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- Iar vin alegerile, Popescule, iar ca-
lendare cu poza candidatului, iar saco-
ºe de plastic, iar fasole, iar cârnaþi, iar
aceiaºi candidaþi. actualitate / 3
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Medicii doljeni
au diagnosticat
primele cazuri de
gripã din acest
sezon. Ambele au
fost confirmate
de Institutul
Cantacuzino, cu
virus gripal tip
AH1. Potrivit
specialiºtilor din
cadrul Direcþiei
de Sãnãtate Publi-
cã, cei doi pacien-
þii prezintã o evo-
luþie bunã a stãrii
de sãnãtate. Tot în
judeþul Dolj, alte
350 de persoane
au fost diagnosti-
cate cu pneumo-
nie, în doar o
sãptãmânã. 55555 SO
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Douã cazuri de gripãDouã cazuri de gripãDouã cazuri de gripãDouã cazuri de gripãDouã cazuri de gripã
confirmate în Doljconfirmate în Doljconfirmate în Doljconfirmate în Doljconfirmate în Dolj

Când VCând VCând VCând VCând Voroninoroninoroninoroninoronin
îl confirmãîl confirmãîl confirmãîl confirmãîl confirmã
pe Bãsescu!pe Bãsescu!pe Bãsescu!pe Bãsescu!pe Bãsescu!

Liderul comuniºtilor din
Republica Moldova (PCRM),
Vladmir Voronin, a confirmat, în
cadrul unei emisiuni de televi-
ziune (“Puterea a 4 a”) de la
N4, preluat de UNIMEDIA, cã
Traian Bãsescu i-a propus cu
câþiva ani în urmã sã fie preºe-
dintele “României Mari”.
Acelaºi lucru îl afirmase
anterior ºi Traian Bãsescu
“deschizând astfel discuþia”,
încât Vladimir Voronin s-a vãzut
obligat sã confirme dialogul
considerat “o discuþia aºa
particularã”.

De la 1 februarie 2016,
AdministrareaAdministrareaAdministrareaAdministrareaAdministrarea
contribuabil i lorcontribuabil i lorcontribuabil i lorcontribuabil i lorcontribuabil i lor
mijlocii trece înmijlocii trece înmijlocii trece înmijlocii trece înmijlocii trece în
sarcina direcþiilorsarcina direcþiilorsarcina direcþiilorsarcina direcþiilorsarcina direcþiilor
generalegeneralegeneralegeneralegenerale
regionaleregionaleregionaleregionaleregionale

Expoziþia Expoziþia Expoziþia Expoziþia Expoziþia „Aurul ºi„Aurul ºi„Aurul ºi„Aurul ºi„Aurul ºi
argintul antic alargintul antic alargintul antic alargintul antic alargintul antic al
României”României”României”României”României” va mai va mai va mai va mai va mai
rãmâne deschisã larãmâne deschisã larãmâne deschisã larãmâne deschisã larãmâne deschisã la
Craiova încã douã luniCraiova încã douã luniCraiova încã douã luniCraiova încã douã luniCraiova încã douã luni

TTTTTineri cercetaþiineri cercetaþiineri cercetaþiineri cercetaþiineri cercetaþi
pentru violarepentru violarepentru violarepentru violarepentru violare
de domiciliu,de domiciliu,de domiciliu,de domiciliu,de domiciliu,
ameninþareameninþareameninþareameninþareameninþare
ºi loviriºi loviriºi loviriºi loviriºi loviri

Un tânãr de 29 de ani a fost
arestat la domiciliu pentru 30 de
zile, în baza mandatului emis ieri
de Judecãtoria Segarcea, iar com-
plicele sãu este cercetat în stare
de libertate, dupã ce, amândoi, în
noaptea de miercuri spre joi au in-
trat în casã peste o familie din co-
muna Valea Stanciului, i-au lovit ºi
ameninþat pe cei patru locatari,
pentru ca aceºtia sã nu anunþe la
Poliþie cã un prieten al celor doi
pierduse controlul volanului ºi le
distrusese gardul cu maºina.
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Dacian Cioloº: Nu folosesc
Poliþia pentru a mã însoþi
în coloana oficialã,
e o chestiune de bun-simþ

Premierul Dacian Cioloº
afirmã cã nu foloseºte ºi nici nu
va folosi Poliþia pentru a-l însoþi
în coloana oficialã, deoarece i se
pare “o chestiune de bun-simþ”,
adãugând cã preferã sã se
trezeascã mai devreme decât sã
“zãpãceascã” oamenii.

Premierul Dacian Cioloº a
spus, ieri, într-o conferinþã de
presã la Timiºoara, rãspunzând
unei întrebãri, cã nu foloseºte
Poliþia pentru a-l însoþi în
coloana oficialã, transmite
corespondentul MEDIAFAX.
“Nu am folosit Poliþia ºi nu o sã
folosesc. Prefer sã mã trezesc
mai devreme decât sã zãpãcesc
oamenii. E o chestiune de bun-
simþ. Trãim într-o societate
modernã indiferent cã unul e
prim-ministru ºi altul muncitor.
Trãim într-o societate modernã
ºi trebuie sã ne respectãm
reciproc”, a declarat premierul.

Cristian Buºoi: Candidatura mea
la Primãria Capitalei nu este
definitivã

Prim-vicepreºedintele PNL
Cristian Buºoi a admis, ieri, cã
înscrierea sa în cursa pentru
Primãria Capitalei nu este o
decizie definitivã, spunând cã el
este propunerea filialei PNL
Sector 1. „Candidatura mea nu
este una definitivã. Nu a fost în
niciun moment o candidaturã
definitivã, a fost decizia organi-
zaþiei PNL Sector 1. Luna
februarie va aduce finalizarea
analizei ºi aºa cum este normal,
cum am stabilit de la început, va
duce în faþa bucureºtenilor o
echipã, candidatul la Primãria
Capitalei ºi candidaþii la
sectoare’’, a rãspuns prim-
vicepreºedintele PNL Cristian
Buºoi, întrebat dacã sunt semne
de întrebare în ceea ce priveºte
candidatura sa la Primãria
Bucureºti.

Barroso a spus, ieri, într-o
conferinþã de presã la Timiºoa-
ra, cã, deºi nu se mai aflã într-o
poziþie oficialã, crede cã Româ-
nia este pregãtitã sã devinã o þarã
membrã a Spaþiului Schengen,
aspect pe care l-a susþinut ºi cât
timp a fost preºedintele Comi-
siei Europene, transmite cores-
pondentul MEDIAFAX. “Au fost
în acel moment dubii ºi am spus
atunci cã România e mai bine
echipatã decât alþi membri exis-
tenþi. Nu vãd niciun motiv sã se
schimbe situaþia de atunci, mi se
pare cã România trebuie sã fie o
þarã membrã Schengen. Cred cã

Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, la Bucureºti:Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, la Bucureºti:Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, la Bucureºti:Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, la Bucureºti:Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, la Bucureºti:
Momentan nu se construieºte gard între Ungaria ºi RomâniaMomentan nu se construieºte gard între Ungaria ºi RomâniaMomentan nu se construieºte gard între Ungaria ºi RomâniaMomentan nu se construieºte gard între Ungaria ºi RomâniaMomentan nu se construieºte gard între Ungaria ºi România

Ungaria nu construieºte
momentan un gard la grani-

þa sa cu România, dar
aceastã decizie ar putea fi
reconsideratã în viitor, în

funcþie de felul în care evo-
lueazã situaþia în ceea ce

priveºte criza refugiaþilor, a
declarat ieri la Bucureºti

ministrul maghiar de Exter-
ne, Peter Szijjarto.

“Nu se construieºte gard la graniþa dintre
Ungaria ºi România. Se poate sã se constru-
iascã, sperãm cã nu va fi nicio situaþie în
care sã se punã în discuþie acest subiect.
Dorim atât României, cât ºi nouã înºine ca
aceste douã þãri sã nu fie supuse în viitor
unei presiuni a migranþilor care fac necesa-
re mãsuri ulterioare”, a declarat Peter Szij-
jarto într-o conferinþã de presã comunã, în
urma întrevederii cu omologul sãu român,
Lazãr Comãnescu.

Ministrul ungar a mai spus cã þara sa nu
construieºte niciun kilometru de gard în plus
faþã de ce este necesar ºi ºi-a exprimat spe-
ranþa ca România sã fie capabilã sã-ºi apere
propriile graniþe în cazul în care se va con-
frunta cu un aflux de refugiaþi la fel ca cel
din Ungaria.De asemenea, Szijjarto a spus
cã Ungaria “nu a fãcut din bunã dispoziþie
acel gard”, iar decizia a venit în urma res-
ponsabilitãþilor care revin þãrii sale ca þarã
de graniþã a spaþiului Schengen. “La Consi-
liul European am întrebat dacã trebuie sã ne
îndelinim aceste obligaþii (de stat Schengen

Jose Manuel Barroso, la Timiºoara: România este
pregãtitã sã devinã o þarã membrã Schengen

Fostul preºedinte al Comisiei Europene Jose
Manuel Durao Barroso spune cã România este

pregãtitã sã devinã membrã a Spaþiului Schengen
ºi cã îºi doreºte ca acest lucru sã se întâmple cât
mai repede, chiar dacã acum UE “e mai prudentã
sau are suspiciuni”.  El s-a aflat ieri, la Timiºoa-
ra, unde a primit din partea Universitãþii de Vest

titlul de Doctor Honoris Causa.

va creºte securitatea în Europa.
Înþeleg cã existã provocãri cu
refugiaþii ºi atunci Uniunea Eu-
ropeanã e mai prudentã sau are
suspiciuni, dar în mod sincer nu
vã pot spune clar (dacã Româ-
nia poate deveni membrã Schen-
gen - n.r.). Îmi doresc, însã, sã
se întâmple mai repede”, a spus
Barroso.

Referindu-se la criza refugia-
þilor, Barroso a afirmat cã aceas-
ta reprezintã “o provocare impor-
tantã” pentru Europa. “Este ºi o
crizã economicã. Ceea ce este în
joc nu e doar o problemã econo-
micã. Totul s-a întâmplat brusc

cu acest flux de migranþi. Astfel
au apãrut probleme legate de xe-
nofobie. Trebuie sã avem cura-
jul sã explicãm ce se întâmplã.
Cei mai mulþi refugiaþi vin aici
pentru cã sunt în situaþii dispe-
rate. Trebuie sã arãtãm cã sun-
tem umani, pentru cã existã un
rãzboi în þara lor ºi noi trebuie sã
îi primim. Dacã aº fi un tatã siri-
an, aº face toate eforturile sã trã-
iesc în pace. Le cer europenilor
sã facã acest exerciþiu moral.
Acesta este un prim punct, un
efort umanitar”, a spus Barroso.

El considerã cã adevãrata pro-
blemã o reprezintã grupurile de
oameni aduºi de diferite organi-
zaþii ilegale, împotriva cãrora
Europa trebuie sã lupte, deoare-
ce are responsabilitatea sã îºi
apere graniþele. Barroso a afir-
mat cã “existã trafic de prosti-
tuþie, de copii sau de terorism”
ºi, chiar dacã oamenii trebuie sã
fie solidari faþã de refugiaþi, în

faþa celor care le pun siguranþa
în pericol trebuie sã fie duri.
“Sunt voci care cred cã aceastã
problemã pune în dificultate se-
curitatea din Spaþiul Schengen.
E fals. Schengen încearcã sã
rezolve aceastã problemã. Ceea
ce trebuie sã facem acum e sã
colaborãm între serviciile secre-
te. Dacã cineva crede cã ar tre-
bui sã punem garduri între þãri,
mã întreb care e avantajul? Ceea
ce trebuie sã facem e sã creº-
tem gradul de cooperare între
serviciile secrete pentru prote-
jarea graniþelor. Cred cã vom fi
în stare sã rezolvãm aceastã pro-
blemã, dar am ideile mele. Tre-
buie sã ne adaptãm în mod con-
stant. Cred cã vom gãsi o solu-
þie, dar nu cred cã soluþia e sã
ridicãm garduri între þãri. Sunt
realist, nu cred cã vom avea un
serviciu secret comun, dar co-
operarea trebuie sã fie mai strân-
sã”, a spus Barroso.

de frontierã –n.r.), iar instituþiile europene
au spus <<sigur cã da>>”, a mai spus mi-
nistrul maghiar. Acesta a spus cã Ungaria
trebuie sã asigure trecerea la frontiere doar
la punctele de trecere ºi doar în orele de
funcþionare ºi cã þara sa nu a adus niciun
prejudiciu “oamenilor cinstiþi” care vor sã
intre pe teritoriul Ungariei.

La rândul sãu, ministrul Lazãr Comãnescu
a spus cã atât la nivel bilateral, cât ºi la nivel
european este necesarã o securizare a fron-
tierelor externe ale Uniunii Europene pentru
a fi evitate astfel de mãsuri. “Esenþialul este

ca noi sã lucrãm împreunã, evident ºi bilate-
ral, dar ºi la nivelul Uniunii Europene sã con-
solidãm ºi sã securizãm frontierele externe
ale UE astfel încât sã se evite întreprinderea
unor mãsuri care sã afecteze o bunã funcþio-
nare înclusiv a spaþiului Schengen”, a decla-
rat Comãnescu. “Cred cã trebuie sã conti-
nuãm sã ne concentrãm pe forþele spre a gãsi
acele soluþii care sã prezerve ºi care sã asi-
gure consolidarea în continuare a procesului
de integrare europenã, inclusiv acest princi-
piu fundamental, care este libera circulaþie”,
a mai spus ministrul român.
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Liderul comuniºtilor din Repu-
blica Moldova (PCRM), Vladmir
Voronin, a confirmat, în cadrul
unei emisiuni de televiziune (“Pu-
terea a 4 a”) de la N4, preluat de
UNIMEDIA, cã Traian Bãses-
cu i-a propus cu câþiva ani în
urmã sã fie preºedintele “Româ-
niei Mari”. Acelaºi lucru îl afir-
mase anterior ºi Traian Bãsescu
“deschizând astfel discuþia”,
încât Vladimir Voronin s-a vãzut
obligat sã confirme dialogul con-
siderat “o discuþia aºa particu-
larã”. O observaþie “finã” a lui
Vladimir Voronin: “Eu mã mir cã
domnul Bãsescu are o memo-
rie aºa de bunã. La concret a
citat, aºa cum a ºi vorbit, într-
adevãr”. Discreta invidie a lui
Voronin, pe memoria lui Bãses-
cu, nu era nejustificatã, dar sã

MIRCEA CANÞÃR

Când VCând VCând VCând VCând Voronin îl confirmã pe Bãsescu!oronin îl confirmã pe Bãsescu!oronin îl confirmã pe Bãsescu!oronin îl confirmã pe Bãsescu!oronin îl confirmã pe Bãsescu!
lãsãm detaliile de facturã bahicã.
A fost o vreme, la începutul pri-
mului mandat de preºedinte al lui
Traian Bãsescu, când discuþiile
acestuia cu Vladimir Voronin,
aveau în centrul lor, sistematic,
“sã facem unirea” ºi “de atunci
Voronin a început sã arunce
pietre peste frontierã”, susþi-
ne acum Traian Bãsescu, care îl
considerã pe fostul lui “prieten”,
un anti-român, dar nu un pro-rus.
Ceea ce poate fi o evaluare co-
rectã. La rândul sãu Vladimir
Voronin opineazã convins, cu tru-
fie, cã “Moldovenii sunt o na-
þiune ºi românii altã naþiune,
ºi unirea nu este posibilã nici
astãzi, nici în istorie, nicioda-
tã în perspectivã”. Fiindcã aºa
cum gândeºte, aºa ºi grãieºte,
adicã rudimentar, Vladimir Voro-

nin, o ºtim bine, ºi momentan ur-
mãrim cu atenþie, doar ceea ce
se petrece la Chiºinãu. Republi-
ca Moldova este o þarã sfâºiatã
de forþe politice contradictorii,
pro-ruse, respectiv pro-europene,
ºi unele ºi altele cu o prizã tot mai
diluatã la populaþie din cauza co-
rupþiei. Demisia guvernului demo-
crat pro-european, dar corupt,
arestarea fostului premier Vladi-
mir Filat, în octombrie anul tre-
cut, au potenþat doar imaginea
statului captiv, în care bogãþia
este încãputã în puþine mâini. S-
au cerut alegeri anticipate ºi reî-
noirea clasei politice, încât desem-
narea lui Pavel Filip ca premier,
din partea partidului democrat,
rãmâne o soluþie, mai degrabã de
avarie. Moldova independentã, a
fost sistematic atinsã de miºcãri

sociale pe fondul unei societãþi
divizate. Criza actualã se înscrie
în registrul de mobilizare cunos-
cut cu o noutate: fractura tabe-
rei pro-europeane, din care o
parte este la guvernare, iar alta
în opoziþie sub forma societãþii
civile. Cel mai ataºat partener
al Chiºinãului, rãmâne de bunã
seamã Bucureºtiul ºi aducerea
Republicii Moldova în Uniunea
Europeanã constituie mai mult
decât un pariu. Numai cã, în
egalã mãsurã, Republica Moldo-
va cautã sã întreþinã relaþii apro-
piate ºi cu Rusia, care susþine
Transnistria, un teritoriu separa-
tist, cu influenþã considerabilã
asupra vieþii politice a þãrii. Dacã
Uniunea Europeanã cautã sã
securizeze dezvoltarea Republi-
cii Moldova, potrivit modelului

european, Rusia doreºte acelaºi
lucru, prin menþinerea în parte-
neriatul sãu oriental a Republicii
Moldova. Ceea ce solicitã mo-
mentatn “strada”, la Chiºinãu,
este un stat imparþial, un stat de
drept, o bunã guvernanþã, refor-
me menite sã punã capãt siste-
mului oligarhic. În tot ceea ce va
întreprinde Bucureºtiul este ne-
voie de tact maxim, abilitate di-
plomaticã, ºi multã reþinere, de
la excese de orice naturã. Dacã
unioniºtii din Republica Moldo-
va vor fi covârºitori într-o bunã
zi, asta depinde, ºi de noi, dar ºi
de ei, fiindcã unirea, altminteri
doritã pe ambele maluri ale Pru-
tului, are nevoie nu de clinchetul
paharelor cu licoare, din crame-
le de la Cricova, ci de altceva,
de bunãstare materialã.

Locuitorii oraºului au fost invitaþi, ieri la
prânz, la sediul Primãriei ca sã afle cum se vor
cheltui banii ºi, implicit, sã vinã cu propuneri
pe marginea bugetului din acest an. Dezbate-
rea a durat peste trei ore, în prima parte au
fost arãtate, pe capitole, de unde provin veni-
turile ºi unde se vor duce, apoi primarul Lia
Olguþa Vasilescu a prezentat lista de investiþii
pe care ºi-o propun autoritãþile în 2016. Edilul
a comentat fiecare proiect în parte, insistând
pe cele care se vor implementa cu fonduri eu-
ropene, apoi a dat citire listei cu cele 80 de
strãzi care vor fi reparate în acest an.

Precizãrile primarului
 Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu,

a accentuat, în final, faptul cã nu au fost
crescute taxele ºi impozitele în acest an ºi
cã s-au accesate cele mai multe fonduri eu-
ropene. ”Bugetul poate fi mai mic decât al
altor oraºe, dar sã nu uitãm cã avem cele
mai mici taxe. Am atras 119 milioane de euro,
fonduri europene, ºi suntem pe primul loc
în þarã ºi, tot pe primul loc suntem ºi la banii
atraºi de la bugetul naþional. Sperãm sã avem
în continuare trecere la Guvernul României”.
O altã precizare pe care a fãcut-o Olguþa
Vasilescu a fost cã, dacã pentru funcþiona-
rea instituþiilor s-au acordat banii 100%, dar
la investiþii au fost prevãzute fonduri doar
pânã în luna iunie, când se terminã manda-
tul. „Din luna iunie încolo, vom face însã o
rectificare”, a explicat primarul Craiovei.

S-a cerut redeschiderea Pieþei Orizont
Din salã, au venit mai multe propuneri. Deºi

nu toate au fost la obiect, multe dintre solici-
tãrile cetãþenilor s-au referit la rezolvarea unor
probleme din cartiere. Liviu Marinescu, de
pildã, a solicitat redeschiderea Pieþei Orizont,

Olguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa Vasilescu, urecheatã de pensionariasilescu, urecheatã de pensionariasilescu, urecheatã de pensionariasilescu, urecheatã de pensionariasilescu, urecheatã de pensionari
Spre deosebire de alþi ani, când în salã se aflau doar câþiva pen-

sionari, mai mulþi craioveni s-au arãtat mai interesaþi de dezbate-
rea pe buget. De aceastã datã, sala de ºedinþe a Primãriei Craiova
a fost plinã de cetãþeni, care au venit cu propuneri punctuale de
investiþii în cartiere. Unele dintre acestea s-au regãsit deja în bu-
get, iar câteva au fost însuºite de municipalitate. Primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu a avut parte de mulþumiri, dar ºi de critici.

amenajãri decente la staþia 30 RAT Craiova ºi
plantarea de arbori în locurile care au mai rã-
mas libere în parcãrile asfaltate, toate proble-
mele ridicate fiind întâlnite în cartierul Craio-
viþa Nouã. Primarul i-a rãspuns cã s-au fãcut
multe pentru acest cartier, care a fost asfaltat
în proporþie de 60%, iar în luna iunie va fi
reabilitat în totalitate. Cât  priveºte piaþa, aceas-
ta va fi redeschisã tot în acest an.

Reproºuri pentru mirosul
din cartierul Mofleni

Craioveanul ªerban Picã a întrebat autori-
tãþile dacã vor închide groapa ecologicã de la
Mofleni pentru ca aerul sã nu mai miroase
urât atunci când se va desachide Water Park-
ul. Acesta a cerut sã se reabiliteze strãzile
Coºuna ºi Bucovãþului, pe unde se va face
accesul, ºi sã se ilumineze pe timp de noapte.
Primarul Lia Olguþa Vasilescu i-a rãspuns cã
groapa de gunoi este singurul depozit ecolo-
gic conform din toatã regiunea ºi cã nu poate
fi închis deoarece este legat de implementa-
rea masterplanului pe deºeuri al judeþului, dar
cã prezenþa acestuia nu va împiedica deschi-
derea ºi funcþionarea parcului de distracþii.
De asemenea, strada „Coºuna” a fost prinsã
pentru reabilitare în acest an.

Referendumul antinuclear,
posibil în luna iunie

Luminiþa Simoniu, coordonatorul grupu-
lui de acþiune civicã care militeazã pentru
organizarea unui referendum antinuclear la
Craiova, i-a cerut primarului ca, pentru a se
face economii la buget, sã accepte ca refe-
rendumul sã fie organizat în aceeaºi datã cu
alegerile locale. Primarul Craiovei, Lia Ol-
guþa Vasilescu, a spus cã, în principiu, este

de acord cu aceastã propunere pe care o va
transmite spre studiu autoritãþii electorale
centrale. „Mãrturisesc cã aº fi pentru acest
referendum, dar trebuie sã vedem dacã pot
fi folosite aceleaºi secþii de votare”. Grupul
de iniþiativã a strâns peste 15.000 de semnã-
turi pentru organizarea referendumului îm-
potriva proiectelor nucleare de la Kozlodui,
dar autoritãþile locale au motivat cã necesitã
cheltuieli prea mari – 150.000 de euro.

S-au promis toate utilitãþile
pentru cartierul Veterani

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a avut parte
de mulþumiri, dar ºi de critici din partea cra-
iovenilor. Un cetãþean a þinut sã îi mulþumeascã
pentru cã, în sfârºit, a fost trecutã în buget
extinderea reþelei de energie electricã în car-
tierul Veterani. ”Vã mulþumim ºi noi pentru
mulþumiri. ªi cred cã aþi vãzut cã a fost prins
ºi cu reþea de apã ºi canalizare, deci cu tot,
da?”, i-a spus primarul. Criticile au venit din
partea tinerilor care i-au reproºat primarului
lipsa de transparenþã în privinþa bugetului, în
sensul cã, pe site-ul primãriei, nu se gãseºte
ºi bugetul din 2015 ºi, astfel, sã se poatã face

o comparaþie. „Bugetul e disponibil pe site.
Dacã vã aºteptaþi sã vã batã cineva la uºã ºi
sã vi-l dea, atunci mai aºteptaþi”, a fost rãs-
punsul ironic al primarului.

„ªi voturile noastre conteazã”
Olguþa Vasilescu a fost urecheatã ºi de

pensionari. Marian Trifan, care este preºe-
dintele pensionarilor militari, a revenit cu o
cerere mai veche de a i se acorda un spaþiu
în care sã se întâlneascã pensionarii. „ªi
voturile noastre conteazã ºi trebuie sã þineþi
minte cã, în Craiova, existã pensionari care
vor sã trãiascã ºi care au fãcut ceva pentru
acest oraº”. Trifan i-a reproºat primarului
cã, în ciuda faptului cã a promis, nu a parti-
cipat la nici una dintre întâlnirile organizate
de cãtre pensionari, apoi i-a solicitat sã se
întâlneascã atunci, dupã dezbatere, cu o parte
dintre aceºtia. „Faceþi acest lucru?”. „Dacã
mã întâlnesc cu pensionarii? Pãi am înco-
tro?”, i-a replicat, zâmbind, Olguþa Vasiles-
cu. Marian Trifan a propus a Primãria sã
preia în subordine Clubul pensionarilor, dar
nu a primit un rãspuns favorabil.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, judecãtorii Tri-
bunalului Dolj dispuneau, pe 11
august 2015, arestarea preventivã
a lui ªtefan Chiriþã, de 68 de ani,
din satul Cãciulãteºti, comuna Do-
breºti, pentru comiterea infracþiu-
nii de omor calificat. Bãrbatul fu-
sese reþinut o zi mai devreme, pe
10 august 2015, dupã ce s-a stabi-
lit cã ºi-a ucis fiul vitreg. Potrivit
anchetatorilor, în dimineaþa zilei de
10 august, puþin dupã ora 8.00,
ªtefan Chiriþã a sunat pe 112 ºi a
anunþat cã l-a lovit de mai multe
ori cu un topor pe fiul sãu vitreg.
Imediat la faþa locului au ajuns
poliþiºtii din localitate, au constatat
cã cele sesizate se confirmã, ast-
fel cã a fost anunþatã echipa com-
plexã de cercetare formatã din po-

Potrivit reprezentanþilor ISU
Dolj, obiectivul fundamental al
întregii activitãþi desfãºurate la ni-
velul instituþiei a vizat eficientizarea acþiuni-
lor de prevenire ºi gestionare a situaþiilor de
urgenþã, în vederea menþinerii sub control a
riscurilor identificate ºi asigurarea  stãrii de
normalitate a vieþii comunitãþilor umane din
zona de competenþã. Cele 9091 situaþii de
urgenþã (comparativ cu 8875 – 2014) au fost
439 incendii, 411 incendii de vegetaþie us-
catã, 252 intervenþii pe linie de protecþie ci-
vilã ºi dezastre, 126 acþiuni de protecþie a
comunitãþilor, 24 intervenþii pentru asisten-
þa persoanelor ºi 7839 intervenþii S.M.U.R.D.
Situaþia incendiilor în funcþie de obiectivul
afectat este urmãtoarea: 65% incendii la case
de locuit (73% în anul 2014), 12% incendii
la mijloacele de transport (10% în anul
2014), 7% incendii în blocuri (4% în anul
2014) ºi 16 % alte obiective (construcþii,
depozite, pãduri, culturi agricole). Principa-
lele surse de aprindere care au generat in-
cendiile produse în zona de competenþã au
fost: flacãrã deschisã (62%), scurtcircuit
electric (17%), efect termic (12%), jar sau
scântei (8%). Comparativ cu anul 2014 s-a
constatat o creºtere la sursa de aprindere
flacãrã deschisã (46%) ºi o scãdere la sur-

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã,
poliþiºtii Secþiei 13 Poliþie Ruralã Segarcea
au reþinut joi, pentru 24 de ore, doi tineri de
22, respectiv 29 de ani, din comuna Valea
Stanciului pentru sãvârºirea infracþiunilor de
violare de domiciliu, ameninþare ºi loviri sau
alte violenþe. Mai exact, în noaptea de mier-
curi spre joi, în jurul orei 02.30, Florin M.,
de 22 de ani, din comuna Daneþi, în timp ce
conducea un autoturism Mercedes pe DJ

15 ani de puºcãrie pentru doljeanul15 ani de puºcãrie pentru doljeanul15 ani de puºcãrie pentru doljeanul15 ani de puºcãrie pentru doljeanul15 ani de puºcãrie pentru doljeanul
care ºi-a ucis fiul cu toporulcare ºi-a ucis fiul cu toporulcare ºi-a ucis fiul cu toporulcare ºi-a ucis fiul cu toporulcare ºi-a ucis fiul cu toporul

Bãrbatul de 68 de ani din comuna Dobreºti, care
astã-varã a fost arestat dupã ce s-a stabilit cã ºi-
a ucis fiul vitreg cu mai multe lovituri de topor, a
fost condamnat de judecãtorii Tribunalului Dolj
la 15 ani de închisoare. Hotãrârea a fost luatã
ieri ºi nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

liþiºti de investigaþii criminale, cri-
minaliºti ºi condusã de un procu-
ror de la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj care a sosit în comu-
nã. Din cercetãrile efectuate ºi
dupã discuþii cu autorul, oamenii
legii au stabilit cã, pe fondul unor
neînþelegeri ºi certuri mai vechi,
luni dimineaþã, autorul, ªtefan Chi-
riþã, imediat ce s-a trezit, a ieºit în
curte, a luat toporul ºi a revenit în
locuinþa comunã unde a început sã-
ºi loveascã fiul vitreg, Sorinel Ne-
deru, de 39 de ani, cu muchia to-
porului în cap, victima decedând
în somn. Dupã ce n-a mai miºcat,
autorul a chemat poliþia. ªtefan
Chiriþã a fost ridicat ºi adus la Cra-
iova, la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a fost audiat

ºi reþinut pentru 24 de ore în cur-
sul zilei de luni, iar marþi a fost pre-
zentat instanþei de judecatã cu pro-
punere de arestare preventivã.

Pe 26 august a ºi fost trimis în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, pentru omor calificat, iar ieri
judecãtorii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat sentinþa în dosar. ªtefan
Chiriþã a fost condamnat la 15 ani
de detenþie ºi trebuie sã achite dau-
ne materiale de 20.000 lei concu-
binei fiului vitreg ºi nepotului sãu,
minor, pe care l-a lãsat fãrã tatã:
„Condamnã pe inculpatul Chiriþã
ªtefan la pedeapsa de 15 ani în-
chisoare. Deduce din pedeapsa
aplicatã inculpatului durata reþi-
nerii ºi arestãrii preventive cu în-
cepere de la 10.08.2015, la zi ºi
menþine starea de arest. Admite în
parte acþiunea civilã formulatã de
partea civilã Ciucã Mihaela Au-
relia ºi obligã inculpatul la plata
sumei de 10.000 lei daune mora-
le, cãtre aceastã parte civilã. Ad-
mite în partea civilã formulatã de
partea civilã Nederu ªtefãnel Ma-
rio, prin reprezentant legal Ciucã
Mihaela Aurelia ºi obligã incul-

patul la plata sumei de 1200 lei
prestaþie periodicã globalã (calcu-
latã de la 10.08.2015 ºi pânã la
data pronunþãrii prezentei sentinþe
penale), la plata sumei de 300 lei
prestaþie periodicã lunarã, pânã la
împlinirea de cãtre partea civilã a
vârstei de 18 ani, sau pânã la in-
tervenirea altei cauze de micºora-

re sau încetare a acestei obligaþii
precum ºi la plata sumei de 10.000
lei daune morale cãtre aceastã
parte. Cu apel. Pronunþatã în
ºedinþa publicã de la 29.01.2016”,
se aratã în hotãrârea instanþei. Atât
inculpatul, cât ºi procurorii pot
face apel, care se va judeca la Cur-
tea de Apel Craiova.
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Reprezentanþii Inspectora-
tului pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului
Dolj au avut, joi, ºedinþa de
evaluare a activitãþii desfãºu-
rate de cadrele unitãþii în anul
2015. Peste 9000 de intervenþii
s-au înregistrat anul trecut ºi,
din nefericire, în urma incen-
diilor izbucnite în judeþ ºi-au
pierdut viaþa 9 persoane.

sele de aprindere efect termic (13%), scurt-
circuit electric (27%) ºi jar sau scântei
(12%). Cu toate eforturile depuse, în urma
incendiilor produse un numãr de 9 persoane
au decedat (comparativ cu 2 - 2014), iar
alte 13 au suferit diferite traume. Pe timpul
intervenþiilor au fost salvate 32 persoane (24
adulþi ºi 8 copii), faþã de anul 2014 când au
fost salvate 18 persoane (16 adulþi ºi 2 co-
pii). Serviciul Mobil de Urgenþã, Reanimare
ºi Descarcerare a intervenit în medie la 23
cazuri pe zi, fiind asistate 7943  persoane,
dintre care 6882 adulþi ºi 1061 copii, com-
parativ cu anul trecut, când au fost asistate
8186 persoane (7295 adulþi ºi 891 copii).
Din cele 7839 intervenþii, peste 97% repre-
zintã asistenþã medicalã de urgenþã, astfel:
3566 diverse medicale (chirurgie, afecþiuni
medicale, neurologice, oftalmologice), 1912
traumatisme, 428 prim ajutor la accidente
rutiere, 790 afecþiuni cardiace, 337 trans-
port interclinic, 258 intoxicaþii, 146 stop car-
diorespirator neresuscitat, 54 gãsiþi decedaþi,
42 stop cardiorespirator resuscitat, 20 ar-
suri, 7 prim ajutor la accidente feroviare,
dupã cum au anunþat reprezentanþii unitãþii.

Un tânãr de 29 de ani a fost arestat la
domiciliu pentru 30 de zile, în baza manda-
tului emis ieri de Judecãtoria Segarcea, iar
complicele sãu este cercetat în stare de
libertate, dupã ce, amândoi, în noaptea de
miercuri spre joi au intrat în casã peste o
familie din comuna Valea Stanciului, i-au
lovit ºi ameninþat pe cei patru locatari,
pentru ca aceºtia sã nu anunþe la Poliþie cã
un prieten al celor doi pierduse controlul
volanului ºi le distrusese gardul cu maºina.

561, în localitatea Valea Stanciului, a pierdut
controlul asupra direcþiei de mers ºi a lovit
gardul imobilului lui Nicolae Gîrboiu, rezul-
tând doar pagube materiale. În acel moment,
doi tineri, care treceau pe acolo ºi îl cunoº-
teau pe ºofer, au patruns fãrã drept în cur-
tea locuinþei lui Nicolae Gîrboiu, care spu-
nea cã sunã la Poliþie pentru a anunþa acci-
dentul ºi l-au lovit ºi ameninþat atât pe el, cât
ºi pe ceilalþi trei membri ai familiei sale, Flo-
rea, Daniela ºi Valentin, victimele având ne-
voie de 3 – 9 zile de îngrijiri medicale, con-
form certificatelor obþinute ulterior de la In-
stitutul de Medicinã Legalã Craiova. Tot
scandalul pentru ca oamenii sã nu sesizeze
Poliþia cu privire la eveniment. În urma in-
vestigaþiilor efectuate, poliþiºtii i-au identifi-
cat pe cei doi, stabilind cã se numesc, Ionel
Sîrbu, de 29 de ani, recidivist, ºi Vicenþiu
Ticã, de 22 de ani, ambii din comuna Valea
Stanciului, aceºtia fiind reþinuþi pentru 24 ore
ºi introduºi în arestul I.P.J. Dolj, pentru

savârºirea infracþiunilor de
violare de domiciliu, amenin-
þare ºi loviri sau alte violenþe.
Ieri, cei doi doljeni au fost pre-
zentaþi Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Segarcea, iar
dupã audierea lor, procurorul
de caz a decis sã-l prezinte
doar pe Sîrbu instanþei de ju-
decatã cu propunere de ares-
tare preventivã, Ticã urmând
sã fie cercetat, în continuare,
în stare de libertate. Judecã-
torii au respins însã propune-
rea Parchetului ºi l-au plasat
pe Ionel Sîrbu în arest la do-
miciliu pe o perioadã de 30 de
zile, dupã cum au mai preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Reprezentanþii Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã (DSP) au anunþat
cã în ultima sãptãmânã, s-au în-
registrat 1.031 de cazuri de in-
fecþii acute ale cãilor respiratorii
superioare ºi 358 de cazuri de
pneumopatii acute. Câþiva dintre
bolnavii diagnosticaþi cu afecþi-
uni respiratorii au avut nevoie de
internare în spital pentru a fi þi-
nuþi sub supraveghere de medici.
Numãrul total al cazurilor de vi-
roze respiratorii înregistrat în
aceastã sãptãmâna (1.389) este
mai scãzut faþã de valoarea înre-
gistratã în sãptãmâna anterioarã
(1.622) ºi se încadreazã în evo-
luþia multianualã.

Medicii doljeni au diagnosticat pri-
mele cazuri de gripã din acest sezon.
Ambele au fost confirmate de Institu-
tul Cantacuzino, cu virus gripal tip
AH1. Potrivit specialiºtilor din cadrul

Direcþiei de Sãnãtate Publicã, cei doi
pacienþii prezintã o evoluþie bunã a stã-
rii de sãnãtate. Tot în judeþul Dolj, alte
350 de persoane au fost diagnosticate
cu pneumonie, în doar o sãptãmânã.

Vaccinarea antigri-
palã rãmâne prin-
cipala mãsurã de
protecþie

În aceste condiþii, cei care pre-
zintã semne de rãcealã ar trebui
sã nu ezite sã anunþe medicul de
familie. Pentru prevenirea apari-
þiei altor cazuri de gripã, medicii
din cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj recomandã popula-
þiei sã respecte o serie de mãsuri.
Printre acestea, sã þinã cont de
regulile de igienã.

Vaccinarea antigripalã rãmâ-
ne însã cea mai importantã me-
todã de prevenire a infecþiei ºi

în special a complicaþiilor cau-
zate de infecþia gripalã. În aces-
te condiþii, peste o mie de dol-
jeni au fost vaccinaþi împotriva
gripei în ultima sãptãmânã. Imu-
nizarea este importantã în spe-
cial pentru persoanele cu risc de
complicaþii asociate gripei ºi
pentru persoanele care îngrijesc
aceste personae, care beneficia-
zã de vaccin gratuit prin cabine-
tele medicilor de familie.

De asemenea, medicii au pre-
cizat cã foarte importantã este
spãlarea frecventã a mâinilor, cu
apã ºi sãpun, în special în si-
tuaþii de participare la activitãþi
publice – locul de muncã, ºcoa-
lã ºi unitãþi de alimentaþie pu-
blicã. „În caz de strãnut, folo-
sirea batistelor, din hârtie, de
unicã folosinþã care previn rãs-
pândirea picãturilor potenþial
infectate în mediul ambiant.
Este recomandatã evitarea aglo-
meraþiilor din locurile publice,
deoarece existã un risc mare de
transmitere a infecþiilor respi-
ratorii de la persoane aparent
sãnãtoase, deja infectate – care
pot transmite agenþii cauzali ai
infecþiei între momentul infec-
tãrii si apariþia primelor mani-
festãri de boalã”, a precizat dr.
ªtefan Popescu, purtãtor de cu-
vânt al DSP Dolj.

Automedicaþia nu
este recomandatã

Pentru persoanele vârstnice, în
special cele cu afecþiuni cronice
cardiace ºi respiratorii, recoman-
darea este de a se feri pe cât po-
sibil de deplasãrile care creeazã
premisele îmbolnãvirii sau a apa-
riþiei complicaþiilor afecþiunilor
existente. În cazul în care apar
primele semne de boalã – febrã,
dureri de cap ºi de gât sau tuse –
trebuie anunþat telefonic, în cel
mai scurt timp posibil, medicul
de familie. În caz de agravare a
acestor semne, în special în cur-
sul nopþii sau în zilele nelucrãtoa-
re, poate fi apelat gratuit Numã-
rul Unic pentru Apeluri de Urgenþã
112 sau persoanele afectate se pot
prezenta la camerele de gardã ale
celui mai apropiat spital.

Nu în ultimul rând, medicii
avertizeazã asupra unui obicei pe
care persoanele afectate de viro-
ze respiratorii îl au: acela de a lua

medicamente fãrã a consulta în
prealabil un doctor. Specialiºtii
susþin cã automedicaþia devine o
mare problemã, în aceastã pe-
rioadã a anului, odatã cu creºte-
rea numãrului de persoane care
au probleme din cauza virozelor
respiratorii ºi a pneumoniilor. O
astfel de atitudine ar putea deter-
mina apariþia mai multor proble-
me medicale. Potrivit medicilor,
automedicaþia cu antibiotice în
cazul virozelor respiratorii este
una eronatã, care poate avea efec-
te secundare. Asta pentru cã vi-
rozele respiratorii sunt în propor-
þie de 90% de origine viralã ºi nu
rãspund la tratamentul cu anti-
biotice. Administrarea abuzivã de
antibiotice poate avea ca rezultat
negativ, în timp, apariþia rezisten-
þei la acest tip de medicamente.
În aceste condiþii, în momentul
în care organismul se confruntã
cu infecþii bacteriene, antibioti-
cele nu îºi mai fac efectul.

RADU ILICEANU

Prima propunere se referã la dezvoltarea
comptenþelor civice ale elevilor, prin recon-
siderarea disciplnielor socio-umane pe ani
de studiu; valorificarea trunchiului comun
actual; asigurarea continuitãþii planurilor ac-
tuale; etc. S-a vorbit cã introducerea stu-
diului chimiei ºi a fizicii, din clasa a V-a, ar
putea fi timpurie; introducerea unei  ore în
plus, la fiecare specialitate, nu ar fi oportu-
nã; etc. Cea de-a doua variantã se referã la
asigurarea continuitãþii Tehnologiei Informa-
þiei ºi Comunicãrii între ciclurile gimnazial
ºi liceal; continuitatea studiului ºtiinþelor de
la primar cãtre gimnazial, prin introducerea
disciplinelor „fizicã” ºi „chimie”, de la cls. a
V-a, respectiv a VI-a, º.a.m.d. Cea de-a III-
a opþiune are cuprinse mai multe subpro-

Luni, 1 februarie, de la ora 10:30, la se-
diul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, va
avea loc ºedinþa comunã de instruire ºi in-
formare cu toþi directorii instituþiilor de în-
vãþãmânt preºcolar. „Este vorba despre o
manifestare organizatã de Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj, Instituþia Prefectului ºi
Asociaþia OvidiuRo, în vederea aplicãrii nor-
melor metodologice a Legii nr.248/2015,
privind stimularea participãrii în învãþãmân-
tul preºcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate, precum ºi a procedurii acor-
dãrii tichetelor sociale pentru grãdiniþe, în
anul ºcolar 2015/2016. Prezenþa este obli-
gatorie pentru toþi directorii”, a precizat prof.
Lavinia Elena Craioveanu, inspector ge-
neral al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

S-a tot discutat despre planurile cadru de dezvolta-
re a învãþãmântului gimnazial ºi, acum, s-a fãcut ºi

centralizarea datelor obþinute din teritoriu. Din cele
trei variante aflate în dezbatere, una este cea prefe-
ratã de cãtre cadrele didactice ºi elevii din judeþul

Dolj. În majoritate, s-a optat pentru „nr.II”.

grame: introducerea a
douã ore de limbã mo-
dernã, cea de-a II-a op-
þiune, la clasa a V-a,;
continuitatea TIC; la
Istorie ºi Geografie pre-
vãzut un numãr mai
mare de ore... S-a tot
dezbãtut, s-a tot discu-
tat , s-a tot vorbit ºi,
într-un final, s-a ajuns
la o concluzie: cel mai

bun pare „Planul II”.

La Dolj, ºtiinþele ºi sportul se vor învãþate
S-a ajuns la câteva concluzii ºi s-a stabilit

cã „variantele de propuneri de plan – cadru
au fost apreciate, discutate ºi la toate cele
trei variante au fost fãcute propuneri de îm-
bunãtãþire”, a spus prof.  Nicoleta Liþoiu,
purtãtor de cuvânt al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. La dezbateri au participat ºi
ºcolarii, care, în urma întâlnirilor din cadrul
Consiliului Judeþean al Elevilor, au ajuns la
un punct comun: „Prima ºi cea de-a III-a
variantã nu se apropie deloc de adevãrul ne-
cesar: orele de fizicã ºi chimie nu trebuie
adãugate celor de clasa a V-a, la fel ºi orele
de TIC, nu îºi gãsesc locul la cls. a V-a.

Considerãm cã TIC este o materie necesarã
din cls. a VIII-a. În clasa a V-a considerãm
necesarã introducerea unei ore de educaþie
plasticã, în locul celei de chimie” – se aratã
în cele spuse de cãtre elevi. „Planul cadru
trebuie sã fie centrat pe nevoile elevilor, sã
fie un sprijin pentru copiii defavorizaþi, sã
aibã impact în dezvoltarea sistemului edu-
caþional, în totalitatea acestuia. Deaseme-
nea, este obligatoriu sã se þinã seama de
realitãþile ºcolii ºi de problemele sistemului
de învãþãmânt. Competenþele cheie este ne-
cesar sã fie centrate pe niveluri ºi sã fie
dezvoltate mai multe competenþe specifice
în diferite domenii, diferenþierea pregãtirii
urmând sã aibã loc dupã cls. a VIII-a”, a
mai precizat Nicoleta Liþoiu. Drept încheie-
re sunt punctele care au fost stabilite ºi tri-
mise MECS: o orã de ºtiinþe la clasa a V-a,
dar menþinerea a douã ore de fizicã la cls. a
VI-a, cu reducerea unei ore de biologie; nu
este acceptatã o singurã orã de studiu la cea
de-a II-a limbã strãinã în clasa a V-a; nece-
sitatea alocãrii unei ore de consiliere ºi ori-
entare a elevilor; ºi, poate mai important
decât toate, douã ore pe sãptãmânã pentru
educaþie fizicã ºi sport. Rãmâne ca propu-
nerile sã fie puse în practicã...

CRISTI PÃTRU
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Într-o Notã referitoare la pro-
punerile de notificãri transmise
Comisiei Europene de cãtre
MADR în vederea stabilirii con-
diþiilor de acordare a plãþilor di-
recte în agriculturã pentru perioa-
da 2015 - 2020 Politica Agricolã
Comunã (PAC) 2015 – 2020 se
are la bazã un nou set de regle-
mentãri care trebuie respectate
de fermieri în vederea accesãrii
plãþilor directe. Astfel, schemele
de plãþi directe care se acordã ca
mecanisme de susþinere a produ-
cãtorilor agricoli, sunt ur-
mãtoarele: schema de pla-
tã unicã pe suprafaþã; aju-
tor naþional tranzitoriu –
ANT;  plata redistributivã;
plata pentru practici agri-
cole benefice pentru cli-
mã ºi mediu; plata pentru
tinerii fermieri; schema
de sprijin cuplat; schema
simplificatã pentru micii
fermieri.

Numai fermierii activi
primesc bani

Sprijinul financiar va fi
acordat doar fermierilor
activi, persoane fizice sau juridi-
ce sau grupuri de persoane fizi-
ce sau juridice care pot dovedi
dreptul legal de a utiliza exploa-
taþia ºi care desfãºoarã în cadrul
exploataþiei lor o activitate agri-
colã – cultivã terenul ºi cresc ani-
male, menþin prin tehnologii uzua-
le suprafaþa agricolã în condiþii
adecvate pentru pãºunat sau cul-
tivare sau efectueazã activitãþi
minime pe suprafeþele agricole
menþinute în mod obiºnuit într-o
stare adecvatã pentru pãºunat
sau cultivare.

Propuneri pentru
excluderea de la platã

Fermierii care, în anul anterior
de platã, au primit plãþi directe
care nu depãºesc cuantumul de
5.000 euro sunt consideraþi fer-
mieri activi (cf. art. 9.4. - R.
1307/2013). Cuantum este stabi-
lit la nivel naþional. La lista exclu-
derilor de la platã, impusã la nivel
UE (cf. art. 9.2. paragraf 1 - R.
1307/2013), România a propus in-
cluderea unor întreprinderi sau ac-
tivitãþi neagricole similare – firme/
companii de construcþii, Regia
Naþionalã a Pãdurilor, administra-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Propuneri noi ce vor reglementa sectorul agricolPropuneri noi ce vor reglementa sectorul agricolPropuneri noi ce vor reglementa sectorul agricolPropuneri noi ce vor reglementa sectorul agricolPropuneri noi ce vor reglementa sectorul agricol
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale a

iniþiat în aceste zile un amplu proces de adaptare
a legislaþiei agricole la realitãþile de pe teren. Ast-
fel, se încearcã sprijinirea fermierilor în a putea
reveni asupra cererilor de finanþare evitând pena-
lizãri, eliminarea acelor agricultori care folosesc
surse de finanþare fãrã sã aibã o activitate econo-
micã permanentã ºi limitarea ajutorului acordat
micilor fermieri la maximum 1.250 de euro. Toto-
datã, sintagma tineri fermieri va fi aplicatã tutu-
ror celor care nu au mai mult de 40 de ani vârstã
în anul depunerii cererii de platã. De plata redis-
tributã nu vor mai beneficia fermierii care au cre-
at condiþii artificiale pentru a primi sprijinul, res-
pectiv care ºi-au împãrþit exploataþiile dupã 18
octombrie 2011, doar în scopul de a putea primi
plata redistributivã.

tori de pãduri private, penitencia-
re, UAT-uri (comune, municipii,
oraºe, judeþe). În cazul beneficia-
rilor care, în anul anterior de pla-
tã, au primit plãþi directe ce depã-
ºesc cuantumul de 5000 euro ºi
se regãsesc pe lista excluderilor
de la platã, aceºtia pot deveni fer-
mieri activi dacã dovedesc cã
activitatea agricolã desfãºuratã în
exploataþia lor reprezintã princi-
pala lor activitate. ªi, nu oricum,
ci prin urmãtoarele dovezi: cuan-
tumul anual al plãþilor directe este

cel puþin 5% din veniturile sale
totale obþinute din activitãþi nea-
gricole în cel mai recent an fiscal
pentru care sunt disponibile ast-
fel de dovezi; sau  veniturile tota-
le obþinute în cadrul exploataþiei
din activitãþile agricole reprezintã
cel puþin o treime din veniturile
totale obþinute în cel mai recent
an fiscal pentru care sunt dispo-
nibile astfel de dovezi.

Modificarea cererii va fi posibilã
Fermierilor români li se va per-

mite sã îºi modifice cererea uni-
cã de platã depusã la APIA în ter-
men de 35 de zile calendaristice,
în cazul în care, în urmã controa-
lelor, se constatã unele nereguli.
Prin acest mod, fermierii evita po-
sibilele sancþiuni administrative sau
chiar reduceri financiare. Totul va
fi posibil potrivit unui proiect de
lege publicat pe site-ul Ministeru-
lui Agriculturii ºi Dezvoltãrii Ru-
rale care modificã modul în care
se acordã subvenþiile. Conform
articolului 1, punctul 2 din Regu-
lamentul (UE) nr. 2333/2015, ce-
rerile unice de platã sunt supuse
controalelor încruciºate prelimina-

re menþionate la articolul 29 ali-
neatul (1) primul paragraf litera
(c) din Regulamentul (UE) nr.
809/2014. Rezultatele controale-
lor încruciºate preliminare se no-
tificã fermierului de cãtre APIA
în termen de 26 de zile calenda-

ristice de la data limitã de depu-
nere a cererii unice de platã men-
þionatã la articolul 13 din Regula-
mentul (UE) nr. 809/2015.

Termen rezonabil pentru a
reface cererile

În cazul în care apare o necon-
formitate, fermierul are posibilita-
tea sã includã în cererea unicã, în

maximum 35 de zile calendaristi-
ce, corecturile necesare. Astfel,
în termen de cel mult 35 de zile
calendaristice dupã data limitã a
depunerii cererii unice de platã
fermierul notificat de APIA con-
form literei (b) poate modifica
cererea unicã de platã în aplica-
þia IPA online. În cadrul controa-
lelor administrative referitoare la
utilizarea terenurilor agricole care
fac obiectul cererii unice de pla-
tã, funcþionarul APIA responsa-
bil cu administrarea cererii unice
de platã verificã corespondenþa
suprafeþelor utilizate înscrise în
adeverinþã, cu suprafeþele decla-
rate în cererea unicã de platã.

Se introduc
controale preliminare

În urma verificãrilor, funcþio-
narul APIA responsabil cu admi-

nistrarea cererii unice de platã
notificã, dupa caz, fermierul pen-
tru clarificãri suplimentare, în
urma cãrora decide dacã sunt ne-
cesare mãsuri corective de re-
ducere a suprafeþei declarate.
Posibilitatea de a opera modifi-
cãri în cadrul cererii unice de pla-
ta, pentru a evita posibilele sanc-
þiuni, face parte dintr-un plan al

Comisiei Europene de simplifica-
re a modului în care se acordã
subvenþii pentru fermieri. Astfel,
se va pune accentul pe introdu-
cerea unor controale prelimina-
re, prin care fermierii sã poatã
face unele corecþii cererilor uni-
ce de platã, în termen de 35 de
zile înainte de închiderea campa-
niei de depunere a documente-
lor, fãrã penalizãri, informa, în
urmã cu o sãptãmânã, un comu-
nicat al Comisiei Europene.

Ajutorul pentru micii fermieri
nu va depãºi 1.250 de euro
Schema pentru micii fermieri,

potrivit Regulamentului (UE)
1307/2013, Art. 61-65 presupune
acordarea unei plãþi anuale fer-
mierilor eligibili pentru plata uni-
cã, menþionatã la punctul 1, cu
respectarea urmãtoarelor reguli:

fermierul primeºte un cuan-
tum al plãþilor directe egal
cu valoarea totalã a plãþilor
la care fermierul are drep-
tul în fiecare an (plata uni-
cã pe suprafaþã, ANT, pla-
ta redistributivã, plata pen-
tru înverzire ºi, dupã caz,
plata pentru tinerii fermieri
ºi sprijinul cuplat), dar nu
mai mult de 1250 euro.

Pe durata participãrii la
schemã, micii fermieri sunt
exceptaþi de la utilizarea
practicilor agricole benefice
pentru climã ºi mediu ºi nu
li se aplicã sancþiuni admi-
nistrative pentru nerespec-
tarea normelor de ecocon-
diþionalitate. Totodatã, pãs-
treazã pe cel puþin un nu-
mãr de hectare eligibile care
corespunde numãrului de

hectare eligibile declarate în
2015. Abia, dupã cel puþin un an,
fermierii pot opta sã treacã la
schema pentru micii fermieri din
PNDR, schemã care prevede
acordarea a 120% din nivelul pla-
þilor directe la care fermierul are
dreptul, dacã acesta se angajea-
zã sã transfere definitiv altui fer-
mier întreaga lor exploataþie



cuvântul libertãþii / 7sâmbãtã, 30 ianuarie 2016 economieeconomieeconomieeconomieeconomie

Printr-un ordin al preºedinte-
lului ANAF (nr. 3649/2015), ad-
ministrarea contribuabililor mij-
locii trece, de la 1 februarie
2016, din sarcina administraþii-
lor judeþene în cea direcþiilor
generale regionale ale finanþelor
publice. Contribuabilii mijlocii de
pe raza judeþelor Olt, Dolj, Gorj,
Mehedinþi ºi Vâlcea vor fi admi-

De la 1 februarie 2016,
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

nistraþi, astfel, de Direcþia Ge-
nerala Regionalã a Finanþelor
Publice Craiova. Începând cu
data menþionatã, contribuabilii
mijlocii nu vor mai putea efec-
tua plata obligaþiilor fiscale în
judeþul unde îºi au sediul, ci vor
trebui sã se adreseze Trezore-
riei Municipiului Craiova. Chiar
dacã o parte dintre formalitãþile

pe care le are de îndeplinit un
astfel de contibuabil se pot face
din faþa calculatorului, rãmân o
serie de proceduri pentru care
administratorii acestor firme vor
trebui sã se deplaseze în Bãnie.
În unele cazuri, vorbim de dis-
tanþe de sute de kilometri.

Contribuabilii mari plãtesc
la Bucureºti

AJFP Dolj precizeazã cã lista
contribuabililor mijlocii din raza
judeþelor Dolj, Olt, Gorj, Mehe-
dinþi ºi Vâlcea care vor fi admi-
nistraþi de cãtre aceastã nouã
structurã fiscalã a fost aprobatã
prin O.P.A.N.A.F. nr. 3702/2015
ºi poate fi vizualizatã pe site-ul:
www.anaf.ro, secþiunea INFO
PUBLICE, modulul 04 ”Informa-
þii privind agenþii economici”, sub-
modulul 01  ”Listele contribuabi-
lilor mari ºi mijlocii”. Potrivit lis-
tei prezentate, peste 1500 de con-
tribuabili din aceste judeþe vor fi
administraþi de la 1 februarie de
direcþia din Craiova. La aceºtia se
adaugã alte câteva mii, care au
sedii secundare în raza teritorialã

a direcþiei. Administraþia pentru
Contribuabili Mijlocii, constituitã
la nivelul Direcþiei Generale Re-
gionale a Finanþelor Publice Cra-
iova, are sediul în municipiul Cra-
iova. Începând cu 1 aprilie 2005,
ANAF a decis ca toþi marii con-
tribuabili sã treacã din administra-

rea direcþiilor judeþene în cea a
municipiului Bucureºti. În total,
2.500 de astfel de giganþi econo-
mici îºi plãtesc toate dãrile în ca-
pitalã - ºi vorbim despre sume mari
de bani - în loc sã contribuie la
bugetele judeþelor în care îºi des-
fãºoarã activitatea.

“Video Consilierul” din uni-
tatea eXperience BCR este dis-
ponibil pentru clienþi dupã fina-
lizarea programului cu publicul,
printr-o sesiune video  live care
permite într-un mod interactiv
transmiterea de informaþii ºi si-
mulãri de calcul direct pe ecra-
nul din faþa clientului. Masa cu
ecran interactiv este o tehnolo-
gie cu triplu rol de pre-consi-
liere, informare ºi educare a
clienþilor prezentã ºi ea 24/24.
În plus, faþã de acest triplu rol,
masa interactivã poate deveni loc de joacã
pentru copiii clienþilor, oferind pãrinþilor
confortul total al consilierii.

eXperience BCR marcheazã un pas im-
portant în ceea ce BCR ºi-a propus sã ofe-

Noul concept de unitate digitalã eXperience BCR revoluþioneazã experienþa
clienþilor printr-o interacþiune cu tehnologiile bancare într-un model interactiv

prietenos ºi educativ. eXperience BCR plaseazã România în topul noilor tendinþe
bancare integrând tehnologii avansate în comunicarea ºi consilierea clienþilor.

re clienþilor sãi. Aºa cum am promis ne
dorim ca fiecare client al bãncii sã regã-
seascã în BCR un partener. ªi pentru aceas-
ta investim susþinut în agenþii, tehnologie
ºi oameni punând la dispoziþia clienþilor po-
sibilitatea de a testa ºi de a înþelege servi-
ciile bancare la un alt nivel. Aducem evo-
luþia tehnologiei ºi interacþiunea umanã de
încredere într-un concept integrat de
agenþie a viitorului. eXperience BCR – su-
cursala digitalã va deveni un instrument
major în strategia de educare a clienþilor
pentru digital banking“, a declarat Dana
Demetrian, Vicepeºedinte Retail&Private
Banking, BCR.

Odatã cu noul concept de sucursalã di-
gitalã, clienþii vor economisi timp care va
putea fi folosit pentru o consiliere de cali-
tate. Timpul de aºteptare la ghiºee se va
reduce, experienþa bancarã a clientul va fi
optimizatã prin accesarea rapidã a informa-
þiilor, prin testarea unor opþiuni inovative
într-un mediu unde clientii pot beneficia de
asistenþã specializatã ºi disponibilitate ex-
tinsã a unor servicii complexe.

Legea va stabili cadrul general de regle-
mentare a activitãþilor în domeniul securitã-
þii cibernetice, cu asigurarea protejãrii drep-
turilor ºi libertãþilor fundamentale ale cetãþe-
nilor în spaþiul cibernetic. Legea îºi propune
sã atingã urmãtoarele obiective: crearea unei
terminologii unitare în domeniul securitãþii
cibernetice; responsabilizarea deþinãtorilor de
infrastructuri cibernetice; creºterea capabi-
litãþii de reacþie la incidente cibernetice ºi di-
minuarea impactului acestora; asigurarea
unui cadru de cooperare la nivel naþional în-
tre instituþiile cu competenþe în domeniu ºi
mediul privat; stabilirea infrastructurilor ci-
bernetice de interes naþional (ICIN).

Sub incidenþa acestei legi intrã persoane-
le juridice care fac parte din categoriile au-
toritãþilor ºi instituþiilor publice, deþinãtorii de
infrastructuri cibernetice de interes naþional,
deþinãtorii de infrastructuri cibernetice care
prelucreazã date cu caracter personal, fur-
nizorii de reþele publice ºi servicii de comu-

Ministerul Comunicaþiilor ºi pentru Societatea Informaþionalã a pus în dezbate-
re publicã, pe site – www.mcsi.ro, proiectul de lege privind Securitatea ciberneticã
a României. Proiectul a fost întocmit cu luarea în considerare a criticilor aduse 

prin Decizia nr.17/2015  a Curþii Constituþionale asupra obiecþiei de neconstituþio-
nalitate a dispoziþiilor Legii privind securitatea ciberneticã a României.

nicaþii electronice, furnizorii de servicii de
gãzduire internet ºi furnizorii de servicii de
securitate ciberneticã. Astfel, se creeazã ca-
drul normativ pentru implementarea unui
Sistem Naþional de Alertã Ciberneticã, cu rolul
de a preveni ºi contracara riscurile ºi ame-
ninþãrile la adresa securitãþii cibernetice.
Deþinãtorii de infrastructuri cibernetice au
obligaþia de a implementa o serie de mãsuri
organizatorice ºi tehnice pentru consolida-
rea securitãþii acestora, în conformitate cu
cerinþele minime formulate de autoritãþile
competente. De asemenea, aceºtia au obli-
gaþia de a notifica autoritãþile competente cu
privire la incidentele de securitate ciberneti-
cã ºi de a le asigura sprijinul pentru contra-
cararea atacurilor cibernetice.

În cadrul investigãrii incidentelor de se-
curitate ciberneticã datele de conþinut nece-
sare pentru realizarea activitãþilor specifice
vor fi accesate numai în condiþiile existenþei
unei autorizaþii emise de un judecãtor. De

asemenea, în situaþia în care sunt
identificate fapte care pot indica
sãvârºirea unor infracþiuni informa-
tice, acestea vor face obiectul sesi-
zãrii organelor de urmãrire penalã.

Autoritãþile competente desfãºoa-
rã activitãþi de control asupra apli-
cãrii prevederilor legii, nerespecta-
rea prevederilor legale atrãgând rãs-
punderea contravenþionalã a deþinã-
torilor infrastructurilor cibernetice,
fiind sancþionatã cu amenzi între
500 ºi 10.000 lei.
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Pentru prima datã în România o unitate
bancarã integreazã experienþa clientului cu
tehnologii precum:

• Video-consilier  - conceptul de consilie-
re video live.

• Masa cu ecran Interactiv – asistenþã prin
simulatoare de produse ºi servicii bancare.

• Idesk – Ecran informativ prin care clien-
tul participã în mod direct împreunã cu con-
silierul pentru identificarea celor mai bune
soluþii pentru nevoile sale financiare.

• Servicii complete de tranzacþii bancare
24/24

• Business HUB pentru clienþii BCR: aceºtia
pot alege eXperience BCR pentru întâlniri cu
partenerii lor de afaceri într-un spaþiu dedi-
cat ºi echipat în acest scop cu: wi-fi, confe-
rence call system, TV LCD pentru proiecþii.
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Fiind considerat cel mai mare pro-
iect cultural expoziþional al României
din ultimii 25 de ani, realizat la iniþiati-
va Muzeului Naþional de Istorie a Ro-
mâniei din Bucureºti, în cooperare cu
32 de instituþii muzeale din þarã, expo-
ziþia „Aurul ºi argintul antic al Ro-
mâniei” prezintã unele dintre cele mai
spectaculoase artefacte de aur ºi ar-
gint descoperite pe teritoriul
þãrii noastre.

„Expuse într-un spaþiu cu
aspect de-a dreptul insolit,
piesele reprezintã un adevã-
rat spectacol cultural oferit
vizitatorilor, un tot unitar re-
alizat urmare a unui efort în-
delungat de elaborare în for-
me concrete a unor idei isto-
rice de o profunzime ºi abs-
tracþiune deconcertate. Chiar
de la primul contact cu spa-
þiul expoziþional, vizitatorul
rãmâne impresionat ºi de ar-
monizarea subtilã ºi deplinã
dintre arhitectonica specta-
culoasã a ansamblului ºi des-
fãºurarea treptatã a celor peste 1.000
de obiecte din aur ºi argint”, spun re-
prezentanþii Muzeului Olteniei.

Potrivit acestora, varietatea deloc în-
tâmplãtoare a artefactelor istorice ex-
puse valideazã, fãrã echivoc, un demers

Planificatã iniþial pentru a fi prezentatã la Craiova în intervalul 19 noiem-
brie 2015 – 31 ianuarie 2016, expoziþia intinerantã „Aurul ºi argintul antic al
României” continuã sã fie gãzduitã de Muzeului Olteniei pânã la data de 1
aprilie a.c. Potrivit reprezentanþilor instituþiei, decizia de a prelungi perioada
de expunere se datoreazã ºi interesului crescut al publicului din regiunea Olte-
niei, înregistrându-se deja un numãr impresionant de vizitatori, peste 7.000
pânã în prezent. Expoziþia poate fi vizitatã la sediul Secþiei de Istorie-Arheolo-
gie (strada „Madona Dudu” nr. 14), zilnic, de luni pânã duminicã, între orele
9.00 ºi 17.00. Preþurile biletelor sunt cele practicate în mod obiºnuit de muzeul
craiovean: 5 lei pentru adulþi ºi 2,5 lei pentru elevi, studenþi ºi pensionari.
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Concurs
interactiv
pentru
cititori ºi
utilizatori
iniþiat de
Biblioteca
Judeþeanã
„Alexandru
ºi Aristia
Aman”! „Cei
mai harnici
cititori ai noºtri vor fi premiaþi. Cu cât veþi solicita mai
multe cãrþi, cu atât vã sporiþi ºansele de a fi desemnaþi
cititorul lunii”, au anunþat reprezentanþii instituþiei.
Concursul se va desfãºura în trei dintre compartimen-
tele bibliotecii: Împrumut pentru Adulþi, Împrumut
pentru Copii ºi Tineret, Sãli de Lecturã. În fiecare lunã
vor fi desemnaþi trei câºtigãtori, cãrora li se vor oferi
premii constând într-o colecþie cuprinzând trei-cinci
cãrþi, acoperind toate genurile care se bucurã de
interes. „Practic, citind, ai ºansa sã câºtigi cãrþile
preferate. Pentru cã ne mândrim cu cititorii noºtri, în
fiecare lunã vom afiºa câte o pozã cu cei trei câºtigã-
tori pe panoul laudativ din incinta bibliotecii”, mai spun
bibliotecarii craioveni.

Caravana antidrog ajungeCaravana antidrog ajungeCaravana antidrog ajungeCaravana antidrog ajungeCaravana antidrog ajunge
la Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanã

Caravana
antidrog va
poposi luni, 1
februarie, la
Biblioteca
Judeþeanã
„Alexandru ºi
Aristia Aman”.
Sala „Acad.
Dinu C.
Giurescu” va
gãzdui, de la
ora 13.00, o
activitate de bune practici menitã sã explice ºi sã atragã
atenþia elevilor, studenþilor ºi adulþilor asupra aspectelor
juridice ºi nocive ale traficului  ºi consumului ilegal de
droguri asupra organismului. „Sunt vizate aspecte
privind consumul de alcool ºi efectele juridice cauzate
de participanþii la traficul rutier, transportul pe calea
feratã, participarea la activitãþi care implicã prezenþa
unui  public numeros, manifestãri sportive, spectacole,
mitinguri etc. Vor fi prezentate efectele nocive ale
consumului de droguri asupra organismului. De aseme-
nea, va fi prezentatã ºi legislaþia în domeniu, precum ºi
o speþã rezolvatã de Baroul de Avocaþi Dolj”, precizeazã
organizatorii într-un comunicat de presã. Sunt invitaþi sã
expunã aspecte specifice coordonatorul Centrului de
Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj, repre-
zentanþi ai Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova, Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, Inspecto-
ratul de Poliþie Judeþean Dolj, Grupãrii Mobile de
Jandarmi ,,Fraþii Buzeºti” Craiova, Secþiei Regionale de
Poliþie Transporturi Craiova, Direcþiei de Sãnãtate
Publicã judeþul Dolj, Baroului de Avocaþi Dolj.

În lumea operei,În lumea operei,În lumea operei,În lumea operei,În lumea operei,
la Clubulla Clubulla Clubulla Clubulla Clubul
MelomanilorMelomanilorMelomanilorMelomanilorMelomanilor

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”  ºi Clubul Melo-
manilor invitã publicul craiovean la
o nouã întâlnire cu „Lumea
operei”. Luni, 1 februarie,
ora 16.30, va fi prezentat ºi
difuzat spectacolul integral al
operei „Tosca”, pe muzica lui
Giacomo Puccini, dupã un libret
de Luigi Illica ºi Giuseppe Giaco-
sa. Evenimentul va avea loc în
Sala audio-video a bibliotecii, în
prezentarea prof. Maria Barbãrasã.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

cultural pe placul tuturor categoriilor
de public, îndeplinind cu succes crite-
riile eligibile ale argumentaþiei unei sin-
teze istorice ce deschide – sau mãcar
incitã ºi faciliteazã doritorilor – o cale
de cunoaºtere directã cãtre cea mai
spectaculoasã ºi strãlucitoare parte a
istoriei României.

Punctele de atracþie din cadrul ex-

poziþiei, numeroase ca formã ºi diver-
sitate, se impun publicului gradual – de
la fascinantele brãþãri dacice de aur,
monedele de tip Koson pânã la fabulo-
sul tezaur de la Pietroasele.

Gradul de adresabilitate ºi accesi-

bilitate, atât ca formã, cât ºi
conþinut, ale spectaculoaselor
piese de patrimoniu naþional
prezentate de Muzeul Olteniei
creºte considerabil pe seg-
mentul publicului oltean, în
condiþiile în care instituþia cra-
ioveanã participã la acest pro-
iect cu 89 de piese din aur ºi
argint. Între ele se remarcã te-
zaurul de la Vârtop, compus
din 45 de monede ºi nume-
roase alte obiecte de podoa-
bã, dar ºi piese din aur de la
Romula (un medalion ºi un
inel), sau din siturile arheolo-
gice din judeþele Dolj (Moþã-

þei, Drãnic, Daneþi, Maglavit, Fântâ-
nele), Mehedinþi ºi Olt. Printre cele
mai impresionante piese se regãsesc
un disc metalic, parte a unui scut da-
tat la sfârºitul Epocii Bronzului ºi în-
ceputul Epocii Fierului.

Dacã e weekend, se spun
poveºti la Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri”! Astãzi, 30
ianuarie, ora 18.00, publicul se
va întâlni cu „Albã ca Zãpada”
în spectacolul adaptare dupã
Fraþii Grimm, cu scenariul ºi
regia realizate de Iulia Cârstea.
Scenografia este o creaþie a
maestrului Eustaþiu Gregorian,
iar muzica îi aparþine lui Alin
Macovei-Moraru. Din distribuþie
fac parte actorii Adriana Ioncu,
Iulia Cârstea, Alla Cebotari,
Ionica Dobrescu, Daniel Mirea,

Invitaþie la joacã ºi poveºtiInvitaþie la joacã ºi poveºtiInvitaþie la joacã ºi poveºtiInvitaþie la joacã ºi poveºtiInvitaþie la joacã ºi poveºti
Spectacolele lunii februarie:
 Sâmbãtã, 6 februarie, ora 18.00: „De-a

capra cu trei iezi”
 Duminicã, 7 februarie, ora 11.00: „Alis

în lumea pãpuºilor”
 Sâmbãtã, 13 februarie, ora 18.00: „Fru-

moasa din Pãdurea Adormitã”
 Duminicã, 14 februarie, ora 11.00: „Pi-

nocchio”
 Sâmbãtã, 20 februarie, ora 18.00: „Fata

babei ºi fata moºneagului”
 Duminicã, 21 februarie, ora 11.00: „Jo-

curi magice”
 Sâmbãtã, 27 februarie, ora 18.00: „Prin-

þul Broascã”
 Duminicã, 28 februarie, ora 11.00: „Cân-

tãreþii din Bremen”

Alis Ianoº ºi Emanuel Popescu.
Mâine, 31 ianuarie, la ora

11.00, copiii se vor bucura de
„Invitaþie la joacã”, o reprezen-
taþie interactivã, veselã, cu
nãstruºnicul ºi celebrul Zdrean-
þã, de ºi în regia Alexandrei
Davidescu. Scenografia specta-
colului este o creaþie a maestru-
lui Eustaþiu Gregorian, iar
coloana sonorã este realizatã de
Alin Macovei-Moraru. Din
distribuþie fac parte actorii Iulia
Cârstea, Daniel Mirea ºi Alis
Ianoº.

Biletele costã 5 lei, 7 lei sau 10
lei, în funcþie de categoria
locului, ºi se pot procura de la
Agenþia Teatrului „Colibri”,
astãzi, între orele 10.00-13.00 ºi
16.00-19.00, iar mâine, în inter-
valul 10.00-13.00. Reprezentanþii
instituþiei au anunþat cã de luni,
1 februarie, „preþul biletelor
pentru spectacolele din week-end
va fi 7 lei sau 10 lei / persoanã,
în funcþie de categoria locului,
iar pentru grupurile organizate
cu unitãþile de învãþãmânt
biletul va costa 5 lei”.
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Parlamentul polonez a adoptat o lege prin
care ministrul Justiþiei devine ºi procuror ge-
neral, ceea ce îi oferã control asupra activi-
tãþilor Parchetului. Legea adoptatã de parla-
mentarii polonezi anuleazã o reformã din 2009
ºi, potrivit criticilor, va duce la numirea pro-
curorilor pe criterii politice. Aceastã lege a
fost votatã dupã ce Guvernul conservator po-
lonez, învestit în noiembrie, a fost deja criti-
cat extrem de dur din cauza unei serii de mãsuri
denunþate ca având scopul de a-i consolida contro-
lul asupra sistemului judiciar ºi presei. Disputa a
creat tensiuni între Varºovia ºi partenerii sãi euro-
peni, care considerã cã noile reforme implementa-
te de Polonia ar putea încãlca statul de drept ºi va-
lorile fundamentale ale blocului european. Modifi-
cãrile vizând Curtea Consituþionalã ºi legislaþia pri-

Premierul bulgar, Boiko Borisov, ºi omologul sãu
ungar, Viktor Orban, cer securizarea urgentã a fron-
tierelor externe ale Uniunii Europene, pentru oprirea
afluxului de extracomunitari, ºeful Guvernului de la
Budapesta reiterând cã Bulgaria trebuie admisã ur-
gent în Spaþiul Schengen. “Frontierele externe ale
Uniunii Europene trebuie închise imediat, în contex-
tul actualei crize a imigraþiei”, a declarat Boiko Bori-
sov, potrivit site-ului Novinite.com, dupã întrevede-
rea cu premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat în vbi-
zitã la Sofia. Borisov a notat cã liderii Uniunii Europe-
ne nu au ajuns încã la o soluþie definitivã privind ges-
tionarea crizei imigraþiei, exprimând speranþa cã pro-
blemele vor fi rezolvate cu ocazia viitorului summit
european. “Europa nu mai poate suporta criza refu-
giaþilor”, a subliniat ºeful Guvernului bulgar. “Situaþia

Bulgaria ºi Ungaria cerBulgaria ºi Ungaria cerBulgaria ºi Ungaria cerBulgaria ºi Ungaria cerBulgaria ºi Ungaria cer
securizarea frontierelor UEsecurizarea frontierelor UEsecurizarea frontierelor UEsecurizarea frontierelor UEsecurizarea frontierelor UE

securitãþii în cadrul Uniunii Europoene s-a schimbat.
Pânã acum, Europa a considerat imigraþia o proble-
mã economicã ºi culturalã, dar, pe fondul terorismu-
lui ºi deteriorãrii securitãþii, acum este o problemã de
securitate”, a declarat Viktor Orban, citat de MTI.
“Cetãþenii europeni, în special femeile ºi oamenii lip-
siþi de protecþie, sunt în pericol, iar acest lucru este
inacceptabil”, a subliniat Orban. “Este nedrept cã
Uniunea Europeanã aplicã standarde duble ºi cã nu
acceptã admiterea Bulgariei în Schengen. Bulgaria este
statul nonmembru Schengen care a gestionat cel mai
bine criza refugiaþilor. Dacã Europa ar fi corectã faþã
de sine însãºi, ar trebui sã admitã Bulgaria în Schen-
gen. Sigur, dacã o þarã va accepta sã adere la o insti-
tuþie pe moarte este deja o altã problemã”, a apreciat
liderul de dreapta de la Budapesta.

Numãrul extracomunitarilor care ajung în spaþiul
Uniunii Europene fãrã motive reale pentru a solicita
azil este în creºtere, anunþã Comisia Europeanã ºi
Agenþia pentru protecþia frontierelor (Frontex). Peste
54.500 de imigranþi clandestini au venit în Uniunea
Europeanã în anul 2016, dintre care 50.668 prin Gre-
cia, conform datelor Agenþiei ONU pentru Refugiaþi.
Numeroase naufragii au avut loc în Marea Meditera-
nã recent, soldate în ianuarie cu 235 de morþi. “Nu-
mãrul persoanelor care ajung în Europa dar nu au

Numãrul extracomunitarilor care ajung în UENumãrul extracomunitarilor care ajung în UENumãrul extracomunitarilor care ajung în UENumãrul extracomunitarilor care ajung în UENumãrul extracomunitarilor care ajung în UE
fãrã a fi eligibili pentru azil este în creºterefãrã a fi eligibili pentru azil este în creºterefãrã a fi eligibili pentru azil este în creºterefãrã a fi eligibili pentru azil este în creºterefãrã a fi eligibili pentru azil este în creºtere

solicitãri întemeiate pentru a solicita azil este în creº-
tere”, a transmis Comisia Europeanã. Potrivit Agen-
þiei UE pentru protecþia frontierelor (Frontex), numã-
rul cetãþenilor sirieni care au ajuns în Grecia a scãzut
în ultimele luni, crescând cel al irakienilor. “Procenta-
jul imigranþilor care se declarã sirieni a scãzut consi-
derabil în ultimele luni”, a transmis Frontex, preci-
zând cã 39% dintre extracomunitarii ajunºi în decem-
brie 2015 în Grecia au fost sirieni, comparativ cu 43%
în noiembrie ºi 51% în octombrie.

Mai multe ºcoli din Australia au
fost evacuate sau închise, ieri, din ca-
uza unor ameninþãri cu bombã, la o zi
dupã ce instituþii ºcolare din mai multe
state europene au fost vizate de alerte
similare. Mii de elevi din ºcoli de stat
din statele australiene Noul Wales de
Sud ºi Victoria sunt afectaþi de alertele
cu bombã. Peste 20 de ºcoli din Fran-
þa, Marea Britanie ºi Italia au fost pla-
sate sub monitorizare joi din cauza unor
ameninþãri telefonice anonime. “Poli-
þia din Victoria poate confirma cã ape-
lurile telefonice primite de ºcolile de
stat s-au dovedit a fi ameninþãri false”,
a precizat instituþia australianã. “Sun-

Un dispozitiv exploziv a fost arun-
cat peste gardul unui centru pentru
solicitanþi de azil din oraºul german
Villingen-Schwenningen, în noaptea

Dispozitiv explozivDispozitiv explozivDispozitiv explozivDispozitiv explozivDispozitiv exploziv, aruncat în curtea unui centru, aruncat în curtea unui centru, aruncat în curtea unui centru, aruncat în curtea unui centru, aruncat în curtea unui centru
pentru solicitanþi de azil din Germaniapentru solicitanþi de azil din Germaniapentru solicitanþi de azil din Germaniapentru solicitanþi de azil din Germaniapentru solicitanþi de azil din Germania

de joi spre vineri, poliþia precizând
cã îi cautã pe suspecþi. Purtãtorul de
cuvânt al poliþiei regionale, Thomas
Kalmbach, a declarat ieri cã “a fost

un noroc” cã dispozitivul nu a ex-
plodat ºi nimeni nu a fost rãnit. Kal-
mbach a precizat cã o persoanã încã
neidentificatã a aruncat dispozitivul
exploziv spre centrul de refugiaþi, în
jurul orei 1.15 (2.15, ora României).
Aceasta a fost observatã de locui-
tori, care au anunþat rapid poliþia. O
echipã de geniºti a distrus dispoziti-
vul în cadrul unei explozii controlate
la locul incidentului, dupã evacuarea
centrului pentru solicitanþi de azil.
Kalmbach a declarat cã nu poate con-
firma informaþiile publicate de agen-
þia de presã DPA, potrivit cãrora dis-
pozitivul aruncat spre centrul de re-
fugiaþi era o grenadã de mânã care
avea cuiul înlãturat. Aproape 1,1
milioane de solicitanþi de azil au sosit
anul trecut în Germania, unde au
avut loc mai multe atacuri asupra
centrelor de primire a imigranþilor.

Coreea de Nord, suspectatã cã pregãteºte
un test cu rachetã balisticã intercontinentalã

Coreea de Nord pregãteºte un test cu rachetã intercontinentalã, afirmã
oficiali niponi citaþi de agenþia Kyodo. Sateliþi militari au observat cã armata
nord-coreeanã efectueazã pregãtiri în poligonul Tonchang-Ri, situat în nord-
vestul Coreei de Nord. Un specialist japonez a confirmat, sub protecþia anoni-
matului, cã regimul stalinist de la Phenian ar pregãti cu test cu rachetã balisti-
cã intercontinentalã. Potrivit agenþiei Kyodo, testul cu rachetã ar putea avea
loc cu ocazia Anului Nou asiatic, care începe în 8 februarie. Ministerul sud-
coreean al Apãrãrii a refuzat sã comenteze ipoteza vehiculatã în presã. Rache-
ta balisticã intercontinentalã este o rachetã cu o razã lungã de acþiune, peste
5,500 de km, care transportã în mod exclusiv focoase termonucleare. Coreea
de Nord a efectuat în anul 2012 cel mai recent test cu rachetã intercontinenta-
lã. Regimul Kim Jong-Un a anunþat pe 6 ianuarie testarea unei bombe cu
hidrogen, dar Statele Unite ºi alte þãri au exprimat dubii privind acest lucru.

Parlamentul polonez aParlamentul polonez aParlamentul polonez aParlamentul polonez aParlamentul polonez a
adoptat o lege prin careadoptat o lege prin careadoptat o lege prin careadoptat o lege prin careadoptat o lege prin care
ministrul Justiþiei devineministrul Justiþiei devineministrul Justiþiei devineministrul Justiþiei devineministrul Justiþiei devine
ºi procuror generalºi procuror generalºi procuror generalºi procuror generalºi procuror general

vind mass-media din Polonia au provocat de ase-
menea proteste în þarã, la începutul anului. Dar
conducerea instituþiilor publice de presã a fost deja
înlocuitã, Partidul Lege ºi Justiþie (PiS), care a câº-
tigat alegerile generale desfãºurate pe 25 octom-
brie în Polonia ºi guverneazã singur, susþinând cã
jurnaliºtii de la posturile publice nu sunt obiectivi
în relatãrile referitoare la PiS.

Alerte teroriste în Australia: Mai multe
ºcoli au fost evacuate sau închise

tem la curent cu faptul cã alte ºcoli din
alte state australiene ºi alte þãri au pri-
mit apeluri similare în ultimele 24 de
ore”, a adãugat poliþia statului aus-
tralian Victoria. Australia participã la
raidurile aeriene ale coaliþiei internaþi-
onale conduse de SUA efectuate îm-
potriva reþelei teroriste Stat Islamic din
Siria ºi Irak. Nivelul de alertã teroristã
în Australia a fost ridicat la finalul anu-
lui 2014, când au fost intensificate rai-
durile antiteroriste. Mai multe atacuri
au avut loc în Australia, printre care
cel soldat cu moartea a unui angajat
al poliþiei în luna octombrie a anului
trecut.
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Anunþul tãu!
Primãria Municipiului Bãi-

leºti anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj
pentru proiectul «Moderniza-
re strãzi în Municipiul Bãileºti,
judeþul Dolj» propus pentru
urmãtoarele strãzi din muni-
cipiul Bãileºti:   Av. P. Ivano-
vici, Ardealul, Dragalina, Mihai
Viteazul, Horia Cloºca ºi Cri-
ºan, A. I. Cuza, Gabroveni. In-
formaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr.1, în zilele de luni-
vineri, între orele 9-14 precum,
ºi la urmãtoarea adresã de in-
ternet www.arpmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/ observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare
pânã la data de 05.02.2016.

S.C COMAT DOLJ S.A.
anunþã propunerea prelimina-
ra privind proiectul: „Elabora-
re PUZ pentru Reconsiderarea
funcþionalã a zonei în vederea
construirii centru multifuncþi-
onal cu Spaþii comerciale, ser-
vicii ºi birouri 2S+P+2 ºi Imo-
bil locuinte colective, spaþii co-
merciale, funcþiuni complexe
ºi complementare S+P+8”, si-
tuat în Craiova, Calea Bucu-
reºti, nr. 78. Publicul este invi-
tat sã transmitã observaþii
pânã la data de 19.02.2016 la
sediul Primãriei Craiova, str. A.
I. Cuza, nr. 7.

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.

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

SC ERPIA SA CRAIOVA, str. Siretului nr. 35
Angajeazã economist cu experienþã

în înregistrare operativã pe calculator,
program Petrescu, bun cunoscãtor
al problemelor contabile, financiare,
declaraþii.

CV-urile se pot depune la secretaria-
tul societãþii din Craiova, din str. Sire-
tului nr. 35,sau prin fax la nr. 0251/
464030, respectiv on-line pe adresa er-
piacraiova@yahoo.com, pânã la data de
3 februarie 2016.

Dupã selectarea CV-urilor persoanele
selectate vor fi anunþate telefonic sau
on-line despre data la care se vor pre-
zenta la interviu, care nu va fi mai târ-
ziu de 1 sãptãmanã.

Pentru interviu sunt necesare cu-
noºtinþe din Reglementarile contabile
ºi de fiscalitate (impozit profit, TVA,
raportãri fiscale, etc).

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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”!
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ANUNT

Comuna Cârcea organizeazã la sediul Primãriei Cârcea, din Cârcea, str. Aeropor-
tului nr. 45 concurs în data de 23.02.2016, orele 10,00 (probã scrisã), pentru ocuparea
pe perioadã nedeterminatã a funcþiei contractuale de execuþie, vacante, de inspec-
tor de specialitate gradul IAîn cadrul compartimentului financiar-contabil.

Concursul pentru ocuparea funcþiilor publice vacante constã în susþinerea a 3 etape,
dupã cum urmeazã:

-selecþia dosarelor
-proba scrisã -23.02.2016, orele 10,00
-interviul –data ºi ora susþinerii probei interviu se afiºeazã odatã cu rezultatele

probei scrise

In vederea participãrii la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþii genera-
le, conform art. 3 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotãrâ-
rea Guvernului nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare si totodata ur-
matoarele conditiii specifice:

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ºtiinþe economice

 -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;
Pentru înscrierea la concurs candidaþii vor prezenta un dosar de concurs care va conþine

documentele prevazute la art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor con-
tractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografie

-Legea nr.215/2001 privind Administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare(cap. I, cap. II, cap. III, cap IV, cap. IX, cap. X, , cap. XII)

-Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
-Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (titlu IX) actualizatã
-HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.277/

2015 privind Codul Fiscal
-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, actualizatã
-Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã cu modificãrile ºi com-

pletãrile ulterioare
-Legea 82/1991 a contabilitãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
-OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situaþiile fi-

nanciare anuale individuale ºi situaþiile financiare anuale consolidate, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare

-Legea 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare

-Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de insolventã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare

-OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanþarea ºi plata cheltuielilor instituþiilor publice, precum ºi organiza-
rea, evidenta ºi raportarea angajamentelor bugetare ºi legale, cu modificãrile ºi com-
pletarile ulterioare

-OUG nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a contractelor
de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifi-
carile ºi completãrile ulterioare

-HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziþie publicã din <LLNK 12006    34180 301   0 45>Or-
donanþa de urgenþã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi-
þie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesi-
une de servicii

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicã-
rii anunþului in Monitorul Oficial al României, partea a III- a, la sediul Primãriei Câr-
cea, din Cârcea, str. Aeroportului nr. 45.

   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primariei Cârcea, din Carcea, str. Aero-
portului nr. 45, tel: 0251458121, 0251458107, d-na Georgescu Viorica Mihaela.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE comer-
cialã angajeazã fierari-
betoniºti ºi dulgheri cu
experienþã în domeniu.
Se oferã salariu 2.300
Lei ºi cazare pentru
Bucureºti. Telefon
0726/513.672.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domi-
ciliu Telefon: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în
Bucureºti (zona Dris-
tor). Telefon: 0724/
167.883.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
 2 camere semideco-
mandat Valea Roºie.
Telefon: 0251/361.626.
Vând apartament 2
camere - Sinaia, etaj
1, îmbunãtãþit. Telefon:
0722/963.871.
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/ 450.724.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros, 750
mp, 22 Euro/mp. Tele-
fon: 0729/170.160.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschidere
270 m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
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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 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 uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 0766/632.388.

Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electri-
ce; Inchidere cen-
tralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri
pentru Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/416.455.
Vând solar profesional
din arcade montate pe
pivoþi. Se mutã rapid
pe altã culturã sezoni-
erã. Telefon: 0786/
391.745.

Vând 2 telefoane mo-
bile, 1 tabletã, 1 mobil
noi. Preþ 200 lei. Tele-
fon: 0762/ 728.493.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/ 995.405.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi cu bu-
ºon 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 jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc, ma-
ºinã de surfilat. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
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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 me-

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

Telefon: 0766/581.157.
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Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 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.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
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 ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875.
Închiriez camerã cã-
min mobilatã (lângã
Confecþii). Telefon:
0767/305.817.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Te-
lefon: 0744/629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu locuin-
þã lângã Craiova caut
doamnã serioasã pen-
tru prietenie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/722.683

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

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
de transport pe nume-
le Poacã Marin Aurel.
Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Colegii din promoþia
1957, a Facultãþii de
Agriculturã Craiova,
deplâng decesul,
dupã o lungã ºi grea
suferinþã, a Ingineru-
lui PANÃ MIHAI, fost
Director al Direcþiei
pentru Agriculturã
Dolj, Transmitem sin-
cere condoleanþe fa-
miliei îndoliate. Dum-
nezeu sã-i aducã
odihnã veºnicã.
Comunitatea Evreilor
din Craiova regretã
trecerea în eternitate
a ing. JACOBY (Juju)
GRUNBERG (Israel),
ºi transmite familiei
sincere condoleanþe!
Fie-i memoria binecu-
vântatã.
FAMILIA Prof. Victor
Oprescu regretã pro-
fund dispariþia Prof.
CONSTANTIN POPA
ºi transmite sincere
condoleanþe familiei.

Colectivul Teatrului
Naþional “Marin So-
rescu” este alãturi de
colegul Traian Ghi-
nea, cãruia îi trans-
mite sincere condo-
leanþe la trecerea în
nefiinþã a scumpei
sale soþii, Ghinea
Emilia. Timp de pes-
te 37 de ani, cea ple-
catã de curând din-
tre noi a slujit cu dã-
ruire ºi devotament
scena instituþiei
noastre, ca butafor.
Dumnezeu s-o odih-
neascã în pace.
COMEMORÃRI

Se împlinesc 40 de
zile de la decesul ce-
lui ce a fost BÃCIOIU
CONSTANTIN. Soþia,
fiica, ginerele ºi nepo-

þii nu-l vor uita nicio-
datã! Dumnezeu sã-i
lumineze calea ºi sã-
l odihneasacã în rân-
dul celor drepþi!

Au trecut 13 ani de
când Maica noas-
trã dragã, SILVIA
BICUÞ a plecat
într-o lume mai
bunã, pe un drum
fãrã întoarcere, lã-
sându-ne cu tot
dorul ei ºi doar cu
amintiri, care ne
umplu ochii ºi su-

fletele de lacrimile
despãrþirii. De aco-
lo de unde este,
ºtim cã ne veghea-
zã ºi ne ocroteºte,
aºa, cum fãcea ºi
în viaþã. Candela
iubirii ºi recunoº-
tiinþei noastre sã îi
fie luminã veºnicã!
Somn lin, buna
noastrã Mãicuþã!
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TTTTTecãu, în a treia finalã de dublu mixtecãu, în a treia finalã de dublu mixtecãu, în a treia finalã de dublu mixtecãu, în a treia finalã de dublu mixtecãu, în a treia finalã de dublu mixt
la Australian Openla Australian Openla Australian Openla Australian Openla Australian Open

Meciul pentru trofeu va fi duminicã dimineaþã, de la ora 7:00, în direct la Eurosport 1

Perechea Horia Tecãu/Coco
Vandeweghe (Statele Unite) s-a
calificat, ieri, în finala probei de
dublu mixt de la Australian Open,
dupã ce a învins cu 6-4, 6-4 cu-
plul format din Andreja Klepac

(Slovenia) ºi Treat Huey (Filipine).
Într-un meci care a durat o orã

ºi ºapte minute, constãnþeanul ºi
partenera sa au profitat de douã
dintre cele patru mingi de break
obþinute, în timp ce adversarii au

ratat cinci din tot atâtea oportuni-
tãþi de a câºtiga contra serviciului.

Dupã joc, la interviurile acordate
de învingãtori, Tecãu a recunos-
cut cã înainte de a face pereche
cu Vandeweghe nu o cunoºtea de-
cât din auzite. ”E foarte haios sã
joci la dublu mixt, de aceea am
fãcut-o ºi în trecut. Iar aici e ceva
special. Nu o ºtiam pe Coco pânã
la acest turneu, cred cã schimba-
sem patru vorbe de-a lungul tim-
pului”, a declarat Tecãu.

El a spus cã a ales-o partenerã
pe americancã pentru cã ºtia cã
au o ºansã mare la Melbourne:
”ªtiam cã dacã jucãm împreunã
putem învinge. Acum suntem în
finalã, avem o ºansã sã cucerim
titlul ºi sper sã ne bucurãm îm-
preunã duminicã”, a încheiat ro-
mânul. Care ulterior a aflat cã fa-
voriþii numãrul 5 sunt adversarii
din finalã, numind aici tandemul
ruso-brazilian Elena Vesnina/Bru-
no Soares, trimfãtor în faþa prin-

cipalului cap de serie, Sania Mir-
za/Ivan Dodig, scor 7-5, 7-6 (4).

Pentru Tecãu, care a luat star-
tul ºi în proba de dublu masculin,
pãrãsind competiþia în sferturi, va
fi a treia prezenþã într-un ultim act
al probei de mixt la Melbourne,
acestea consemnându-se din doi în
doi ani. În 2012, românul a câºti-
gat alãturi de americanca Bethanie
Mattek-Sands, iar în 2014 a pier-
dut fãcând pereche cu indianca
Sania Mirza.

Britanicul Andy Murray (fa-
vorit 2) a dispus, ieri, de cana-
dianul Milos Raonic, scor 4-6,
7-5, 6-7 (4), 6-4, 6-2, ºi a ac-
ces în a cincea sa finalã la Anti-
pozi, acolo unde îl va întâlni pe
liderul mondial, sârbul Novak
Djokovic, calificat, joi, în dau-
na lui Roger Federer (Elveþia,

Ultimul act la masculin: Andy Murray, altã tentativã
cu “Nole” Djokovic (duminicã, 10:30, Eurosport 1)

favorit 3), de care a trecut cu
6-1, 6-2, 3-6, 6-3. Va fi o reedi-
tare a finalelor din 2011, 2013 ºi
2015, toate adjudecate de spor-
tivul din Balcani. De altfel,
“Nole” are numai izbânzi la AO
cu trofeul pe masã, belgrãdea-
nul mai reuºind sã se impunã în
2008 (cu francezul Jo Wilfried

Tsonga) ºi în 2012 (contra spa-
niolului  Rafael  Nadal) .  În
schimb, scoþianul a “reuºit” sã
piardã ºi cealaltã finalã în care
n-a dat peste Djokovic, în 2010,
când l-a avut drept adversar pe
Roger Federer.

În finala de anul trecut, Mur-
ray a întâmpinat o opoziþie dâr-
zã în primele trei seturi, 6-7, 7-
6, 3-6, pentru a se înclina final-
mente la capãtul unui act “alb”.

La capitolul dueluri directe,
Djokovic îl conduce pe Murray
cu 21-9. Cel mai recent episod
s-a consumat în finala Master-
sului de la Paris, victorie clarã
pentru “Nole”, 6-2, 6-4.

Dacã va câºtiga a 6-a oarã la
AO, Djokovic va ajunge la al 11-
lea titlu de Grand Slam din ca-
rierã (restul au venit la Wimble-
don – 3 ºi US Open – 2). De
partea cealaltã, Murray ar bifa
al treilea succes major, dupã US
Open (2012) ºi  Wimbledon
(2013).

Disputa pentru trofeu la
feminin le va aduce, în aceastã
dimineaþã, faþã-n faþã pe
Serena Williams (SUA, nr. 1) ºi
Angelique Kerber (Germania,
favoritã 7). Fapt devenit posibil
dupã ce, joi dimineaþã, liderul
mondial a executat-o cu un 6-
0, 6-4 pe Agnieszka Radwan-
ska (Polonia, favoritã 4), iar
germanca, favoritã 7, a dispus
cu 7-5, 6-2 de britanica
Johanna Konta (47 WTA). Va
fi a ºaptea finalã pentru Serena
la AO, neavând vreun rateu
pânã acum (2003, 2005, 2007,

Finala femininã: Serena
Williams – Angelique Kerber
(sâmbãtã, 10:30, Eurosport 1)

2009, 2010, 2015). Cât o
priveºte pe Kerber, aceasta e la
prima finalã de Grand Slam. La
“directe”, americanca conduce
cu 5-1, ultima disputã închein-
du-se cu scorul 7-6, 6-3, în
favoarea sportivei de peste
Ocean, în ultimul act la Stan-
ford, în 2014.

În afarã de cele 6 titluri
cucerite la Melbourne, cea mai
micã dintre surorile Williams
mai posedã alte 15 titluri de
Mare ªlem (tot câte 6 la
Wimbledon ºi US Open,
respectiv 3 la Roland Garros).

Martina Hingis (Elveþia) ºi
Sania Mirza (India) au cucerit,
ieri, titlul la Melbourne, între-

când în finalã de perechea cehã
Andrea Hlavackova/Lucie

Hradecka (Cehia) – favorite 7,
scor 7-6(1), 6-3.

Cotate principalele favorite
ale turneului, Hingis ºi Mirza ºi-
au trecut în cont, împreunã, al
treilea titlu de Mare ªlem, dupã

ce în 2015 se impuseserã la
Wimbledon ºi la US Open. Cele

douã au început sã joace
împreunã din martie trecut, iar
la finalul anului au fost desem-

nate cea mai bunã echipã de
dublu din 2015.

Pentru Martina Hingis (35 de
ani), acesta esta al 21-lea titlu

de Mare ªlem din carierã (5 la
simplu, 12 la dublu feminin ºi 4

la dublu mixt).

În cele din urmã, finala de du-
blu masculin, programatã astãzi
la prânz, propune duelul dintre
Jamie Murray ºi Bruno Soares
(Marea Br./Brazilia, favoriþi 7)
versus Daniel Nestor ºi Radek
Stepanek (Canada/Cehia). În se-
mifinalele disputate joi, Jamie

Murray (fratele mai cunoscutu-
lui Andy) ºi Suarez au trecut de
perechea Adrian Mannarino/Lu-
cas Pouille (ambii Franþa), scor
6-3, 6-1, iar Nestor ºi Stepanek
de Pablo Cuevas/Marcel Granol-
lers (Uruguay/Spania, favoriþi
16), scor 7-6, 6-4.

Finala la dublu masculin
(sâmbãtã, 12:45, Europort 1):

Din nou Murray, dar Jamie

Dublu feminin: Victorie pentru
principalele favorite
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Exilate în Sala “Ion Constantinescu” de Naþionale-
le de Lupte, echipele de volei au parte, astãzi, mãcar
la o primã vedere, de meciuri opuse ca nivel al difi-
cultãþii. Bãieþii, lideri neînvinºi ai campionatului, întâl-
nesc “lanterna” din Piatra Neamþ, pe când fetele, an-
tepenultimele în clasament, dau piept cu a doua cla-
satã, CSM Bucureºti.

Într-o conferinþã de presã susþinutã joi, la Poliva-
lentã, cei doi tehnicieni au declarat:

Dan Pascu - “Întâlnim Piatra Neamþ, echipã care a
realizat douã transferuri în aceastã pauzã competiþio-
nalã ºi a adus jucãtori cu o valoare mai mare. S-a ºi

Echipele de volei – examene aparent opuse ca dificultateEchipele de volei – examene aparent opuse ca dificultateEchipele de volei – examene aparent opuse ca dificultateEchipele de volei – examene aparent opuse ca dificultateEchipele de volei – examene aparent opuse ca dificultate

DIVIZIA A1 (M) – ETAPA A 13-A
Sâmbãtã: SCM U CRAIOVA – VCM PLS Piatra Neamþ

(ora 17:30), CSM Bucureºti – AS Volei Club Caransebeº,
CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare – CS Dinamo Bucureºti,
CS Unirea Dej – CS “U” Cluj.

Duminicã: LMV Tricolorul Ploieºti – CS Arcada Galaþi.
ACS Volei Municipal Zalãu va câºtiga la masa verde

(3-0) disputa cu Tomis Constanþa, deoarece dobrogenii
s-au retras din campionat.

1. CRAIOVA 32 7. Dej 15
2. Baia Mare 27 8. CSM Buc. 11
3. Zalãu 26 9. U Cluj 10
4. Galaþi 26 10. Dinamo 7
5. Caransebeº 24 11. Piatra N. 4
6. Ploieºti 19

DIVIZIA A1 (F) – ETAPA A 13-A
Sâmbãtã: SCM U CRAIOVA – CSM Bucureºti (ora

14:00), CSU Medicina Tg. Mureº – CS “U” Cluj, CSM
Lugoj – CSM Târgoviºte, ACS Penicilina Iaºi – CS
Volei Alba Blaj, CS Dinamo Bucureºti – CS Rapid
Bucureºti.

Duminicã: VC Unic LPS Piatra Neamþ – CS ªtiinþa
Bacãu.

1. Alba Blaj 35 7. Piatra N. 14
2. CSM Buc. 31 8. Lugoj 14
3. Târgoviºte 30 9. Iaºi 11
4. Dinamo 24 10. CRAIOVA 9
5. Tg. Mureº 22 11. U Cluj 6
6. Bacãu 20 12. Rapid 0

vãzut etapa trecutã, când au repurtat prima victorie
stagionalã, contra revelaþiei Ploieºti. Sã nu uitãm cã
în meciul tur ne-am impus greu cu 3-2 la Piatra Neamþ
ºi trebuie sã tratãm cu seriozitate acest joc. Sunt con-
vins cã bãieþii au înþeles mesajul meu, s-au pregãtit
foarte bine ºi trebuie sã vizãm victoria.”

Alexandru Cosma - “Ne aºteaptã patru etape foar-
te grele, primul meci fiind cu CSM Bucureºti. Vom
aborda aceste partide pentru a lega relaþii de joc pen-
tru meciurile care ne vor viza în mod direct. Cu CSM
Bucureºti ne aºteaptã un joc foarte greu ºi sper ca
fetele sã fie mai încrezãtoare în forþele proprii.”

Fetele Simonei Gogârlã cautã, mâine, sã
egaleze la puncte rivala de la poalele Tâmpei,
ceea ce le-ar permite sã urce la o victorie
distanþã de podium, plus cã ºi-ar lua ºi o
revanºã dupã cele întâmplate în tur, când
Corona s-a impus cu 33-27 la Polivalentã.

Etapa trecutã, ambele combatante au
obþinut victorii, SCM, “acasã”, în derby-ul
Olteniei, cu HCM Rm. Vâlcea, scor 28-24,
iar Corona, în deplasare, 27-24 cu HCM
Roman. Formaþia moldavã este de altfel
oponenta din urmãtoarea rundã a alb-
albastrelor, meci programat la 7 februarie, în
Bãnie.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 17-A

Se cautã puncte la munte
Corona Braºov – SCM Craiova, duminicã, ora 11:30, Digi Sport 1

Celelalte partide ale rundei
Sâmbãtã: HC Zalãu – CSM Unirea Slobozia, HCM Rm.

Vâlcea – CSM Ploieºti, HC Alba Sebeº – CS Mãgura Cisnã-
die. Joi s-au jucat meciurile CS Rapid USL Metrou Bucureºti
– HCM Baia Mare 24-34 ºi HC Dunãrea Brãila – CSM Bucu-
reºti 27-34, în timp ce confruntarea dintre HCM Roman ºi U
Alexandrion Cluj a avut loc vineri, dupã închiderea ediþiei.
1. CSM Buc.* 51 8. Zalãu 23
2. Baia Mare* 48 9. Vâlcea 21
3. Brãila* 31 10. Cluj 16
4. Braºov 29 11. Slobozia 16
5. Ploieºti 27 12. Cisnãdie 10
6. Roman 26 13. Rapid* 6
7. CRAIOVA 26 14. Sebeº 4

* - un joc în plus.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
14:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

HCM Rm. Vâlcea - CSM Ploieºti / 17:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Barcelona – Atle-
tico Madrid / 19:00 – FOTBAL – Meci ami-
cal: România – Torpedo Kutaisi / 23:05 –
FOTBAL Spania – La Liga: Sociedad – Betis.

DIGI SPORT 2
13:30 – VOLEI (F) – Divizia A1: Penicilina

Iaºi – Alba Blaj / 16:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Carpi – Palermo / 18:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Angers – Monaco / 20:00 –
HANDBAL (M) – Cupa României: CSM Bu-
cureºti – Adrian Petrea Reºiþa / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Roma – Frosinone.

DIGI SPORT 3
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Inverness – Hearts / 17:15 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã: U-BT Cluj – Energia
Tg. Jiu / 19:15, 21:30 – FOTBAL Spania –
La Liga: Getafe – Bilbao, Villarreal – Granada.

DIGI SPORT 4
19:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Atalan-

ta – Sassuolo / 21:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Bastia – Lyon.

DOLCE SPORT 1
17:00, 19:15, 23:05 – FOTBAL Spania –

La Liga: Barcelona – Atletico Madrid, Getafe
– Bilbao, Sociedad – Betis.

DOLCE SPORT 2
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:

Leverkusen – Hannover / 19:15, 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Eibar – Malaga,
Las Palmas – Celta Vigo.

SPORT.RO
19:30 – FOTBAL Anglia – FA Cup: Liver-

pool – West Ham.
EUROSPORT 1
10:30, 12:45 – TENIS – Australian Open,

finalele de simplu feminin ºi dublu masculin /
16:45 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa
Mondialã, la Seefeld, în Austria / 3:00, 4:00
– SÃRITURI CU SCHIURILE – CM, la Sap-
poro, în Japonia.

EUROSPORT 2
9:15 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa

Mondialã, la Sapporo, în Japonia / 12:15 –
SCHI ALPIN – CM, la Garmisch Partenkir-
chen, în Germania / 14:00 – SCHI ALPIN –
CM, la Maribor, în Slovenia / 15:00 – SANIE
– Campionatul Mondial, la Koenigsee, în
Germania / 16:30, 19:30 – FOTBAL Germa-
nia – Bundesliga: Dortmund – Ingolstadt,
Stuttgart – Hamburg / 21:45 – SCHI ACRO-
BATIC – Cupa Mondialã FIS, la Calgary, în
Canada.

TVR 2
10:00, 13:30 – BIATLON – Campionatul

Mondial pentru juniori ºi tineret.
LOOK TV
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Inverness – Hearts / 19:00 – FOT-
BAL Belgia – Pro League: Leuven – Stan-
dard Liege.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

Corona Braºov – SCM Craiova / 13:30, 16:00
– FOTBAL Italia – Serie A: Chievo – Juventus,
Napoli – Empoli / 19:00 – FOTBAL – Meci
amical: Steaua – Ludogoreþ / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Milan – Inter.

DIGI SPORT 2
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Sevilla

– Levante / 15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Caen – Nice / 17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Valencia – Gijon, Las Palmas
– Celta Vigo, Real Madrid – Espanyol.

DIGI SPORT 3
12:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: Tricolorul

Ploieºti – Arcada Galaþi / 16:00 – FOTBAL Ita-
lia – Serie A: Genoa – Fiorentina / 18:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Bordeaux – Rennes /
20:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Stea-
ua – Dinamo / 22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: St. Etienne – Paris SG.

DIGI SPORT 4
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Udinese –

Lazio / 19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Bruges – Lokeren.

DOLCE SPORT 1
13:00, 17:00, 21:30 – FOTBAL Spania –

La Liga: Sevilla – Levante, Valencia – Gijon,
Real Madrid – Espanyol / 2:00 – FOTBAL
AMERICAN – NFL: Pro Bowl.

DOLCE SPORT 2
19:15 – FOTBAL Spania – La Liga: Las Pal-

mas – Celta Vigo / 22:30 – BASCHET NBA:
LA Clippers – Chicago Bulls.

SPORT.RO
18:00 – FOTBAL Anglia – FA Cup: MK

Dons – Chelsea.
EUROSPORT 1
7:00, 10:30 – TENIS – Australian Open, fi-

nalele de dublu mixt ºi simplu masculin / 13:45
– SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la Maribor, în
Slovenia / 14:30 – SCHI ALPIN – CM, la Gar-
misch Partenkirchen, în Germania / 15:30 –
COMBINATA NORDICÃ – CM, la Seefeld, în
Austria.

EUROSPORT 2
10:30 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la

Maribor, în Slovenia / 11:30 – SCHI ALPIN –
CM, la Garmisch Partenkirchen, în Germania /
12:30 – COMBINATA NORDICÃ – CM, la
Seefeld, în Austria / 13:15 – SANIE – Campio-
natul Mondial, la Koenigsee, în Germania /
16:30, 18:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-
ga: Wolfsburg – Koln, Bayern Munchen –
Hoffenheim.

TVR 2
10:50, 14:20 – BIATLON – Campionatul

Mondial pentru juniori ºi tineret / 16:00, 18:30
– HANDBAL (M) – Campionatul European: fi-
nala micã ºi finala mare.

LOOK TV
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League: Bru-

ges – Lokeren.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

La închiderea ediþiei: BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU Oradea – SCM U Craiova 75-70 (pe sferturi: 21-17, 21-21, 14-12, 19-20 ).La închiderea ediþiei: BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU Oradea – SCM U Craiova 75-70 (pe sferturi: 21-17, 21-21, 14-12, 19-20 ).La închiderea ediþiei: BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU Oradea – SCM U Craiova 75-70 (pe sferturi: 21-17, 21-21, 14-12, 19-20 ).La închiderea ediþiei: BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU Oradea – SCM U Craiova 75-70 (pe sferturi: 21-17, 21-21, 14-12, 19-20 ).La închiderea ediþiei: BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU Oradea – SCM U Craiova 75-70 (pe sferturi: 21-17, 21-21, 14-12, 19-20 ).La închiderea ediþiei: BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU Oradea – SCM U Craiova 75-70 (pe sferturi: 21-17, 21-21, 14-12, 19-20 ).La închiderea ediþiei: BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU Oradea – SCM U Craiova 75-70 (pe sferturi: 21-17, 21-21, 14-12, 19-20 ).La închiderea ediþiei: BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU Oradea – SCM U Craiova 75-70 (pe sferturi: 21-17, 21-21, 14-12, 19-20 ).La închiderea ediþiei: BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM CSU Oradea – SCM U Craiova 75-70 (pe sferturi: 21-17, 21-21, 14-12, 19-20 ).
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În primul amical din cel de-al
doilea stagiu de pregãtire înAnta-
lya, Universitatea Craiova a câºti-
gat cu 2-0 în faþa echipei maghiare
MTK Budapesta (locul 5 în prima
ligã). Alb-albaºtrii au avut o expri-
mare mai coerentã decât în amica-
lele anterioare, chiar dacã au fost
lipsiþi de Ivan, Mateiu ºi Vãtãjelu,
convocaþi la selecþionata diviziona-

Într-un meci amical disputat ieri la Fãcãi, ACS Po-
dari a surclasat echipa a doua a Universitãþii Craiova,
scor 4-0, prin golurile marcate de: Cârstea 34, Vulpe
54 ºi Raicea 70, 80. În ambele formaþii au evoluat mai
mulþi “ecºi”, unii dintre aceºtia fãcând recent rocada
de la o echipã la cealaltã. Astfel, cel care a deschis
scorul, Adrian Cârstea, a prins meciuri chiar în prima
echipã a Universitãþii în sezonul precedent, iar Gârbi-
þã ºi Marcu au venit de la “satelitul” Craiovei la echipa
lui Gigi Ciurea. De partea cealaltã,  Dina ºi Neacºu au
debutat la Universitatea II, dupã transferul recent de
la Podari.

Antrenorii “satelitului”, Bogdan Vrãjitoarea ºi Tibi
Lung, au folosit echipa: Dicã - Ghincea, Dina, Ivan,

Satelitul Universitãþii,Satelitul Universitãþii,Satelitul Universitãþii,Satelitul Universitãþii,Satelitul Universitãþii,
spulberat amical de podãrenispulberat amical de podãrenispulberat amical de podãrenispulberat amical de podãrenispulberat amical de podãreni

Andrei - Surugiu, Florea, Iuga, Rodeanu - Jurj, Gea-
nimu. Au mai jucat: Nica, Nedeianu - portari, Puþinte-
lu, Neacºu, Luicã, Lãzãrescu, Cãle, Hodea, L. Scar-
lat, Medrea, Drãghici, Trancã, Vlãdoiu, Stroe ºi Ar-
mãºelu.

De partea cealaltã, Gigi Ciurea a utilizat formula:
Mecea - Cioinac, Vulpe, Avram, Marinoiu - D. Stan-
cu, I. Sârmon - Georgescu, Cârstea, Cruºoveanu -
Simion. Au mai intrat: Tuþã, Iovãnescu - portari, I.
Stancu, Dragomir, Gârbiþã, Marcu, Chircan, Raicea
ºi Coþofanã.

Universitatea II se aflã pe locul 11 în seria a patra a
Ligii a III-a, la finalul turului, în timp ce ACS Podari
ocupã locul 10 în seria a treia a aceluiaºi eºalon.

Alb-albaºtrii a avut o prestaþie destul de
bunã contra maghiarilor de la MTK
Budapesta, contra cãrora s-au impus cu 2-0

Universitatea Craiova –
MTK Budapesta 2-0

Au marcat: Nuno Rocha 12, Bancu 88.
Antalya, Belek, complex “Bellis Deluxe”.
Universitatea Craiova: Straton – Dumitraº, Acka, Iliev, Izvoranu (88

Achim) – Bãluþã (90 R. Petre), Zlatinski, Madson, Bancu – Nuno Rocha,
Mãzãrache (65 Hergheligiu). Antrenor: Daniel Mogoºanu.

MTK Budapesta: Demjén – Szalai, Baki, Talabér, Deutsch – Vass –
Szatmári, Vukmir, Varga – Vogyicska, Nikacs. Au intrat: Hegedüs - Ra-
mos, Bese, Grgics, Poór, Vadnai, Gera, Kanta, Strestik,  Torghelle.

rã. Asta în  condiþiile în care ºi ad-
versarul a fost unul destul de mo-
dest, sub nivelul Ligii I. Totuºi, dis-
puta a fost una destul de echilibra-
tã, ambele echipe fãcând greºeli
majore pe faza de construcþie, nu-
mai cã Universitatea a ºi speculat
gafele adversarilor. Nuno Rocha a
deschis scorul în debutul partidei,
reluând cu capul o centrare de pe

dreapta a lui Bãluþã. Pânã la pau-
zã, MTK putea egala, dar ºutul lui
Nikacs a nimerit transversala. Ban-
cu ºi Nuno Rocha au trimis negli-
jent la adversari douã pase în preaj-
ma careului lui Straton, însã fazele
au fost rezolvate fãrã a se ajunge

la ocazii de gol. Bancu putea spe-
cula ºi el o degajare din afara ca-
reului a portarului maghiar, dar ºutul
sãu de la 40 de metri n-a prins spa-
þiul porþii goale.

În partea secundã, maghiarii au
fost mai incisivi, dar au avut doar
o ocazie importantã, un ºut pe
colþul scurt respins de Straton, în
timp ce Herghelegiu a ratat douã
ºanse clare de gol, la una dintre
ele nimerind bara din dreapta lui
Hegedus. Surprinzãtor, deºi era
vorba de un meci amical, antre-
norul Mogoºanu nu a efectuat
decât o schimbare pânã în minu-
tul 88, în timp ce oaspeþii au
schimbat aproape întreaga formu-
lã de start, dupã o orã de joc.

Pe final, o intercepþie la cen-
trul terenului a Craiovei a fost
urmatã de o fazã lucratã ca la
rugby, pe treisferturi, Zlatinski-
Herghelegiu-Nuno Rocha, ultimul
aºezându-i ideal mingea pentru
“eseu” lui Bancu ºi ºutul la colþul
lung a stabilit scorul final.

Mogoºanu,
mulþumit de joc
ºi de rezultat

Desprea amicalul cu ungurii,
Daniel Mogoºanu a spus: „Sun-

tem bucuroºi atât de rezultat,
cât ºi de joc, unul consistent. Am
dominat aceastã partidã, jucã-
torii au rezistat 90 de minute ºi,
mai mult, nu au existat acciden-
tãri. Am vãzut în meci tot ceea
ce am lucrat la antrenamente,
ºi acest aspect ne mulþumeºte.
Felicit toþi jucãtorii care au in-
trat astãzi în teren, cu un plus
pentru cei care au evoluat mai
puþin în campionat“.

“Ne-am atins obiectivele, în
aceste meciuri amicale contea-
zã mai puþin scorul. Am folosit
fouã formule de echipã, pentru
ca fiecare jucãtor sã-ºi arate po-
tenþialul. În repriza secundã am
avut o posesie mai bunã ºi câte-
va ocazii, dar le-am ratat. Cra-
iova a profitat de douã greºeli ale
noastre în defensivã ºi a fost
destul de periculoasã pe contra-
atac, a utilizat eficient mingile
pierdute de noi la mijlocul tere-
nului” a declarat antrenorul ma-
ghiarilor, Lazslo Csaba pentru
site-ul oficial al grupãrii din ca-
pitala Ungariei.

Urmãtorul adversar al echipei
pregãtite de Daniel Mogoºanu ºi
Victor Naicu va fi tot din Unga-
ria, FC Paksi (locul 4 în prima
ligã), duminicã.
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