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- Senatorul Popescu este un politi-
can cinstit. Peste tot pe unde se
duce, are pretenþa sã fie “cinstit”
cu ceva. actualitate / 5

actualitate / 6
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În prima zi de platã a
taxelor ºi impozitelor
aferente anului 2016,
craiovenii s-au înghe-
suit la ghiºee cu multe
înainte de deschiderea
programului pentru a fi
cât mai în faþã la rând.
Majoritatea au fost
pensionari ºi au mãrtu-
risit cã au venit sã plã-
teascã de cum s-a pus
în miºcare programul
de colectare pentru a
obþine reducerea de
10% a impozitului,
aprobatã ºi pentru
acest an de consilierii
municipali. Cu toate cã
Direcþia de Taxe ºi Im-
pozite a mai deschis
încã patru puncte de
platã a taxelor, în total
fiind acum ºapte loca-
þii, contribuabilii s-au
înghesuit tot în sediul
central din Piaþa Mare. 33333 AD
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Degeaba îl invocãm pe ma-
rele dispãrut Octavian Paler,
“nu mã tem nici de becaliza-
re, nici de imbecilizare, ci de
imbecalizare”, când toate te-
leviziunile, nu doar de ºtiri, s-
au simþit datoare, la concuren-
þã, sã ne þinã la curent cu via-
þa sentimentalã a “cetãþeanu-
lui de onoare” al Cruºeþului,
satul „Valea Boului” din jude-
þul Gorj, aflat în detenþie, dom-
nul Cristi Borcea, om de alea-
sã sensibilitate, dupã cum se
deruleazã telenovela ce îl are
ca protagonist.

Statul „doarme”Statul „doarme”Statul „doarme”Statul „doarme”Statul „doarme”
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va avea premierava avea premierava avea premierava avea premierava avea premiera
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A stat o noapteA stat o noapteA stat o noapteA stat o noapteA stat o noapte
cu cadavrul încu cadavrul încu cadavrul încu cadavrul încu cadavrul în
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Un bãrbat de 62 de ani, din
comuna doljeanã Argetoaia, a
fost arestat preventiv pe 30
de zile, în cursul zilei de ieri,
sub acuzaþia de omor. Bãrba-
tul i-a dat cu toporul în cap
unui consãtean de 34 de ani,
dupã ce bãuserã împreunã.
Fapta s-a petrecut în locuinþa
unui bãtrân la care stãtea vic-
tima, iar proprietarul casei,
care bãuse ºi el destul, a dor-
mit toatã noaptea cu cadavrul
în camerã fãrã sã-ºi dea sea-
ma cã ajutorul sãu îºi dãduse
duhul...
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Spitalul de Arºi: Prognostic
rezervat pentru cele trei
paciente rãnite în incendiul
din Chiºinãu

Douã dintre femeile rãnite în
incendiul din Chiºinãu care au
fost aduse la Spitalul de Arºi vor
fi operate astãzi, cea de-a treia este
în stare criticã ºi deocamdatã nu
se pune problema unor interven-
þii chirurgicale, a declarat, ieri,
medicul Adrian Stãnculea, pre-
cizând cã prognosticul este rezer-
vat. Adrian Stãnculea a mai spus
cã douã paciente, a cãror stare
este mai stabilã, vor fi duse marþi
în sala de operaþii. În cazul celei
de-a treia paciente, a cãrei stare
este criticã întrucât are arsuri care
“se manifestã extrem”, nu se pune
deocamdatã problema sã fie
dusã, în aceastã stare, în sala de
operaþie. “Prognostic este însã
rezervat la toate cele trei pacien-
te. Existã un medic anestezist de
la Chiºinãu cu care discutãm fie-
care caz, el þine legãtura ºi cu
autoritãþile de la Chiºinãu. El nu
poate însã sã exercite niciun gest
medical, pentru cã legislaþia nu
permite acest lucru”, a adãugat
Stãnculea. Întrebat cum vor fi
tratate pacientele din Chiºinãu,
în condiþiile în care rãniþii în in-
cendiul din Colectiv au fost tri-
miºi în strãinãtate, Stãnculea a
spus: “Aºa cum tratãm pacienþii
de ani de zile”. Totodatã, medi-
cul a precizat cã Patriarhia a
anunþat cã va oferi spaþii de ca-
zare pentru rudele celor trei fe-
mei, care vor ajunge în Bucureºti.
“Prin preotul spitalului ni s-a
transmis cã Patriarhia oferã spa-
þii de cazare pentru rudele rãnite-
lor în incendiul din Chiºinãu.
Rudele nu au ajuns încã în Bu-
cureºti”, a adãugat Stãnculea.
Cele trei paciente cu arsuri grave
au fost aduse cu o aeronavã, du-
minicã dupã-amiazã, de la Chi-
ºinãu la Bucureºti, fiind interna-
te la Spitalul Clinic de Chirurgie
Plasticã, Reparatorie ºi Arsuri.

“Domnul Reza Baqir a fost numit noul ºef
al misiunii pentru România ºi va vizita Bucu-
reºtiul în perioada 12-15 ianuarie pentru a fi
prezentat autoritãþilor. El a înlocuit-o pe An-
drea Schaechter, care ºi-a finalizat mandatul,
dupã doi ani ºi jumãtate, în conformitate cu
politicile obiºnuite de rotaþie a carierei”, a de-
clarat luni, într-un comunicat, Guillermo To-
losa, reprezentantul rezident al FMI pentru
România ºi Bulgaria. Reza Baqir lucreazã la
Fondul Monetar Internaþional din anul 2000,
având funcþia de ºef al diviziei Politica datoriei.
Schaechter a fost ºeful misiunii pentru Româ-
nia, Ucraina ºi Kosovo din iunie 2013. Ea l-a
înlocuit la acea vreme pe Erik de Vrijer, care
preluase conducerea misiunilor FMI în Româ-
nia de la Jeffrey Franks în vara anului 2012.

Ultima vizitã efectuatã de Andrea Schaec-
hter la Bucureºti a fost în perioada 13-21 oc-
tombrie, înainte de schimbarea Executivului,
discuþiile de la acel moment vizând bugetul
pentru anul 2016, nerealizãrile din programul
de asistenþã cu caracter preventiv, care a ex-
pirat în septembrie 2015, fãrã o evaluare fina-
lã favorabilã. Unele dintre acestea se referã la

Noul ºef al misiunii FMI pentru România este Reza Baqir,
care va veni la Bucureºti între 12-15 ianuarie

Guvernul a aprobat, în oc-
tombrie ,  Ordonanþa  nr.  44/
2015, care stabileºte posibilita-
tea de anulare a penalitãþilor de
întârziere, precum ºi unei cote
de 54,2% din dobânzi pentru
toþi contribuabilii persoane fizi-
ce, persoane juridice sau alte
entitãþi fãrã personalitate juridi-
cã care datoreazã obligaþiile de
platã la bugetul general conso-
lidat, fãrã nicio discriminare,
dacã îndeplinesc condiþiile im-

Mandatul ºefului misiunii FMI
pentru România, Andreea Scha-
echter, s-a încheiat dupã doi ani

ºi jumãtate, aceasta fiind înlo-
cuitã cu Reza Baqir, care va

ajunge la Bucureºti în perioada
12-15 ianuarie pentru a fi pre-
zentat autoritãþilor, a anunþat

biroul local al FMI.

întârzierile în materie de reforme structurale,
în special în privinþa eficienþei întreprinderilor
de stat.

România a avut în derulare, în perioada sep-
tembrie 2013 - septembrie 2015 un acord
stand-by de 2 miliarde de euro cu FMI, pe
care autoritãþile l-au tratat ca având caracter
preventiv, fãrã sã acceseze fonduri. Scopul
înþelegerii a fost de a proteja economia româ-
neascã de eventuale ºocuri pe pieþele financia-
re ºi de a ajuta la reducerea costurilor de fi-
nanþare. Acordul a fost însoþit de un împru-
mut în valoare tot de 2 miliarde de euro de la
Uniunea Europeanã, reprezentând al treilea
program de creditare pe care România l-a ne-
gociat cu partenerii internaþionali din 2009.

Schaechter a atras atenþia autoritãþilor, la fi-
nalul vizitei din octombrie, cã deficitul fiscal
al României se va apropia de 3% în 2016 ºi va
depãºi acest nivel în 2017, pe fondul reduce-
rilor masive de taxe ºi impozite ºi al majorãri-
lor salariale, dacã Guvernul nu identificã mã-
suri compensatorii, recomandând o þintã de
1,5%. Ea a arãtat cã abordarea prociclicã va
induce un stimul la nivelul economiei într-un
moment în care acesta nu era necesar, având
în vedere creºterea economicã, ºi va aºeza
datoria publicã pe o traiectorie ascendentã.
Totodatã, FMI a reamintit Guvernului cã ac-
celerarea reformelor fiscale structurale este
esenþialã pentru consolidarea finanþelor publi-
ce ºi pentru îmbunãtãþirea calitãþii bugetului.

OUG privind amânarea sau anularea plãþilor
unor datornici la stat, promulgatã de Iohannis

Legea de aprobare a unei OUG care pre-
vede cã persoanele fizice ºi firmele vor

putea solicita ANAF, printr-o cerere scrisã,
sã li se amâne sau anuleze plata penalitãþi-

lor de întârziere ºi dobânzilor aferente
datoriilor la bugetul de stat a fost promul-

gatã de Klaus Iohannis.

puse de lege. Adoptarea aces-
tor mãsuri a avut ca scop, în
principal, creºterea economicã
prin sprijinirea contribuabililor
aflaþi în dificultate ºi care nu au
fost în mãsurã sã acceseze o
eºalonare la plata obligaþiilor fis-
cale restante.

Astfel, persoanele fizice ºi
firmele care aveau la 30 sep-
tembrie datorii la bugetul de
stat vor fi scutite de penalitãþi-
le de întârziere dacã achitã obli-

gaþiile principale de platã pânã
la 31 martie 2016. Totodatã,
acestea vor beneficia de amâ-
narea la platã a obligaþiilor de
platã accesorii, pânã la data so-
luþionãrii cererii de anulare a
accesoriilor sau, în cazul în
care nu se depune cererea de
anulare a accesoriilor, pânã la
30 iunie 2016 inclusiv, pentru
contribuabilii care notificã Fis-
cul. În categoria obligaþiilor de
platã accesorii vizate intrã pe-
nalitãþile de întârziere, o cotã
de 54,2% din dobânzi ºi o cotã
de 77,1% din majorãrile de în-
târziere datorate de contribua-
bili pânã la data intrãrii în vi-
goare a unei legi din 2011 care
modifica ºi completa o ordo-
nanþã privind Codul de proce-
durã fiscalã.

Facilitãþile se aplicã obligaþii-
lor de platã principale restante
la 30 septembrie 2015, inclusiv,
celor principale declarate supli-

mentar de contribuabil prin de-
claraþie rectificativã prin care
se corecteazã obligaþiile fiscale
principale cu scadenþe anterioa-
re datei de 30 septembrie 2015,
inclusiv. Totodatã, sunt valabi-
le pentru obligaþiilor de platã
principale cu termene de platã
pânã la 30 septembrie 2015, in-
clusiv, ºi stinse pânã la aceastã
datã ºi celor principale cuprin-
se în decizii de impunere emise
urmare unei inspecþii fiscale în
derulare la data intrãrii în vigoa-
re a ordonanþei de urgenþã.

În categoria obligaþiilor de
platã accesorii vizate intrã pe-
nalitãþile de întârziere, o cotã
de 54,2% din dobânzi ºi o cotã
de 77,1% din majorãrile de în-
târziere datorate de contribua-
bili pânã la data intrãrii în vi-
goare a unei legi din 2011 care
modifica ºi completa o ordo-
nanþã privind Codul de proce-
durã fiscalã.
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Pânã ieri la prânz, trecuserã prin
faþa ghiºeelor nu mai puþin de
3.200 de contribuabili care au do-
rit sã-ºi plãteascã, în prima zi, im-
pozitele pe locuinþã ºi, dupã caz,
pe autoturism. În situaþia în care
au primit amenzi ºi nu au reuºit sã
ºi le achite, au fost obligaþi sã-ºi
plãteascã mai întâi amenda, ºi abia
apoi ºi impozitul. Directorul Direc-
þiei de Taxe ºi Impozite din cadrul
Primãriei Craiova, Elena Bonescu,
a declarat cã este o noutate prevã-
zutã de actualul Cod Fiscal, anul
trecut nefiind condiþionatã plata
impozitului de cea a unei eventuale
amenzi neachitate.

Majoritatea contribuabililor pre-
zenþi ieri în sediile de la Taxe ºi
Impozite erau pensionari, care au
mãrturisit cã au fãcut acest efort
pentru a fi siguri cã primesc redu-
cerea de 10%, care a fost acorda-
tã, prin vot, de consilierii munici-
pali la sfârºitul anului trecut.

Autoritãþile avertizeazã
cã taxele ºi impozitele
nu s-au majorat

Aglomeraþia a fost provocatã ºi
de un zvon apãrut pe piaþã con-
form cãruia nivelul taxelor ºi im-
pozitelor ar fi crescut pentru acest
an, fapt care s-a dovedit, pânã la
urmã, a fi fals. ”Craiova este unul
dintre puþine oraºe din þarã cu im-
pozite mici. Pentru acest an, nu
s-a crescut cu nimic nici în ceea
ce priveºte impozitul pe clãdire,
ºi nici pe teren sau maºinã. Toate
sunt la nivelul lui 2015”, a preci-
zat directorul Elena Bonescu.

Tot din vechiul Cod Fiscal s-a
pãstrat ºi prevederea potrivit cã-
reia persoana care achiziþioneazã
o casã, maºinã sau teren trebuie
sã declare aceste bunuri în termen
de 30 de zile, în caz contrar ris-
când plata unor amenzi. În ace-
eaºi situaþie se aflã ºi cel care vin-
de bunul, acesta fiind obligat, prin
lege, sã-ºi radieze bunul deþinut în
proprietate tot în termen de 30 de

Interviu realizat de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Cozi uriaºe la ghiºeele de la TCozi uriaºe la ghiºeele de la TCozi uriaºe la ghiºeele de la TCozi uriaºe la ghiºeele de la TCozi uriaºe la ghiºeele de la Taxe ºi Impoziteaxe ºi Impoziteaxe ºi Impoziteaxe ºi Impoziteaxe ºi Impozite
În prima zi de platã a taxelor ºi impozitelor aferente anului 2016,

craiovenii s-au înghesuit la ghiºee cu multe înainte de deschiderea
programului pentru a fi cât mai în faþã la rând. Majoritatea au fost
pensionari ºi au mãrturisit cã au venit sã plãteascã de cum s-a pus în
miºcare programul de colectare pentru a obþine reducerea de 10% a
impozitului, aprobatã ºi pentru acest an de consilierii municipali. Cu
toate cã Direcþia de Taxe ºi Impozite a mai deschis încã patru puncte
de platã a taxelor, în total fiind acum ºapte locaþii, contribuabilii s-
au înghesuit tot în sediul central din Piaþa Mare.

zile de la încheierea tranzacþiei.
În schimb, cel care achiziþio-

neazã bunuri noi în acest an se
supun este obligat, prin actualul
Cod Fiscal, sã plãteascã întregul
impozit pânã la sfârºitul anului. În
vechile prevederi, acest lucru nu
era obligatoriu.

Cele trei tipuri de clãdiri
cu care a venit noul Cod Fiscal

Modul de impozitare a fost cu
totul schimbat prin noul Cod Fis-
cal, care face diferenþa între clã-
dirile rezidenþiale – cu funcþie
strict de locuinþã; cele nereziden-
þiale – în care se desfãºoarã acti-
vitãþi economice ºi de agrement
ºi cele mixte. Potrivit directorului
Elena Bonescu, toate persoanele
juridice, precum ºi persoanele fi-
zice care deþin clãdiri nerezidenþi-
ale sau mixte trebuie sã comple-
teze un formular ITL (Impozite ºi
Taxe Locale), prin care declarã

care este suprafaþa pe care li se
va calcula impozitul. „În general,
sunt 16 tipuri de formulare, dar
contribuabilul va completa unul
singur. Aceste formulare se ridi-
cã la ghiºeele noastre sau le des-
carcã de pe site-ul Primãriei Cra-
iova, unde noi vom posta ºi câte-

va instrucþiuni pen-
tru completarea
lor”, a spus Elena
Bonescu.

Potrivit directo-
rului, oamenii s-au
plâns cã este com-
plicatã completare,
dar procesul este,
de fapt, mai sim-
plu. Într-o primã
fazã, formularul
cuprinde datele de
identificare a contribuabilului,
apoi are o rubricã unde se poate
trece ºi un împuternicit, dacã
acest contribuabil doreºte sã fie
reprezentat ºi de altcineva. Aºa-
dar este important sã precizãm cã
proprietarul, persoanã fizicã a unei
locuinþe, poate fi reprezentat de un
împuternicit. În mod similar, aces-
ta va completa declaraþia cu date-
le sale de identificare”, a mai spus
directorul de la Taxe ºi Impozite.

Formulare ITL trebuie
completate pânã la 31 martie

O situaþie specialã o au clãdi-
rile mixte, adicã un imobil în care
se locuieºte dar se face ºi o acti-
vitate economicã. Elena Bones-
cu a explicat cã existã douã ca-
zuri în aceastã privinþã, pe o parte
proprietarul cunoaºte care este
suprafaþa exactã cu caracter re-
zidenþial ºi nerezidenþial, dar exis-
tã ºi o situaþie în care proprieta-
rul nu cunoaºte cu exactitate su-
prafaþa dedicatã activitãþii econo-
mice, care este taxatã mai mult.
„Într-o astfel de situaþie, contri-
buabilul trebuie sã bifeze, în for-
mularul ITL, rubrica clãdire mix-
tã ºi apoi, sub semnãturã ologra-
fã, sã declare cã nu cunoaºte care
este suprafaþa exactã, dar cã des-
fãºoarã activitate economicã aco-
lo”, a mai spus directorul de la
Taxe ºi Impozite.

Aceste formulare trebuie com-
pletate pânã la data de 31 martie.
Persoanele fizice care deþin în

proprietate ºi clãdiri nerezidenþi-
ale sau mixte ºi nu le declarã pânã
la aceastã datã primesc o amen-
dã de 500 de lei ºi sunt obligaþi la
plata unui impozit calculat la ni-
velul de 2%, comparativ cu 0,2%
asupra valorii clãdirii.

Banii se pot plãti
în toate cartierele

Pentru a veni în întâmpinarea
contribuabililor care trebuie sã-ºi
plãteascã impozitele, autoritãþile au
decis sã înfiinþeze încã patru
puncte noi de încasare a taxelor.
Ghiºeele au fost amplasate în car-
tierul Rovine (pe strada „Nicolae
Iorga”, nr. 31, la parterul blocului
E1 – de luni pânã vineri, între ore-
le 10.30 ºi 18.00); în cartierul

Lãpuº (pe Calea Bucureºti, nr.
137, la parterul blocului T6 – de
luni pânã vineri, între orele 10.30
ºi 18.00); cartierul Brazda lui No-
vac (pe strada „Doljului”, nr. 37,
la parterul blocului G4 - de luni
pânã vineri, între orele 10.30 La
acestea se adaugã punctele de în-
casare din Piaþa Centralã (în zilele
de luni, marþi, joi ºi vineri – între
orele 8.30-16.00 ºi miercuri – în-
tre orele 8.30 ºi 18.00); punctul
de încasare de pe strada „Mitro-
polit Firmilian”, nr. 14 (de luni
pânã vineri, între orele 10.30 ºi
18.00) ºi punctul de încasare din
cartierul Craioviþa Nouã (pe bule-
vardul „Olteniei”, la parterul blo-
cului 65A1, de luni pânã vineri,
între orele 10.30 ºi 18.00).
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Potrivit reprezentanþilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, care au coordonat cercetã-
rile în cauzã, fapta s-a petrecut
sâmbãtã, 9 ianuarie, seara, în sa-
tul Salcia, comuna Argetoaia. Au-
torul, Ion Ciucu, de 62 de ani ºi
victima Dumitru Vintilescu, de
34 de ani, se cunoºteau bine. Mai
mult, în urmã cu câþiva ani, Ion
Ciucu a avut o altercaþie cu Vin-
tilescu, în urma cãreia cel dintâi
s-a ales cu mai multe leziuni. S-

Reprezentanþii Inspectoratului
General al Poliþiei Române au
anunþat, ieri, cã poliþiºtii de in-
vestigare a criminalitãþii econo-
mice din cadrul Inspectoratelor
de Poliþie judeþene Argeº ºi Dolj,
sub coordonarea Parchetului de
pe lângã Tribunalul Argeº, au
descins, dis-de-dimineaþã, la 20
de locuinþe ºi la sediile unor so-
cietãþi comerciale din judeþele
Argeº, Dolj ºi în municipiul Bu-

Descinderi în Dolj ºi Argeº la suspecþi de înºelãciune
Poliþiºtii din Argeº ºi Dolj, sub coordonarea Parchetului de

pe lângã Tribunalul Argeº, au efectuat, ieri 20 de percheziþii
pe raza judeþelor Argeº, Dolj ºi în municipiul Bucureºti, la
membrii unei grupãri infracþionale organizate specializatã în
infracþiuni de înºelãciune, prejudiciul în cauzã fiind estimat la
peste 1 milion de euro. Trei craioveni se numãrã printre
suspecþii ridicaþi ºi duºi la audieri, la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Argeº, urmând ca anchetatorii sã dispunã
mãsurile necesare în cauzã la finalizarea cercetãrilor.

cureºti. Acþiunea s-a desfãºurat
în cadrul unui dosar penal în care
se efectueazã cercetãri cu privi-
re la sãvârºirea infracþiunilor de
constituire a unui grup infracþio-
nal organizat ºi înºelãciune. Per-
soanele ridicate de anchetatori ºi
duse la audieri, între care se aflã
ºi trei craioveni, sunt suspectate
cã, utilizând datele de identifica-
re ale unor societãþi comerciale
fictive cu obiect de activitate

transporturi rutiere de marfã, ar
fi plasat comenzi pe bursele de
transport internaþional de marfã
ºi nu le-ar fi onorat. Dupã con-
firmarea comenzilor, mãrfurile
încãrcate nu mai ajungeau la des-
tinaþia prestabilitã, ci erau redi-
recþionate spre România. Ulterior,
bunurile ar fi fost valorificate pe
piaþa neagrã, la preþuri subeva-
luate. Prejudiciul creat prin sãvâr-
ºirea acestor infracþiuni este es-
timat la peste 1.000.000 de euro,
reprezentând contravaloarea mãr-
furilor care fac obiectul activitãþii
infracþionale. Acþiunea a beneficiat
de suportul de specialitate al Di-
recþiei Operaþiuni Speciale din ca-
drul Inspectoratului General al
Poliþiei Române ºi s-a desfãºurat
cu sprijinul „mascaþilor” Servicii-
lor de Acþiuni Speciale din cadrul
inspectoratelor de poliþie judeþene
Argeº, Dolj ºi Dâmboviþa.

A stat o noapte cu cadavrulA stat o noapte cu cadavrulA stat o noapte cu cadavrulA stat o noapte cu cadavrulA stat o noapte cu cadavrul
în casã fãrã sã ºtieîn casã fãrã sã ºtieîn casã fãrã sã ºtieîn casã fãrã sã ºtieîn casã fãrã sã ºtie

Victima fusese ucisã cu o loviturã de topor în cap

au înþeles ºi s-au împãcat între
timp, Ciucu retrãgându-ºi plân-
gerea pe care o depusese iniþial.
Între timp, Dumitru Vintilescu,
care nu avea nici o sursã de ve-
nit, s-a „lipit” de un alt localnic,
Nicolae Troacã, de 72 de ani,
cãruia îi fãcea treburile prin gos-
podãrie ca sã aibã ce mânca ºi
un acoperiº desupra capului.

Sâmbãtã, 9 ianuarie a.c., sea-
ra, Vintilescu a venit acasã la Ni-
colae Troacã cu o sticlã de 2 litri

cu bere, l-a vãzut pe Ion Ciucu
trecâd pe stradã, prin faþa lo-
cuinþei, ºi l-a strigat sã intre la
un pahar, sã se cinsteascã reci-
proc, pentru cã tocmai trecuse
Sfântul Ion, iar pe 7 ianuarie fu-
sese ziua de naºtere a lui Vinti-
lescu. Ciucu a spus cã are puþi-
nã treabã ºi a venit ceva mai târ-
ziu, aducând ºi el o sticlã de þui-
cã. Cei trei bãrbaþi au intrat în
casã, s-au apucat de bãut, iar la
un moment dat gazda, Nicolae
Troacã, a zis cã pleacã sã-ºi vi-
ziteze concubina. Omul a plecat
ºi i-a lãsat pe Ciucu ºi pe Vinti-
lescu în casã, la bãut. A ajuns la
locuinþa concubinei, a strigat la
poartã, însã nici femeia, nici fiul
ei, n-au vrut sã-l primeascã în
casã pentru cã ºi-au dat seama
cã era beat. S-a dus la o altã casã
din sat, tot a concubinei, a stri-
gat ºi pe acolo (în ambele locuri
fiind martori care au confirmat
cã l-au vãzut ºi l-au auzit), însã
dacã n-a rezolvat nimic, Nicolae
Troacã a pornit înapoi acasã. A
intrat, l-a vãzut pe Vintilescu în-
tins într-un pat, unde dormea de
obicei când rãmânea la el, aºa cã
s-a aºezat în celãlalt pat din ca-
merã ºi s-a culcat, fãrã sã-ºi dea
seama cã e ceva în neregulã.

Mandat de arestare pe 30 de
zile pentru autor

Duminicã dimineaþa, când s-a
trezit, a tras de Vintilescu sã se
apuce de treburile gospodãriei, ºi
abia atunci a vãzut cã acesta nu
miºcã ºi are faþa plinã de sânge.
S-a dus repede la un vecin, pe
care l-a rugat sã sune la Poliþie,
la faþa locului ajungând atât poli-
þiºtii cât ºi un procuror al Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj. Fiind primul luat la între-
bãri, Nicolae Troacã le-a spus
oamenilor legii tot ce ºtia, expli-
cându-le cã era atât de beat cã
nu-ºi mai amintea nici mãcar
dacã era becul aprins în casã
când s-a întors. Omul era destul
de ºocat cã a putut sã doarmã o
noapte întreagã cu un cadavru în
casã. Anchetatorii au mers apoi
la Ion Ciucu, l-au ridicat de aca-
sã, iar în urma audierii acestuia
ºi a probatoriului administrat au
stabilit cã, la un moment dat Ciu-
cu ºi Vintilescu s-au certat, cel
dintâi ºi-a amintit cã în urmã cu
ani Vintilescu îl bãtuse, aºa cã a
pus mâna pe un topor pe care pro-
prietarul casei îl avea dupã uºã,

la-ndemânã, l-a lovit în cap, a pus
toporul la loc, apoi a plecat. Ion
Ciucu a fost reþinut pentru 24 de
ore duminicã dupã-amiazã, a re-
cunoscut totul în faþa procurori-
lor, iar ieri dupã-amiazã a fost
prezentat Tribunalului Dolj, care
i-a emis mandat de arestare pre-
ventivã pe 30 de zile, pentru co-
miterea infracþiunii de omor:
„Admite propunerea de arestare
preventivã formulatã de Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj
cu privire la inculpatul Ciucu Ion
Dispune arestarea preventivã a
inculpatului Ciucu Ion pe o du-
ratã de 30 zile, începând de la
data de 11.01.2016, pânã l data
de 09.02.2016, inclusiv. În baza
art. 230 C.proc.pen. Dispune emi-
terea, de îndatã, a mandatului de
arestare preventivã pentru incul-
patul Ciucu Ion. Cheltuielile ju-
diciare rãmân in sarcina statu-
lui, din care suma de 130 lei re-
prezintã onorariu apãrãtor ofi-
ciu. Cu drept de contestaþie în
termen de 48 ore de la pronunþa-
re. Pronunþatã în ºedinþa din
Camera de Consiliu din
11.01.2016”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.

Un bãrbat de 62 de ani, din comu-
na doljeanã Argetoaia, a fost arestat
preventiv pe 30 de zile, în cursul zi-
lei de ieri, sub acuzaþia de omor.
Bãrbatul i-a dat cu toporul în cap unui
consãtean de 34 de ani, dupã ce bãu-
serã împreunã. Fapta s-a petrecut în
locuinþa unui bãtrân la care stãtea
victima, iar proprietarul casei, care

bãuse ºi el destul, a dormit toatã
noaptea cu cadavrul în camerã fãrã
sã-ºi dea seama cã ajutorul sãu îºi
dãduse duhul... Le-a spus anchetato-
rilor cã l-a vãzut întins în pat, a cre-
zut cã doarme, s-a culcat în cel de-
al doilea pat din camerã ºi abia dimi-
neaþa, când s-a trezit din beþie, a
vãzut cã bãrbatul este mort.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



marþi, 12 ianuarie 2016 cuvântul libertãþii / 5actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Degeaba îl invocãm pe marele dispãrut
Octavian Paler, “nu mã tem nici de beca-
lizare, nici de imbecilizare, ci de imbe-
calizare”, când toate televiziunile, nu doar
de ºtiri, s-au simþit datoare, la concurenþã, sã
ne þinã la curent cu viaþa sentimentalã a “ce-
tãþeanului de onoare” al Cruºeþului, satul
„Valea Boului” din judeþul Gorj, aflat în de-
tenþie, domnul Cristi Borcea, om de aleasã
sensibilitate, dupã cum se deruleazã teleno-
vela ce îl are ca protagonist. Valea Boului,
deºi în noua organizare administrativã are altã
denumire, e prin pãrþile locului, aºa cã putem
sã-l privim cu empatie pe actorul principal,
acest Casanova contemporan de pe Valea
Amaradiei. Chiar dacã România geme de
identitãþi neglijabile, preschimbate prin injec-
þia de ipocrizie a mediei în vedete de muca-
va, Cristian Borcea, fost acþionar la Dinamo
Bucureºti, aduce ceva insolit, dincolo de nuan-
þãri ºi lãmuriri, ºi, deºi dacã nu se numãrã
printre inteligenþele planetei, întrebat fiind de
o duduie de la o televiziune de sport, pe când
purta un picior în ghips, la ieºirea din loja sta-
dionului din ªtefan cel Mare, dacã “i-a pur-
tat noroc”, a ripostat: “Tu auzi ce întrebi?”.
O asemenea pendulare între cretinism ºi
abraziva isteþime – mai rar. Animal cu refle-
xe de tigru, care visa la o reputaþie de delfin,

MIRCEA CANÞÃR

TTTTTrecãtoarele iubiri:recãtoarele iubiri:recãtoarele iubiri:recãtoarele iubiri:recãtoarele iubiri:
telenovelã bãºtinaºãtelenovelã bãºtinaºãtelenovelã bãºtinaºãtelenovelã bãºtinaºãtelenovelã bãºtinaºã

Înscrierea elevilor, pentru a par-
ticipa la cursurile disciplinei „reli-
gie”, s-a realizat þinându-se cont
de legislaþia în vigoare. Astfel,
punctul „de cãpãtâi” este Consti-
tuþia României, care, la Art. Nr.29,
alin. (7) stipuleazã cã „în ºcolile
de stat, învãþãmântul religios este
organizat ºi garantat prin lege (alin
6), cã „pãrinþii sau tutorii au

La „Religie”, legeaLa „Religie”, legeaLa „Religie”, legeaLa „Religie”, legeaLa „Religie”, legea
este una pentru toþieste una pentru toþieste una pentru toþieste una pentru toþieste una pentru toþi

Problema „religioasã” a fost pusã pe tapet,
cel puþin în ultimul an, de foarte multe ori. S-a
vorbit, din primãvara anului trecut, despre
prezenþa elevilor, la cursurile de specialitate,
prin opþiune scrisã, semnatã de cãtre pãrinþi
sau tutori legali. S-a ºi legiferat o astfel de

procedurã, iar discuþiile au fost permanente.
Acum, se vorbeºte de programa anului ºcolar
2016/2017, în care trebuie sã fie cuprinse ºi
astfel de ore. Totul bun ºi frumos, numai cã
se cer alte documente ºi acte ce trebuie sem-
nate, ceea ce e pe undeva la limita legislaþiei.

dreptul de a asigura, potrivit
propriilor convingeri, educaþia
copiilor minori a cãror rãspun-
dere le revine”, ºi (1) cã „liber-
tatea gândirii ºi a opiniilor, precum
ºi a credinþelor religioase NU pot
fi îngrãdite sub nicioformã”. Le-
gea nr.153/2015, pentru modifi-
carea alin.2 al art. nr. 18 din Le-
gea Educaþiei Naþionale nr.1/2011,

nr. 445/22.06.2015, care precizea-
zã cã „înscrierea elevului pentru
frecventarea orei de religie se face
prin cererea scrisã a elevului ma-
jor, respectiv al pãrintelui sau a
tutorelui legal instituit pentru ele-
vul minor. Schimbarea acestei
opþiuni se face tot prin cerere scri-
sã”. Mai mult, Hotãrârea nr. 669/
12.11.2014 a Curþii Constituþio-
nale a României specificã : „pen-
tru a fi deplin respectatã liberta-
tea de conºtiinþã ºi religie,  legiui-
torul este þinut de o obligaþie
de neutralitate ºi imparþialita-
te ...” Conformându-se acestei
obligaþii specificate clar de cãtre
CCR, Ordinul nr.5232/2015 al
ministrului de resort specificã:
„pãrinþii/tutorii legali instituiþi
ai elevilor minori, respectiv
majori care doresc sã îºi exer-
cite dreptul de a participa la
ora de Religie îºi exprimã op-
þiunea în scris, iar schimbarea
opþiunii de a frecventa ora de
Religie se face tot prin cerere
scrisã, iar dererile se depun ,
de regulã, pânã la sfãrºitul lu-

nii decembrie, pentru anul ºco-
lar urmãtor”.

Nu trebuie mai multe acte
 Este un rezumat al prevederilor

legale, iar celelate interpretãri tind
sã devinã, dacã nu cumva sunt de
actualitate, lipistite de substanþã.
„Am trimis tuturor directorilor de
unitãþi de învãþãmânt preuniversi-
tar din judeþ o înºtiinþare cu ceea ce
trebuie fãcut în continuare. Nu exis-
tã o prevedere legalã, care sã sus-
pende sau sã întrerupã, la o anumi-
tã perioadã de timp, frecventarea
orei de religie, drept dobândit printr-
i cerere scrisã a elevului major, res-
pectiv a tutorelui legal instituit pen-
tru elevul minor, decât dacã, con-
form întregii legislaþii în vigoare,
aceeaºi persoanã solicitã acest
drept, printr-o nouã cerere, de ne-
frecventare-întrerupere a orelor de
religie. Pentru anul ºcolar urmãtor,

vorbim de 2016/2017, nu a fost
necesarã înscrierea elevilor care ºi-
au exprimat deja dorinþa de a parti-
cipa la orele de Religie, în primãva-
ra anului 2015, ci doar a celor care
ºi-au modificat opþiunea, adicã fie
a acelora care nu au depus cereri în
februarie – martie 2015 ºi ulterior
au decis sã participe la aceastã dis-
ciplinã, sau pentru cei care au de-
pus cereri în perioada amintitã ºi,
pe parcurs, ºi-au schimbat prefe-
rinþa   ”, a declarat prof.  Iuliana
Gheorghe, inspector pentru „Reli-
gie”, în cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj. Altfel, dar cu ace-
laºi specific, în februarie-martie
2015, peste 90% dintre pãrinþi ºi,
dupã caz, elevii majori, ºi-au expri-
mat dorinþa de a urma cursurile de
„Religie”, în majoritate ortodoxã, la
celelalte culte fiind aplicate aceleaºi
prevederi legale.

CRISTI PÃTRU

Iuliana Gheorghe

Telenovela

bãºtinaºã

Cristi Borcea a reuºit sã vorbeascã rar ºi
puþin ºi, spãlându-ºi pãcatele din “dosarul
transferurilor”, chiar nu ar trebui sã intere-
seze viaþa lui privatã, mai ales cã se dove-
deºte hipercurtenitor, de o generozitate im-
placabilã, pedant, cu dare de mânã, cum rar s-
a vãzut, nici una din partenerele sale (Mihaela,
Alina, Valentina, Simona) nevorbindu-l de rãu,
ceea ce nu pare verosimil în lumea Bucureºtiu-
lui. Suntem într-o veritabilã telenovelã bãºtina-
ºã, capabilã sã inspire regizori de talent sau într-
un divertisment tabloid, în care i se maseazã
stima de sine, ceea ce pânã la urmã pare o
consolare. Într-un sezon sãrac în ºtiri monde-
ne, care fac rating ºi nu altceva, poveºtile soþii-
lor ºi amantelor lui Cristi Borcea, relatate pânã
la saturaþie, n-au atentat deloc la reflecþiile ci-
vice ºi morale ale mediei, fiindcã orice dribling
afectiv, vecin cu escrocheria sentimentalã, prin-
de mai mult decât o faptã bunã, în care pulsea-
zã emoþia, evlavia, recunoºtinþa. Cum ºi intro-
ducerea în aceastã poveste, apoi ea însãºi, cu
picanteriile de rigoare, nu atestã decât felul în
care am pierdut dreptul de a mai avea criterii
de exigenþã, fiindcã nu se evadeazã din plicti-
sealã, ci se plonjeazã copios în smintealã gene-
ralã. Suntem mântuiþi ºi fericiþi. Amnezia con-
juncturalã e boalã veche în România ºi mirã
doar pe candizi.
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Îi vedem zilnic, trecând nepãsã-
tori, adeseori, în tãcere, pe trotua-
rele ºi strãzile Craiovei. Urmaþi ºi
de câinii comunitari, îmbracaþi des-
tul de umil, dar nu-ºi ascund viciul
clasic – fumatul ºi nu le lipseºte nici,
de pe acum, prelungirea „fireascã”
a mâinii drepte: telefonul mobil.
Vorbim, aici, despre categoria cãu-
tãtorilor de PET-uri în spaþiile unde
se depoziteazã gunoiul menajer. În
marea lor majoritate sunt cetãþeni
de etnie rromã. Deloc recalcitranþi,
ba chiar zâmbitori, veseli, bucurân-
du-se cã, în clipele de muncã mai
gãsesc câte un suvenir care sã le
facã plãcere. Unii, foarte mici de
vârstã, salutã locatarii în cel mai
curat mod cu putinþã, din ochii lor
rãzbãtând candoarea, inocenþa ºi
simplitatea unei copilãrii, ce-ºi tu-
reazã la maximum anii de existen-
þã. Par sã fie printre puþinii dintre

Statul „doarme” intenþionat ºiStatul „doarme” intenþionat ºiStatul „doarme” intenþionat ºiStatul „doarme” intenþionat ºiStatul „doarme” intenþionat ºi
pericolele medicale nu sunt asumatepericolele medicale nu sunt asumatepericolele medicale nu sunt asumatepericolele medicale nu sunt asumatepericolele medicale nu sunt asumate

Rampele de gunoaie din cartiere-
le craiovene sunt disputate de mai
multe grupuri de etnie rromã. Acti-
vitatea lor este simplã. Adunã, bu-
catã cu bucatã, sticlele de plastic,
le preseazã manual ºi le încarcã în
saci imenºi. Ulterior sunt trimise
spre unul dintre cele douã centre
de colectare PET-uri din Craiova. Fie
iarnã, fie varã, cu mic-cu mare, gru-
puri de 4-5 astfel de scormonitori
în gunoaie se luptã pentru a-ºi câº-
tiga un loc cu soare. Dacã în urmã
cu câteva luni, preþul oferit pentru
un kg de PET-uri era de 0,70 lei, de
câteva zile, cei din branºã se plân-

gã cã munca lor, acum, nu sare de
0,50 de lei per kg. Dar, problema
cea mai gravã nu este cea finan-
ciarã, cât lipsa de reacþie a autori-
tãþilor statale, ce închid ochii la o
activitate vizibilã la tot pasul. Con-
secinþele lipsei de reglementare,
aici, sunt în primul rând cele medi-
cale. Poate statul deþine alte date
personale ale concetãþenilor-cãutã-
tori ºi aceºtia figureazã drept plã-
titori de asigurãri medicale la zi.
Numai aºa se poate explica lipsa
oricãrei mãsuri de protecþie a aces-
tor fiinþe, a cãror singurã vinã este
de destinul nu poate fi înfrânt!

cei care au înþeles cã munca, deºi
nu-i va face sã scape de sãrãcia lu-
cie, le poate alina un pic din drama
unor destine neînþelese.
Cãdere masivã
pe bursa PET-urilor

Nu au trecut câteva sãptãmâni,
de când preþul cu care aceºti
strângãtori de PET-uri din gunoa-
iele Craiovei se confruntã cu o
scãdere lentã, dar constantã a pre-
þului pe care îl primesc de la fir-
mele colectoare de deºeuri. Astfel,
în prezent, dupã spusele unui tâ-
nãr ce aproape terminase de um-
plut sacul cu PET-uri, kilogramul
a coborât de la 0,70 lei; la 0,50 de
lei. „Priviþi cât am putut sã bag în
sacul ãsta! Are aproape 1,70 m
înãlþime ºi am muncit mai bine de
o orã sã scot sticlele din gunoi. Le-
am cãlcat cu picioarele ºi le-am

strâns la subþioarã, cã altfel nu pot
face cantitate multã. Pe ce vedeþi
aici nu o sã iau decât vreo 10-12
lei”, ne-a mãrturisit acest bãiat.
Eram curioºi sã aflãm cu cât re-
vând firmele de profil kilogramul
de PET-uri, dar s-a ferit sã ne spu-
nã, opinând cã nu ºtie astfel de lu-
cruri. „Mai sunt douã centre unde
putem sã le ducem, aici, în Craio-
va. Unul s-a închis recent. Dar, sã
ºtiþi, cã ºi la ei e muncã. Dupã ce
le primesc de la noi, le sorteazã
dupã culori, le preseazã ºi apoi le
revând”, a mai adãugat tânãrul.
Riscul de contaminare
este foarte crescut

Când mulþi dintre noi nici nu
punem mâna pe volanul maºinii fãrã
mãnuºi, pe timp de vreme rece, ei
bine, cãutãtorilor prin gunoaie nici
prin cap nu le trece sã înþeleagã, cã
se expun la pericole nebãnuite. Iro-
nia este cã, munca cea mai pericu-
loasã este a lor, în timp ce pe filiera
ulterioarã se lucreazã organizat, cu
utilaje agrementate ºi, oricum, la
adãpostul firesc al funcþionãrii sub
formã de societate comercialã, cu
toate consecinþele legale ce decurg
de aici. Aºadar, este tot o mostrã
de autism social pentru simplul
motiv cã, munca de bazã în aceas-
tã industrie de profil nu este abso-
lut deloc reglementatã. Într-o Ro-
mânie de mileniul al III-lea, când în
Occident s-a reglementat ºi culoa-
rul de zbor al liliacului din peºterã,
noi continuãm sã mãsurãm acelaºi
lucru tot cu douã unitãþi diferite.
Ipocrizia, nepãsarea, lipsa de pre-
viziune defileazã odatã cu aceºti tro-
glodiþi ai urbei. Medical, consecin-
þele activitãþii lor sunt incalculabile.
Sã mai adãugam aici, cã niciunul
dintre ei nu poate fi bãnuit cã ar fi
la zi cu plata asigurãrilor de sãnãta-
te! Ce nu înþelege statul sã regle-
menteze, duce la suportarea costu-
rilor eventualelor îmbolnãviri de
cãtre noi, toþi ceilalþi, iar prosperi-
tatea firmelor de profil conduse,
probabil, de pãpuºari puternici, ce
ºtiu jocurile pieþei de profil este ga-
rantatã prin „somnul statal”, unul
dintre cele mai adânci ºi nocive for-
me de inerþie socialã.

Selectarea gunoiului,
vorbã goalã!

Chiar dacã locatarii îºi duc ci-
vilizat gunoiul la ghenã, unii îl mai
aºeazã deasupra coºului fixat pe
stâlpul de iluminat iar atunci când
vin scormonitorii se duce totul de
râpã. Pungi desfãcute, resturile
menajere împrãºtiate pe câþiva
metri împrejur, câini comunitari ce
fac un ospãþ pe cinste. Femeile de
serviciu riscã o amendã, la fel ºi
asociaþiile de proprietari pentru cã,
sã vezi ºi sã nu crezi, existã focar
de infecþie la ghena de gunoi. Sã
mai vorbim de reciclarea selectivã
a deºeurile, sunã a raportul asupra
aselenizãrii elaborat de NASA!
Nu am inventat noi roata

Soluþia pe care lumea civilizatã
a gãsit-o demult este cea a pubele-
lor subterane. Practic, deºeurile
aruncate de cetãþeni ajung în con-
tainere îngropate în pãmânt ºi, ast-
fel, la ele nu mai au acces oamenii
strãzii, care cautã materiale reci-
clabile. Sistemul, mult mai scump
decât clasicele pubele, este folo-
sit, acum, în Germania ºi Dane-
marca. La prima vedere par niºte
coºuri de gunoi obiºnuite, e ade-
vãrat cu un design mai special. Sub
aceastã platforma existã 4 pubele
uriaºe. În fiecare încap între 250
ºi 300 de kg de gunoi. Sistemul

funcþioneazã ca un lift. Maºina fir-
mei de salubrizare este dotatã cu o
pompã hidraulicã. Se conecteazã
un furtun la platforma pe care stau
coºurile de gunoi ºi, imediat, prin
presiune, ridicã tomberoanele. Fie-
care sistem este format din 4 pu-
bele: douã pentru gunoiul menajer
ºi douã pentru deºeuri reciclabile.

Având amplasate containerele în
subteran, sistemul este protejat de
intemperii ºi de riscul incendierii,
prin aceasta mãrind durata de via-
þã a containerelor, ceea ce condu-
ce la costuri de mentenanþa mai
mici. Monitorizarea containerelor
se poate realiza cu ajutorul unor
dispozitive de verificare a volumu-
lui de umplere a masei, eliminân-
du-se cheltuielile de deplasare su-
plimentare, obþinându-se astfel, o
mai bunã centralizare a datelor,
precum ºi o colectare mai eficien-
tã a deºeurilor.

Drumul spre civilizaþie ºi îmbu-
nãtãþire a standardelor de salubrita-
te este anevoios. Implicã deschide-
re, bunã-intenþie, anvergurã profe-
sionalã. Bani au fost ºi vor fi. Esen-
þialã este doar prioritizarea acesto-
ra. În caz contrar, Craiova, muni-
cipiul unic al Olteniei, posesor al
unui pol universitar „puternic” doar
cu numele, pentru cã, în realitate,
vedem cã produce mai mult spoia-
lã decât culturã, riscã sã prindã din
urmã cele mai întunecate temeri.

Un transport de PET-uri din gunoaie nu depãºeºte 10 lei
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CE a constatat cã schema
României de reducere a certifi-
catelor verzi, constând în dimi-
nuarea contribuþiilor anumitor
consumatori energointensivi la

Schema de reducere a certificatelor verzi:

Comisia a aprobat în 2014 schema
de reducere a certificatelor verzi pen-
tru marii consumatori de energie din
România, ca imediat în 2015, un nu-
mãr de 37 de companii sã beneficie-

ze de aceastã schemã, cinci firme fi-
ind regiunea sud-vest. Schema de re-
ducere a certificatelor verzi va intra
în vigoare la 1 decembrie 2014 ºi va
expira la 31 decembrie 2024.

finanþarea energiei din surse re-
generabile, respectã normele UE
privind ajutoarele de stat, în
special noile Orientãri ale Co-
misiei privind ajutoarele desti-

nate protecþiei mediului ºi ener-
giei. Conform concluziilor Co-
misiei, compensarea parþialã a
costurilor legate de finanþarea
sprijinului pentru energia din
surse regenerabile este necesa-
rã pentru a asigura competiti-
vitatea marilor consumatori in-
dustriali, fãrã a distorsiona în
mod nejustificat concurenþa pe
piaþa unicã.

În iulie 2014, România a no-
tificat planurile sale de a reduce
contribuþia la finanþarea energiei
din surse regenerabile pentru
anumite întreprinderi care îºi
desfãºoarã activitatea în sectoa-
re cu un nivel foarte ridicat de
electro-intensitate ºi de expune-
re comercialã. Contribuþia bene-
ficiarilor la sprijinul pentru ener-
gia din surse regenerabile va fi
redusã cu 85 %, 60 % sau 40 %
în cazul în care aceºtia demon-
streazã o electro-intensitate de
peste 20 %, cuprinsã între 10

% ºi 20 % ºi, respectiv, cuprin-
sã între 5 % ºi 10 %.

Alro Slatina, pe listã
Anul trecut, 37 de companii au

beneficiat de Schema de ajutor
de stat instituitã prin HG. 495/
2014, primind din partea Minis-
terului Economiei, Comerþului ºi
Relaþiilor cu Mediul de Afaceri,
Acordurile pentru exceptare de la
plata unei pãrþi din numãrul de
certificate verzi aferent cotei
obligatorii. Cinci sunt din regiu-
nea Sud-Vest Oltenia : Alro Slati-
na, TMK Artrom SA; Vimetco
Extrusion SA; Cieh Soda Româ-
nia ºi SC Altur SA. Cantitatea de
energie estimatã a fi exceptatã de
la achiziþionarea de certificate

verzi pentru anul 2015 este de
cca. 7 TW.

Beneficiarii vor trebui sã ara-
te cã nu înregistreazã debite
restante la bugetele componen-
te ale bugetului general consoli-
dat;  cã desfãºoarã activitãþi de
auditare energeticã ºi pun în
aplicare mãsuri de îmbunãtãþire
a eficienþei lor energetice; nu dis-
ponibilizeazã peste 25 % din
numãrul angajaþilor ºi îºi menþin
activitatea în Spaþiul Economic
European ºi încheie parteneria-
te cu instituþii de învãþãmânt în
vederea reducerii decalajului în-
tre teorie ºi practicã, creºterii ni-
velului profesional ºi atragerii de
personal calificat.

MARGA BULUGEAN

Astfel, în prezent, agenþiile judeþene pen-
tru ocuparea forþei de muncã, beneficiazã
de un sistem informatic funcþional, dez-
voltat pentru a asigura mijloacele necesa-
re pentru emiterea, înregistrarea, stocarea,
gestionarea ºi raportarea informaþiilor re-
feritoare la plata indemnizaþiei de ºomaj

Start Prepaid este un sistem informatic pentru Cardul
Prepaid, dedicat plãþii indemnizaþiei de ºomaj implementat

de Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
împreunã cu Soft Business Union SRL.

cãtre beneficiarii acestora.
„Unul dintre avantajele sistemului

informatic pentru Cardul Prepaid,
constã în faptul cã, solicitantul car-
dului Prepaid nu trebuie sã interacþi-
oneze cu banca emiþãtoare de car-
duri. Întregul suport tehnologic fi-
ind oferit prin unitãþile teritoriale de
ocupare a forþei de muncã.  De ase-
menea, se va oferi consultanþã tutu-
ror structurilor SPO în furnizarea
acestui tip de service, centrul de su-
port funcþionând 24 de ore/zi”, se
precizeazã într-un comunicat de pre-
sã al AJOFM Dolj.

Proiectul “Acþiunea: Prepaid! -
Soluþie de reformare ºi modernizare
a serviciilor SPO prin implemen-
tarea unui sistem modern de platã
a  indemnizaþiei de ºomaj” este co-
finanþat din FONDUL SOCIAL EU-
ROPEAN, prin Programul Operaþi-
onal Sectorial pentru Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013 ” Investeºte
în oameni” ºi se înscrie pe Axa prioritarã 4
“Modernizarea Serviciului Public de Ocu-
pare” Domeniul Major de Intervenþie 4.1-
„Întãrirea capacitãþii SPO pentru furniza-
rea serviciilor de ocupare”.

MARGA BULUGEAN

Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor
Rurale organizeazã la nivelul judeþului Dolj,
în perioada 12 – 14 ianuarie 2016, dezbateri
publice pentru a identifica soluþii de adapta-
re ºi simplificare a cadrului normativ privind
accesarea fondurilor europene ºi implemen-
tarea proiectelor finanþate prin Programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020.
Consultãrile publice vor fi organizate sub
forma unor întâlniri de lucru de cãtre Oficii-
le Judeþene ale AFIR în funcþie de tematici
de interes astfel încât sã acopere toate do-
meniile ºi submãsurile de finanþare din sfera
PNDR 2020, precum: Infrastructurã (inves-
tiþii aferente sM7.2 ºi sM7.6), Pomiculturã,
Silviculturã (drumuri forestiere – sM4.3,
împãdurire ºi servicii silvice – sM8.1 ºi
M15), Agriculturã (infrastructurã agricolã –
sM4.3, investiþii aferente sM4.1, sM6.1,
sM6.3, M9 ºi M16, gestionarea riscurilor –

M17), Agriculturã  ºi  Mediu (operaþiuni afe-
rente M1 ºi M2), Industrie alimentarã (in-
vestiþii aferente sM4.2 ºi sM4.2a), LEADER,
Dezvoltare economicã (investiþii aferente
sM6.2 ºi sM6.4).

„Vom centraliza problemele identificate
la întâlniri tematice pentru ca, ulterior, sã
putem întocmi un raport privind cele mai
relevante ºi pertinente soluþii propuse pen-
tru implementarea unui cadru normativ cât
mai simplu ºi eficient pentru accesarea ºi
derularea fondurilor europene acordate þã-
rii noastre. În urma analizãrii la nivel cen-
tral a acestor soluþii, vom adapta procedu-
rile de lucru ale AFIR ºi vom înainta cãtre
instituþiile responsabile toate acele soluþii,
care nu intrã în aria de competenþã a Agen-
þiei. Acest demers al nostru nu este doar o
invitaþie la dialog, ci mai ales o invitaþie la
construirea unui parteneriat solid ºi activ

cu actualii ºi viitorii benefi-
ciari ai PNDR” a precizat
Andras Szakal, Directorul
General al AFIR.

La dezbaterile publice vor
fi invitaþi reprezentanþi ai
societãþiilor de consultanþã,
ai patronatelor, asociaþiilor
sau federaþiilor de profil, ai
instituþiilor financiar-banca-
re, precum ºi lideri de opi-
nie activi din sectoarele spe-
cifice tematicilor discutate,
beneficiari PNDR.

VALENTIN CEAUªESCU

AFIR organizeazã întâlniri de lucru cu partenerii
sociali pentru optimizarea procedurilor

Cinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiunea
sud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a României
Cinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiunea
sud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a României
Cinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiunea
sud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a României
Cinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiunea
sud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a României
Cinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiunea
sud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a României
Cinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiunea
sud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a României
Cinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiunea
sud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a României
Cinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiunea
sud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a României
Cinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiuneaCinci firme beficiare din regiunea
sud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a Românieisud-vest a României

StartPrepaid – sistem informatic ce vine
în sprijinul Serviciului Public de Ocupare
StartPrepaid – sistem informatic ce vine
în sprijinul Serviciului Public de Ocupare
StartPrepaid – sistem informatic ce vine
în sprijinul Serviciului Public de Ocupare
StartPrepaid – sistem informatic ce vine
în sprijinul Serviciului Public de Ocupare
StartPrepaid – sistem informatic ce vine
în sprijinul Serviciului Public de Ocupare
StartPrepaid – sistem informatic ce vine
în sprijinul Serviciului Public de Ocupare
StartPrepaid – sistem informatic ce vine
în sprijinul Serviciului Public de Ocupare
StartPrepaid – sistem informatic ce vine
în sprijinul Serviciului Public de Ocupare
StartPrepaid – sistem informatic ce vine
în sprijinul Serviciului Public de Ocupare



marþi, 12 ianuarie 2016culturãculturãculturãculturãculturã8 / cuvântul libertãþii
Paginã realizatã de MAGDA BRATU

«Pornind de la o nouã ipotezã
asupra „Bacantelor” lui Euripide,
textul lui Elise Wilk aduce pe sce-
na Teatrului Naþional „Marin So-
rescu” Craiova o problematicã de
hiper-actualitate, construitã ca o
cantatã. (...) „Exploziv” þine pu-
blicul în gardã, testându-i în per-
manenþã atenþia ºi capacitatea de a

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Cra-
iova anunþã cea dintâi premierã a anului 2016:
„Exploziv”, de Elise Wilk, în regia lui Andrei
Mãjeri ºi scenografia Alexandrei Panaite.
Spectacolului va avea loc sâmbãtã, 16 ianua-
rie, ora 18.00, la Sala „Ion D. Sîrbu”, o avan-
premierã urmând sã fie prezentatã vineri, 15
ianuarie, de la aceeaºi orã. „Exploziv” este

câºtigãtor al ediþiei a V-a a Concursului de pro-
iecte regizoral-scenografice destinat tinerilor
regizori ºi scenografi români, organizat în 2015
de Naþionalul craiovean, ºi îi are în distribuþie
pe actorii Nataºa Raab, Raluca Pãun, Marian
Politic, Romaniþa Ionescu, Ioana Manciu,
Monica Ardeleanu, Alex Calangiu, ªtefan Ce-
poi, Cãtãlin Miculeasa ºi Andrei ªtefãnescu.

descifra o atmosferã adolescenti-
nã pe pragul prãbuºirii, folosindu-
se de noi modalitãþi narative», no-
teazã tânãrul regizor Andrei Mã-
jeri, absolvent, în 2012, al Facul-
tãþii de Teatru ºi Televiziune (sec-
þia Regie Teatru) a Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. În
teatru este preocupat de teoria gru-

purilor, studiile de gen, adaptarea
pieselor clasice, noile tehnologii
media ºi tehnicile corporale acto-
riceºti. Spectacolele sale de la Te-
atrul Naþional „Lucian Blaga” din
Cluj-Napoca – „Cutia Pandorei”
de Katalin Thuroczy ºi „Agamem-
non” de Rodrigo Garcia – se joa-
cã în prezent cu casa închisã.

«Când Andrei Mãjeri m-a între-
bat dacã sunt interesatã sã scriu o
reinterpretare modernã a „Bacan-
telor” lui Euripide am spus
DA. (...) Eram foarte curioasã cum
ar arãta propria mea interpretare
asupra tragediei antice. În „Explo-
ziv” e vorba despre relaþia pãrinþi-
copii, relaþia elev-profesor, prima
dragoste, raporturile de putere în-
tre colegi de clasã, prietenie, do-
rinþa de popularitate, revoltã, spai-
me, obsesii ºi vise. Dar în primul
rând, „Exploziv” e despre adoles-
cenþã cu toate nesiguranþele, vise-
le ºi temerile acestei vârste. E de-
spre atunci când simþi totul la pu-
terea infinit – atât bucuriile, cât ºi
spaimele sau dezamãgirile, despre
atunci când eºti fragil ca un balon
colorat în zbor. (...) N-am vrut sã
transmit un mesaj anume. Am vrut
doar sã spun o poveste», explicã
dramaturgul Elise Wilk. Absol-
ventã a Facultãþii de Jurnalism din

cadrul Universitãþii clujene „Babeº
Bolyai”, Elise Wilk are un masterat
în literaturã ºi comunicare ºi unul
în scriere dramaticã. Încã de la
prima piesã publicatã, în 2008, a
atras atenþia prin prospeþimea ºi
vigoarea scrisului sãu. Textele ei
sunt montate în teatre din Româ-
nia ºi din strãinãtate ºi traduse în
mai multe limbi.

Tânãra scenografã Alexandra
Panaite a studiat la Universita-
tea de Artã Teatralã ºi Cinemato-
graficã „I.L. Caragiale” din Bu-
cureºti, fiind licenþiatã în Artã sce-
nograficã (2009-2012, clasa
prof. Viorica Petrovici), ºi are un
master în Artã scenograficã
(2013-2015, clasa prof. ªtefan
Caragiu ºi Alexandru Darie). Co-
laboreazã la numeroase producþii
de scurtmetraj, remarcate la re-
numite festivaluri de film naþio-
nale ºi internaþionale (Cannes,
Anonimul, Next, Timishort).

ICR lanseazã programul ICR lanseazã programul ICR lanseazã programul ICR lanseazã programul ICR lanseazã programul „„„„„140 de ani de la140 de ani de la140 de ani de la140 de ani de la140 de ani de la
naºterea marelui sculptor Constantin Brâncuºinaºterea marelui sculptor Constantin Brâncuºinaºterea marelui sculptor Constantin Brâncuºinaºterea marelui sculptor Constantin Brâncuºinaºterea marelui sculptor Constantin Brâncuºi”””””

„Wedding Monochrome”„Wedding Monochrome”„Wedding Monochrome”„Wedding Monochrome”„Wedding Monochrome” – – – – –
expoziþie de fotografieexpoziþie de fotografieexpoziþie de fotografieexpoziþie de fotografieexpoziþie de fotografie

La Galeria „Vollard” a Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” va avea loc luni, 18 ianuarie, ora 18.00,
vernisajul expoziþiei de fotografie imprimatã pe can-
vas „Wedding Monochrome”, semnatã de Lauren-
þiu Nica. În prezent fotograf de nuntã, acesta a ab-
solvit în anul 2008 Facultatea de ªtiinþe Sociale (sec-
þia Geografie) din cadrul Universitãþii din Craiova. În
2011 a susþinut lucrarea de disertaþie cu tema „Re-
flectarea violenþei în fotografia de presã”. A lucrat ca
fotoreporter la mai multe ziare din Craiova ºi Bucu-
reºti. În perioada 2008-2009 a fost membru fondator
ºi senior editor la revista online de fotografie „Came-
ra Obscurã” (www.cameraobscura.ro). Despre expo-
ziþia „Wedding Monochrome” vor vorbi Mircea An-
ghel ºi Anca ªerban Constantinescu. Intrarea publi-
cului va fi  liberã.

Sfânta Muceniþã Tatiana, sãrbãtoritã
la Catedrala Mitropolitanã din Craiova

Poetul Julien Caragea
lanseazã volumul
„Poveste de adormit maturii”

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” va marca Ziua Cultu-
rii Naþionale vineri, 15 ianuarie, prin lansarea cãrþii „Po-
veste de adormit maturii” (Ed. „Diacritic”, Timiºoara,
2016), cel de-al treilea volum de poeme semnat de Julien
Caragea. Cartea va fi prezentatã de Nicolae Coande ºi Horia
Dulvac, iar la eveniment va participa, alãturi de autor, edi-
torul ºi poetul Adrian Bodnaru. Lansarea va avea loc în
spaþiul „Ia te uitã!” al teatrului, de la ora 17.00. Julien Ca-
ragea / Iulian Caragea (n. 1958) este absolvent al Facultãþii
de Filologie din Craiova – Secþia românã-francezã, în 1984.
Actualmente este profesor de Limba francezã în comuna
doljeanã Piscu Vechi. A publicat volumele de versuri „Aria

clopotarului nebun” (Ed. „Genessa”, Craiova, 2002) ºi „Biciclistul sãlbatic”  (Ed. „TracusAr-
te”, Bucureºti, 2012). Colaboreazã la revistele „Ramuri”, „Viaþa Româneascã”, „Mozaic”, „Argeº”,
„Acolada”, „România literarã”, „Confesiuni”, „Familia”, „Paradigma” etc.

În fiecare an, la 12 ianuarie,
Sfânta Muceniþã Tatiana diaco-
niþa este sãrbãtoritã în mod de-
osebit la Craiova, la Catedrala
Mitropolitanã „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir”, care adãposteºte o
parte din sfintele sale moaºte,
alãturi de cele ale Sfinþilor Ni-
fon, Serghie ºi Vah. Momente-
le liturgice dedicate prãznuirii
Sfintei Muceniþe au început
asearã, când sfintele sale moaº-
te au fost purtate în procesiu-
ne în jurul catedralei, dupã sluj-
ba Vecerniei unitã cu Litia. Sluj-
bele religioase au continuat cu
Utrenia ºi Sfânta Liturghie ofi-
ciatã la miezul nopþii în pridvorul sfântului locaº.

Astãzi, în zi de prãznuire a Sfintei Tatiana,
Sfânta Liturghie va fi sãvârºitã de ÎPS Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei,
înconjurat de un sobor de preoþi ºi diaconi.

Rãspunsurile la Sfânta Litur-
ghie vor fi date de Grupul psal-
tic „Sfântul Mare Mucenic Di-
mitrie”, dirijat de prof. Victor
ªapcã.

Dupã cum menþioneazã re-
prezentanþii Mitropoliei Olteniei,
„Moaºtele Sfintei Tatiana au
fost aduse în þara noastrã de
boierii Craioveºti de la Constan-
tinopol, dupã anul 1453. Ele au
fost aºezate iniþial la Mãnãsti-
rea Bistriþa, din judeþul Vâlcea.
De aici au fost mutate de Sfân-
tul voievod Neagoe Basarab la
Biserica Domneascã din Curtea
de Argeº. Dupã reorganizarea
Mitropoliei Olteniei, la începu-

tul anilor 1950, capul Sfintei a fost adus la Cate-
drala Mitropolitanã din Craiova, unde se gãseºte
ºi astãzi spre cinstire ºi închinare, alãturi de moaº-
tele Sfinþilor Mucenici Serghie ºi Vah ºi ale Sfân-
tului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului”.

Astãzi, ora 12.00, la sediul
Institutului Cultural Român din
Bucureºti are loc lansarea pro-
gramului „140 de ani de la naº-
terea marelui sculptor Con-
stantin Brâncuºi”. Derulat de
ICR în parteneriat cu Centrul de
Cercetare, Documentare ºi Pro-
movare „Constantin Brâncuºi”,
programul celebreazã creaþia de
geniu a artistului nãscut pe 19
februarie 1876 la Hobiþa.

La conferinþa de lansare a
programului ºi-au anunþat
participarea  Radu Boroianu
– preºedintele ICR, Doru
Strîmbulescu – manager al
Centrului de Cercetare, Docu-
mentare ºi Promovare „Con-
stantin Brâncuºi” din Târgu
Jiu, Vlad Ciobanu – sculptor, Mihai Þopescu
– artist plastic, Matei Stîrcea Crãciun – cer-

cetãtor la Institutul de Antro-
pologie „Francisc Rainer” al
Academiei Române, Cornel
Mihalache – regizor.

Potrivit ICR, «în cadrul eve-
nimentului vor fi proiectate
fragmente din documentarul
„Brâncuºi” realizat de regizo-
rul Cornel Mihalache în
1996, film consacrat ansamblu-
lui de la Târgu Jiu». Colocviile
„Brâncuºi” (simpozion ºtiin-
þific cu participare internaþio-
nalã), Atelierele ºi Caravana
„Brâncuºi”, Festivalul de
Film „Brâncuºi DocuArt” ºi
 acordarea Premiului „Brân-
cuºi” se numãrã printre pro-
iectele incluse în programul
lansat de ICR în parteneriat-

 cu Centrul de Cercetare, Documentare ºi Pro-
movare „Constantin Brâncuºi”.
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Aproape toþi suspecþii în cazul vio-
lenþelor, în principal sexuale, care au
avut loc în noaptea de Anul Nou la Koln
sunt persoane de origine strãinã, mai
ales solicitanþi de azil care au sosit în
ultimele luni în Germania, a anunþat luni
ministrul regional de Interne. “Atât de-
claraþiile martorilor ºi rapoartele poliþiei
(locale), cât ºi descrierile poliþiei fede-
rale aratã cã persoanele care au comis
aceste infracþiuni sunt aproape exclu-
siv de origine imigranþi”, a declarat Ralf
Jäger, ministrul de Interne al landului
Rhenania de Nord-Westfalia. Numãrul
plângerilor depuse la poliþie în urma
agresiunilor sexuale ºi furturilor comi-
se în noaptea de Revelion la Koln a
depãºit 500, în timp ce la Hamburg au
fost depuse peste 100 de reclamaþii.
Potrivit unui comunicat al poliþiei, 516
plângeri au fost depuse pânã în pre-
zent la Koln, faþã de 379 câte erau anunþate ante-
rior, aproximativ 40 la sutã dintre acestea referin-
du-se la agresiuni sexuale. Comunicatul precizea-
zã cã un marocan în vârstã de 19 ani a fost arestat
în legãturã cu atacurile de Revelion, la care ar fi
participat aproximativ 1.000 de bãrbaþi în faþa prin-
cipalei gãri din oraºul german. Poliþia examineazã
de asemenea reclamaþiile care vizeazã alþi 19 sus-
pecþi identificaþi. Majoritatea agresorilor ar fi de
origine nord-africanã sau arabã, ceea ce a alimen-
tat dezbaterile privind decizia Germaniei de a primi
peste un milion de imigranþi în þarã anul trecut.
Duminicã seara, ºase pakistanezi ºi un sirian au

Marsilia: Un minor
a rãnit un evreu, cu maceta,
în plinã stradã

Un minor, aparent cu proble-
me psihice, a rãnit uºor cu o
macetã un bãrbat care purta o
kippa. Incidentul s-a petrecut
ieri, la Marsilia, în plinã stradã,
înainte ca agresorul sã fie
arestat de poliþie ºi sã revendice
un gest antisemit, potrivit unor
surse din cadrul poliþiei. Tânã-
rul, nãscut în 2000, a lovit
victima în timp ce se aflau în
faþa Primãriei Arondismentului
al IX-lea din Marsilia, în faþa
unor martori, ºi a lãsat arma la
faþa locului, a precizat aceastã
sursã. Victima a fost rãnitã uºor
la nivelul spatelui ºi la o mânã.
Plecat în fugã, presupusul autor
a fost reþinut zece minute mai
târziu de cãtre Brigada Anticri-
minalitate (BAC). “Este vorba
despre un individ foarte suresci-
tat, dar care-ºi revendicã în mod
clar fapta, pe care o putem
cataloga antisemitã”, a declarat
o sursã apropiatã dosarului.
“Individul nu pare sã fie în toate
facultãþile mentale”, a precizat
altã sursã apropiatã dosarului.
“Cazul este luat foarte în serios
de cãtre anchetatori”, a declarat
sursa din cadrul poliþiei.
Cazeneuve denunþã o “revoltã-
toare agresiune antisemitã”
asupra unui profesor Pe de altã
parte, ministrul francez de
Interne Bernard Cazeneuve a
denunþat o “agresiune antisemi-
tã revoltãtoare” asupra a unui
profesor de la o ºcoalã evreias-
cã. “Susþin victima revoltãtoarei
agresuni antisemite din #Mar-
seille”, a scris ministrul pe
contul sãu de Twitter. Cazeneuve
a anunþat în acelaºi mesaj o
“anchetã în curs sub autoritatea
Justiþiei”.

Dorin Chirtoacã: Explozia
la restaurantul din Chiºinãu
a fost produsã de utilizarea
ilegalã a unor butelii

Explozia produsã sâmbãtã
într-un restaurant din Chiºinãu
a fost cauzatã de utilizarea
ilegalã a unor butelii de gaz, a
anunþat primarul capitalei
Republicii Moldova, Dorin
Chirtoacã. Proprietarii au
utilizat ilegal ºi contrar norme-
lor butelii de gaz, la prepararea
alimentelor, a declarat ieri
Dorin Chirtoacã. Primarul
Chiºinãului a convocat o ºedinþã
specialã, reiterând cã utilizarea
buteliilor de gaze în restaurante
este ilegalã. 13 persoane au fost
rãnite în explozia produsã
sâmbãtã în Cafeneaua “La
Soacra” din Chiºinãu. Trei
dintre victime, aflate în stare
gravã, au fost transferate la
spitale din România. “O astfel
de deflagraþie a fost ºi în 2008,
dar unii nu s-au învãþat minte.
Aceasta decizie a fost luatã de
agentul economic pentru a
obþine un profit mai mare.
Oricine care utilizeazã butelia
de gaz este conºtient cã o face
ilegal ºi îi expune unui pericol
pe cei din jur. Nimeni nu are
dreptul sã utilizeze buteliile de
gaz în clãdire, acestea trebuie
amplasate afarã, în interiorul
unei cutii metalice speciale ºi la
o distanþã de cel putin ºase metri
de aragaz”, a spus primarul
general.

Forþele de securitate turce au ucis 32 de mili-
tanþi kurzi, în regiunea sud-esticã a þãrii, majoritar
kurdã, au anunþat armata ºi surse din securitate. A
fost unul dintre cele mai violente weekenduri de la
reluarea insurgenþei vechi de trei decenii în iulie,
punând în pericol procesul de pace lansat de An-
kara cu liderul încarcerat al Partidului Muncitorilor
din Kurdistan (PKK) în 2012. Sâmbãtã, 16 rebeli au
fost uciºi în oraºele Cizre ºi Silopi, situate în apro-
pierea frontierelor sirianã ºi irakianã, iar alþi patru
au murit în cartierul istoric Sur al celui mai mare
oraº din regiune, Diyarbakir, au anunþat forþele ar-
mate într-un comunicat. Potrivit comunicatului, 448

Prinþesa Cristina a Spaniei ºi soþul
ei sunt judecaþi începând de luni într-
un grav dosar de corupþie, care a in-
dignat þara ºi a pãtat reputaþia monar-
hiei. Cristina, mamã în vârstã de 50 de
ani a patru copii, este primul membru
al familiei regale care se confruntã cu
acuzaþii penale la tribunal, de când a
fost reinstalatã monarhia dupã moar-
tea, în anul 1975, a dictatorului Fran-
cisco Franco. Procesul prinþesei ºi al
celorlaþi 17 acuzaþi, printre care ºi so-
þul ei, fostul jucãtor olimpic de hand-
bal Inaki Urdangarin, a început luni
dimineaþã la un tribunal din oraºul
Palma de Mallorca, pe insula Mallor-
ca, unde membrii casei regale au o
casã de vacanþã. Cazul vizeazã afa-
cerile suspecte ale Institutului Noos,
o organizaþia caritabilã cu sediul în
Palma, pe care Urdangarin a prezi-
dat-o în perioada 2004-2006. Acesta
ºi fostul sãu partener de afaceri Die-
go Torres sunt suspectaþi cã au sus-
tras 6,2 milioane de euro din fonduri-
le plãtite organizaþiei de douã Guver-
ne regionale, care ar fi trebuit folosi-
te în organizarea unor evenimente,
inclusiv sportive. Urdangarin este
acuzat ca s-a folosit de legãturile sale

fost atacaþi în oraºul Koln, pe fondul agresiunilor
sexuale ºi furturilor produse în noaptea de Reve-
lion, care ar fi fost comise de imigranþi arabi sau
nord-africani. Potrivit poliþiei germane din landul
Rhenania de Nord-Westfalia, un grup de aproxi-
mativ 20 de persoane a atacat ºase pakistanezi
duminicã seara, în apropierea gãrii centrale din
Koln. Douã dintre victime au fost transportate la
spital. La scurt timp dupã acest atac, un cetãþean
sirian în vârstã de 39 de ani a fost agresat de un
grup de cinci persoane. Poliþia a precizat cã inves-
tigheazã aceste agresiuni, dar nu a putut confirma
dacã atacurile au avut motivaþii de naturã rasialã.

De asemenea, nu este clar dacã cele
douã cazuri au vreo legãturã. Tabloi-
dul local Express a relatat ieri cã un
grup de “motocicliºti, huligani ºi bo-
dyguarzi” a plãnuit pe Facebook o “vâ-
nãtoare de oameni”, pentru a “curãþa”
centrul oraºului Koln. Un purtãtor de
cuvânt al poliþiei nu a putut însã con-
firma aceste informaþii ieri dimineaþã.
Duminicã dupã-amiazã, poliþia a primit
informaþii despre grupuri care “cautã
provocãri”. Mai mulþi poliþiºti au fost
mobilizaþi la Koln ºi, în urma unor con-
troale de identitate, patru persoane au
fost reþinute pentru scurt timp, a preci-
zat un purtãtor de cuvânt. Deocamda-
tã nu se ºtie dacã aceºtia fac parte din-
tre autorii atacurilor. Infracþiuni simila-
re au avut loc de Revelion ºi la Ham-
burg, unde au fost depuse 108 plân-
geri, dar ºi în alte oraºe, într-o mãsurã
mai micã. Criticatã pentru politica sa în

favoarea solicitanþilor de azil, pe fondul agresiuni-
lor de la Koln, Angela Merkel a promis înãsprirea
legislaþiei. “Cele petrecute în noaptea de Revelion
sunt delicte penale respingãtoare, care necesitã
rãspunsuri hotãrâte”, a declarat Merkel, la finalul
unei reuniuni de douã zile a conducerii CDU, des-
fãºuratã la Mainz. Înãsprirea legilor “este în inte-
resul cetãþenilor, dar ºi în interesul marii majoritãþi
a refugiaþilor”, a adãugat ea. Astfel, Merkel a in-
format cã o persoanã îºi poate pierde dreptul la azil
dacã comite delicte, chiar ºi în cazul în care este
condamnatã cu suspendare.

Forþele de securitate turce au ucis 32 de militanþi kurzi
de militanþi au fost uciºi în cele trei zone începând
de luna trecutã, când au fost instituite restricþii de
circulaþie ºi au fost lansate operaþiuni de securita-
te. Poliþia a ucis alþi 12 membri PKK pe care i-a
gãsit în cursul nopþii într-o casã din oraºul Van,
situat în sud-estul þãrii, au declarat surse din secu-
ritate. Un poliþist a murit ºi alþi doi au fost rãniþi în
operaþiune. Peste 40.000 de persoane au fost uci-
se în total de la începutul insurgenþei PKK în 1984.
PKK, considerat organizaþie teroristã de Turcia,
Statele Unite ºi Uniunea Europeanã, afirmã cã lup-
tã pentru autonomie ºi mai multe drepturi pentru
kurzi. Vineri, forþele de securitate au ucis 16 mili-

tanþi la Cizre ºi alþi doi la Sur, potrivit unui comuni-
cat anterior al armatei. Civilii au fost prinºi la mijloc
dupã mutarea recentã a luptelor din zonele rurale
în centrele urbane. Potrivit datelor partidului pro-
kurd HDP, 81 de civili au fost uciºi la Diyarbakir,
Silopi ºi Cizre de la introducerea restricþiilor de cir-
culaþie luna trecutã. Mii de persoane ºi-au pãrãsit
locuinþele din aceste oraºe. Locuitorii se plâng de
operaþiuni fãrã discernãmânt ºi susþin cã restricþii-
le de circulaþie au împiedicat chiar ºi bolnavii sã
ajungã la spital. Preºedintele Recep Tayyip Erdo-
gan a precizat cã 3.100 de membri PKK au fost
uciºi în operaþiuni în Turcia ºi în strãinãtate în 2015.

cu Casa Regalã pentru a asigura, în
absenþa unor licitaþii, încheierea unor
contracte care implicã sume mari de
bani ºi pentru a deturna o parte din
fonduri în conturile firmei Aizoon, pe
care a condus-o alãturi de soþia sa ºi
care i-a asigurat un stil de viaþã ex-
travagant. Urdangarin ºi Cristina sunt
suspectaþi cã s-au folosit de Aizoon
pentru cheltuieli personale, inclusiv
lucrãri la reºedinþa cuplului din Bar-
celona, cãlãtorii în Parcul Naþional
sud-african Kruger, lecþii de dans ºi
cãrþi Harry Potter, care au redus pro-
fitul impozabil al firmei, potrivit acu-
zaþiilor depuse în instanþã. Cristina a
fost acuzatã de evaziune fiscalã, iar
soþul acesteia, de mai multe infracþi-
uni grave cum ar fi delapidare, trafic
de influenþã, falsificare de documen-
te, spãlare de bani ºi fraudã fiscalã.
Dacã va fi condamnatã, aceasta riscã
o pedeapsã cu închisoarea de pânã la
opt ani, iar soþul ei, peste 19 ani de
detenþie. În timpul unei audieri preli-
minare care a avut loc în februarie
2014, ea a declarat în faþa tribunalului
cã îºi iubeºte soþul ºi cã are încredere
în el în administratea finanþelor fami-
liei. Ea oferit în repetate rânduri rãs-

punsul “nu ºtiu” la întrebãri. Scanda-
lul de corupþie ºi problemele de sãnã-
tate l-au determiant pe tatãl Cristiei,
Juan Carlos, care a ajutat la tranziþia
armonioasã a þãrii spre democraþie din
anii 1970, dupã dictatura lui Franco,
sã abdice în 2014 în favoarea fiului
sãu Felipe. Regele Felipe al VI-lea a
adoptat noi reguli care le interzic
membrilor familiei regale sã lucreze
pentru companii private ºi a cerut un

audit extern pentru conturile Palatu-
lui. Anul trecut, el le-a retras Cristi-
nei ºi soþului ei titlurile de Ducesã ºi
Duce de Palma, pe care Juan Carlos
le-a acordat celor doi în momentul în
care s-au cãsãtorit, în anul 1997. Tor-
res, fostul partener de afaceri al lui
Urdangarin, a insistat cã Juan Car-
los ºi consilierii lui au monitorizat
îndeaproape activitãþile Institutului
Noos ºi au oferit sfaturi.
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Darul lui Jonas

Se difuzeazã la HBO,
ora 16:45

Acþiunea are loc într-o societate
distopicã ºi ternã a viitorului, în
care oamenii au fost lãsaþi fãrã nici
un fel de amintiri, astfel încât
aceºtia nu mai manifestã nici un fel
de sentiment sau emoþie, fiind
asemenea unor roboþi ale cãror
îndatoriri/meserii sunt prestabilite.
Când un bãiat de 12 ani este
desemnat drept Receptor al Amin-
tirilor (The Giver), descoperã cã
lucrurile nu sunt atât de frumoase
ºi de perfecte precum îºi imagina.

Deschide ochii

Se difuzeazã la Pro TV,  ora 22:15

Într-o lume în care nimic nu
este ceea ce pare, doar el
(un orb) poate privi dincolo
de aparenþe.
Serialul „Deschide ochii”

aduce în prim plan povestea
unui avocat nevãzãtor, cazu-
rile din instanþã ºi încurcãtu-
rile din vieþile personale ale
personajului principal, Horia
Barbu, ale colegului sãu mai
tânãr, Denis Tomulescu ºi ale
proaspetei stagiare, Emilia
Sterian.

Dansatoarele zombie

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:15

O agenþie guvernamentalã
secretã elibereazã un virus
chimic mortal, care readuce
morþii la viaþã. Primul loc
atacat de virus este "Rhi-
no's", un club de striptease
de mare succes. Una dintre
dansatoare este contaminatã
ºi se transforma într-un zom-
bie care se hrãneºte cu car-
ne de om, devenind marea
atracþie a clubului...

MARÞI - 12 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
10:00 Dreptul la memorie
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Comorile Parmei
13:01 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Gãri de poveste
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:10 În pom
1971, Franþa, Comedie
22:40 Starea zilei
22:45 Starea naþiei
23:40 Repriza a treia
00:30 Politicã ºi delicateþuri
01:20 Exclusiv în România
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Zestrea românilor
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
10:55 Împreunã (R)
2002, Italia, Comedie
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Împreunã
2002, Italia, Comedie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme între

Prut ºi Nistru
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Diamante
00:00 La fix
01:00 Memorialul Durerii
02:00 REVIZIE TEHNICA
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Sex Tape
09:05 Tom ºi Jerry ºi dragonul

pierdut
10:05 Monkey Kingdom
11:30 Clopoþica ºi Zâna Pirat
12:50 U2 Innocence + Experi-

ence Tour - Paris
15:10 Dracula: Un mort iubãreþ
16:45 Darul lui Jonas
18:25 Aºa e viaþa
20:00 Premiile Globul de Aur

2016 (versiunea editatã)
22:05 Cei rãmaºi
00:00 Mici copii
02:15 Eliminaþi mesagerul!
04:05 Edge of Tomorrow:

Prizonier în timp
06:00 Dracula: Un mort iubãreþ

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cursa terorii
2003, SUA, Acþiune
22:15 Deschide ochii
2015, România, Dramã, Mister,

Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:45 Conexiuni misterioase
2012, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã
00:45 Cursa terorii (R)
2003, SUA, Acþiune
02:15 Deschide ochii (R)
2015, România, Dramã, Mister,

Thriller
03:15 Vorbeºte lumea (R)
04:15 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Sufletul meu pereche (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Ingeri si nobili (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Avenida Brasil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Chemarea inimii
16:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Ingeri si nobili
20:00 Avenida Brasil
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:30 Iubiri vinovate
01:30 Ingeri si nobili (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Doamne de poveste
06:00 Vorbeºte lumea

09:00 La Mãruþã (R)
11:00 La bloc (R)
13:00 Micuþa Picasso - O

poveste controversatã (R)
14:30 Extravagantul Mr. Deeds
16:45 La bloc
18:45 Nu vrea si pace!
20:30 În ape tulburi
22:15 Dansatoarele zombie
00:00 Lupta cu înãlþimile (R)
02:15 Cine A.M.
06:30 Nu vrea ºi pace! (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
13:45 Teleshopping
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Poftiþi pe la noi! (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00Bahar: Viaþã furatã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Nunþi de poveste (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Focus din inima României

(R)
10:15 Jurnalul STV Junior (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
12:10 Cronica Zilei
12:15 Putere ºi Glorie (R)
2014, Istoric
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:25 Cronica Zilei
16:30 Focus
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:10 Cronica Zilei
20:15 Cred în mine
21:15 Apel de urgenþã
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:55 Cronica Zilei
23:00 Focus din inima României
23:30 Focus Magazin (R)
00:15 Putere ºi Glorie (R)
2014, Istoric
01:15 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
02:45 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:00 Trãdaþi în dragoste
05:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal Emirates FA Cup

3nd round
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Punk'd
23:30 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare parte
senin, ploaie

uºoarã dimineaþa
marþi, 12 ianuarie - max: 8°C - min: 0°C

$
1 EURO ........................... 4,5270 ............. 45270
1 lirã sterlinã................................6,0542....................60542

1 dolar SUA.......................4,1557........41557
1 g AUR (preþ în lei)........147,4771.....1474771

Cursul pieþei valutare din 12 ianuarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
Casa de Asigurãri de Sãnãtate

Dolj organizeazã la sediul instituþiei
concurs de recrutare în data de
16.02.2016, ora 10,00 – proba scri-
sã, ºi în termen de maximum 5 zile
lucrãtoare de la data susþinerii pro-
bei scrise – interviul, pentru ocupa-
rea funcþiei publice de execuþie va-
cante de Expert, cl. I grad profesio-
nal superior- 1 post. Condiþiile de
participare la concurs, bibliografia ºi
actele solicitate candidaþilor pentru
dosarul de înscriere se afiºeazã la
sediul C.A.S. Dolj ºi pe site-ul CAS
Dolj. Dosarele de înscriere la con-
curs se pot depune la C.A.S. Dolj –
Compartimentul Resurse Umane în
termen de 20 zile de la data publicãrii
în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Dosarul de înscriere la concurs tre-
buie sã conþinã în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi com-
pletatã de H.G.  nr.  1173/2008. Relaþii
suplimentare se pot obþine la Com-
partimentul Resurse Umane ºi la
nr.de telefon: 0251/406666 – int. 140.

Titular MIHALACHE TUDOR
CONSTANTIN anunþã elaborarea
primei versiuni a planului: ELABO-
RARE P.U.Z pentru PARCELARE
TEREN S=16.000mp in 34 de cor-
puri, amplasament: strada Doro-
banþilor, nr. 97 ºi declanºarea Eta-
pei de Incadrare pentru obþinerea
Avizului de Mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, ºi se-
diul titularului: Craiova, Bld. N Ti-
tulescu, nr. 78, bl. B1, sc. 1, ap. 1.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 15 zile calenda-
ristice de la data prezentului anunþ.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

Anunþul tãu!
Fondul Local de Garanta-

re Craiova Filiala FNGCIMM
IFN SA recruteazã consilier
juridic definitiv, cu vechime
minim 5 ani, pe perioadã de-
terminatã. Scrisoarea de in-
tenþie ºi CV-ul se depun pânã
la data de 26.01.2016 inclusiv,
la adresa de email: secreta-
riat@craiovagarantare.ro. Re-
laþii suplimentare ºi tematica
sunt disponibile pe site-ul
www.craiovagarantare.ro.

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

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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Luni, 11 ianuarie 2015
COMUNICAT

Primãria Municipiului Craiova anunþã cã urmãtoarele vehicule fãrã      stãpan, situate
pe Calea Severinului  - RAT Craiova vor fi ridicate de pe domeniul public ºi li se vor aplica
prevederile  specifice Legii nr.  421/2002, modificatã si completatã de Legea nr. 309/2006
privind regimul juridic al vehiculelor fãrã stãpân sau abandonate pe terenuri aparþinând
domeniului public sau privat al statului ori al unitãþilor administrativ-teritoriale:

    1. Microbuz marca Iveco, culoare galben, cu numere de înmatriculare lipsã, ridicat
pe data de 09.01.2014 de pe Str. Vasile Alecsandri,  zona aferntã nr. 30 ;

    2. Autoturism marca Peugeot, culoare gri, cu numere de înmatriculare lipsã, ridicat
în data de 08.11.2012 de pe Str. Bucovina;

       3.  Autoturism marca Opel, culoare gri, cu numere de înmatriculare lipsã, ridicat
în data de 21.10.2013 din Bd. N. Titulescu, zona Bl. 4;

       4. Autoturism marca Opel, culoare gri, cu numere de înmatriculare  lipsã, ridicat
in data de 06.11.2013 de pe Str. 22 Decembrie 1989;

      5. Autoturism marca Alfa Romeo, culoare gri, cu numere de înmatriculare lipsã,
ridicat in data de 05.05.2014 de pe Str. Fratii Golesti, zona aferentã nr. 30;

       6. Autoturism marca Fiat, culoare gri, cu numere de înmatriculare lipsã, ridicat in
data de 06.05.2015 de pe Str. 22 Decembrie 1989;

       7.Autoturism marca Volswagen, culoare verde, cu numere de  înmatriculare lipsã,
ridicat în data de 27.08.2014  de pe Str. Bibescu, zona aferentã Bl. 14;

       8. Autoturism marca BMW, culoare gri, cu numere de  înmatriculare lipsã, ridicat
în data de 13.05.2015 de pe  Str. George Enescu, zona afernentã Bl. 29A ;

       9.Vehicul cu tracþiune animalã, culoare nedefinitã, cu numere de înscriere la ad-
ministraþia publicã localã lipsã, ridicat în data de 21.03.2015 de pe Str. Bucura, zona
aferentã nr. 39;

     10.Vehicul cu tracþiune animalã, culoare nedefinitã, cu numere de înscriere la ad-
ministraþia publicã localã lipsã, ridicat în data de 21.03.2015 de pe Str. Bucura, zona
aferentã nr. 39 ;

     11.Vehicul cu tracþiune animalã, culoare nedefinitã, cu numere de înscriere la ad-
ministraþia publicã localã lipsã, ridicat în data de 01.07.2015 de pe Str. Olteniþa, zona
aferentã nr. 6 ;

      12. Vehicul cu tracþiune animalã, culoare nedefinitã, cu numere de înscriere la
administraþia publicã localã lipsã, ridicat în data de 21.07.2015 de pe Str. Râului, zona
Popoveni;

      13. Vehicul cu tracþiune animalã, culoare nedefinitã, cu numere de înscriere la
administraþia publicã localã lipsã, ridicat în data de 20.07.2015 de pe Calea Dunãrii,
zona Str. Râului.

OFERTE SERVICIU
A N G A J E Z
VÂNZÃTOARE
E L E C T R O -
PARC MALL.
Telefon: 0771/
780.018.
MENAJ bãtrînã,
2 zile/sãptãmâ-
nã, zona 1 Mai.
Telefon: 0760/
771.270.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae
doresc sã fiu an-
gajat la un patron
cu maºina pro-
prie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefion:
0251/446.535;
0760/071.644.

Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc stu-
denþi - elevi la con-
tabilitate. Telefon:
0722/943.220.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
în Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cã-
min str. Putnei.
Telefon: 0768/
437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
2 camere- Sina-
ia, etaj 1, îmbunã-
tãþit. Telefon:
0722/963.871
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, micro-
centralã, coloanã
apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
4 camere, bilate-
ral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
HOTEL central,
Craiova, 3 stele.
Telefon: 0723/
700.365.
VÂND urgent
casã Catargiu,
45.000 Euro.
Telefon: 0722/
297.009.

Vând sau schimb
cu o camerã cã-
min Craiova, casã
locuibilã comuna
Periºor + depen-
dinþe, apã curen-
tã, 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
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/418.864.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boie-
reascã mare -
central, pretabilã
clinicã, pensiune,
firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren 1000
m Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
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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 medicale

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

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

Vând 5000 m
gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi
parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/ 563.640.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic pro-
prietar- de nouã,
superîntreþinutã,
toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabrica-
tie: 2003; Km:
195000; - 105
CP; Benzina;
Euro 4; - Aer
Conditionat; 6
airbaguri; - Gea-
muri Electrice; In-
chidere centrali-
zata; ABS; Ser-
vodirectie; Xe-
non; - Interior re-
caro; Pret 2700
Euro, negociabil.
Relatii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer
din fontã, jenþi cu
pneuri pentru Dacia
ºi canistre. Telefon:
0251/416.455.
VÂND 40 de ca-
pre, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând frigider 320
litri, bocanci, ghe-
te, pantofi militari
noi piele negru,
piese Dacia noi,
calculator instrui-
re copii prin tele-
vozor, telefon
Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon:
0771/385.734.

Vând calorifer
din fontã 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 jgheaburi
acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu  20
litri noi, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12vV
nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior
din lemn cu roa-
te cu ºinã imita-
þie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii
aragaz voiaj 5
litri. Negociabil.
Telefon: 0251/
598.518; 0748/
233.140.

Vând maºini de
tricotat Fineþea,
triploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru me-
talic inox nou
pentru handi-
cap, masã su-
fragerie 6 per-
soane, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând clasoare cu
timbre pentru co-
piii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea,
fotolii, ºifonier,
mobilã bucãtã-
rie, servantã, bi-
bliotecã, aragaz,
frigider, masã,
scaune, saltea
copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând cauciucuri
de varã Goodrich
dimensiunile 185/
65/14, 125 lei bu-
cata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã lo-
curi de veci ci-
mitir ªeþu – Si-
naia - Izvor,
cripte suprapu-
se, lucrare mar-
murã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color
Philips 100 lei, bi-
cicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de
tricotat 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 Jimbo-
lia cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând convenabil
2 saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.
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de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::
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Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, ºubã îmblãni-
tã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând cãrucior
handicap, pat
mecanic + sal-
tea, polizor 2500
W, sobã teraco-
tã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 locuri
de veci supra-
puse, amenaja-
te cu plãci,
gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr
Catargiu - Cra-
iova. Telefon:
0728/964.686.

Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând trei bicicle-
te copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor co-
lor, preþuri mici.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2
locuri de veci ci-
mitirul Ungureni
Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar su-
fragerie 500 lei,
ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/
360.741.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

MATRIMONIALE
Domn serios cu
locuinþã lângã Cra-
iova caut doamnã
serioasã pentru
prietenie, cãsãto-
rie. Telefon: 0763/
722.683

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-
a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La trei zile dupã succesul, la
limitã, contra lui Krim Ljublja-
na, scor 30-29, în prima manºã
a optimilor de finalã din Cupa
Cupelor, SCM Craiova se întoar-
ce în faþa propriilor suporteri  cu
un meci contând pentru runda
inauguralã a returului Ligii Naþi-
onale, adversarã urmând a-i fi
ocupanta ultimei poziþii a podiu-
mului, Dunãrea Brãila. Forma-
þie de care pe alb-albastre le lea-
gã amintiri dintre cele mai plã-
cute, dupã ce în turul campio-
natului trecut, tot în Bãnie, au
oferit revenirea sezonului, câº-
tigând cu 22-16, în condiþiile în
care vizitatoarele au condus la
pauzã la o diferenþã de opt go-
luri, 5-13.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 14-A

O amintire preþioasã din sezonul trecutO amintire preþioasã din sezonul trecutO amintire preþioasã din sezonul trecutO amintire preþioasã din sezonul trecutO amintire preþioasã din sezonul trecut
SCM Craiova – HC Dunãrea Brãila, astãzi, ora 18:00, Digi Sport 2

În restul rundei: ASC Corona Braºov – HCM Rm. Vâlcea  31-26,
CSM Bucureºti – CS Mãgura Cisnãdie 31-19, HCM Roman – HC Zalãu
25-23, U Alexandrion Cluj – HCM Baia Mare 19-27, CSM Unirea Slobo-
zia – HC Alba Sebeº 23-22, CSM Ploieºti – CS Rapid USL Metrou Bucu-
reºti  33-30.

1. CSM Buc. 42 8. Zalãu 20
2. Baia Mare 39 9. Vâlcea 18
3. Brãila* 27 10. Slobozia 16
4. Roman 26 11. Cluj 12
5. Braºov 25 12. Cisnãdie 10
6. Ploieºti 23 13. Sebeº 4
7. CRAIOVA* 20 14. Rapid 3
* – un joc mai puþin.

Notând ºi cele petrecute în
prima parte a acestui campionat,
gruparea din Est s-a impus cu
33-29 (14-13).

La SCM ar putea apãrea în

partida de azi ºi Maria Gavrilã,
jucãtoare care a semnat sãptã-
mâna trecutã cu echipa craio-
veanã, pentru care a mai evoluat
în câteva partide din returul se-

zonului 2013-2014.
Dupã încleºtarea cu Brãila,

care închide practic etapa cu
numãrul 14, pentru fetele Simo-
nei Gogîrlã urmeazã returul de

la Ljubljana (sâmbãtã,  ora
18:00), iar mai apoi vor întâlni
în LN, în deplasare, pe HC Za-
lãu (miercurea viitoare, ora
17:30).

A cincea etapã din Circuitul
European U23 de spadã mascu-
lin s-a desfãºurat în weekend-
ul recent trecut în capitala Ger-
maniei, Berlin.

SPADÃ – CIRCUITUL EUROPEAN U23

Alin Mitricã, de la CSU Craiova,
în top 10 la etapa gãzduitã de Berlin

Atleta Ancuþa Bobocel, legiti-
matã la Clubul Sportiv Universi-
tatea Craiova, a început pregãti-
rea pentru calificarea la Jocurile
Olimpice de la Rio (5-16 august
a.c.), severineanca participând,
de curând, la a 27-a ediþie a Great
Edinburgh Cross County Mee-
ting, unde a fost selecþionatã în
echipa Europei. ªi a avut o com-
portare bunã la competiþia din
Scoþia, sosind pe poziþia a patra
în proba de 6 kilometri, cu tim-
pul de 28 de minute ºi 31 de se-
cunde, la ºapte secunde în spa-
tele competitoarei clasate pe ul-
tima treaptã a podiumului. Re-
zultatul a ajutat echipa Europei
sã prindã locul al treilea la între-
cerea din Scoþia, dupã gazda
Marea Britanie ºi Statele Unite.

ATLETISM

Ancuþa Bobocel, “lângã” podium
la primul concurs din acest anEliminatã de Finlanda încã din

faza întâi a calificãrilor pentru CE
2016, deznodãmând echivalent,
probabil, cu cea mai mare umilin-
þã din istoria handbalului mascu-
lin, naþionala României s-a revan-
ºat în faza reprezentativei nordi-
ce, obþinând, duminicã searã, la
Baia Mare, a doua victorie în de-
curs de patru zile, scor 36-29 (19-
11), în etapa a 4-a din grupa 2 pre-
liminarã pentru accederea în play-
off-ul CM 2017. Miercuri, bãieþii
lui Aihan Omer ºi Sandu Iacob în-
vinseserã într-o manierã ºi mai cla-
rã, 34-21. Ca ºi în Finlanda, unde
a fost cel mai bun realizator (7
goluri), craioveanul Valentin Ghio-
nea (foto) ºi-a însuºit din nou acest
titlu, izbutind de aceastã datã sã

DIGI SPORT 2
7:00, 9:00 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Sydney, în Australia, ziua
a 3-a: Anastasia Pavlyuchenkova -
Karolina Pliskova, Simona Halep –
Caroline Garcia / 18:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Naþionalã: SCM Cra-

România ºi-a desãvârºit rãzbunarea

La startul întrecerii s-au ali-
niat 244 de sportivi din 24 de
þãri, iar România a fost repre-
zentatã de cãtre opt sportivi,
dintre care ºapte de la CSU Cra-

iova, Liviu Dragomir, Alin Mi-
tricã, Mario Persu, Dorian Pîr-
van, Alin Sbîrcia, Ionuþ Tran-
dafirescu, Victor Vîlceanu, ºi
unul de la CSM Oradea, Lucian
Ciovicã.

Cel mai bun rezultat al dele-
gaþiei tricolore a fost obþinut de
cãtre Alin Mitricã, care a ocu-
pat în final locul nouã. Spadasi-
nul de la CSU a avut urmãtorul
parcurs: tabloul de 256 – liber;
tabloul de 128 – scor 15-13 cu

Robert Styn (Germania); tabloul
de 64 – scor 15-9 cu Javgenij
Stalmakov (Lituania); tabloul de
32 – scor 15-14 cu Bastian Lin-
demnann (Germania); tabloul de
16 – scor 13-15 cu cel care avea
sã ºi câºtige, Niklas Multerer
(Germania). Podiumul a fost
completat de Richard Pokorny
(Cehia), respectiv de Frederik
Von Der Osten (Danemarca) ºi
Anatoliy Herey (Ucraina).

Ceilalþi spadasini din România

au încheiat întrerecea de la Ber-
lin pe urmãtoarele locuri: Mario
Persu – locul 46, Liviu Drago-
mir – locul 47, Ionuþ Trandafi-
rescu – locul 53, Alin Sbîrcia –
locul 70, Victor Vîlceanu – lo-
cul 72, Lucian Ciovicã – locul
81, Dorian Pîrvan – locul 97.

Urmãtoarea etapã din Circui-
tul European U23 de spadã mas-
culin va avea loc în Italia, la Bus-
to Arsizio, în perioada 30-31 ia-
nuarie.

puncteze de 9 ori.

Marele meci e joi
România îºi joacã prezenþa în

barajul pentru CM, joi searã, tot
în Baia Mare, contra liderului cu
punctaj maxim Austria (30-19,
sâmbãtã, pe teren propriu, cu Ita-
lia). Tricolorii au neapãratã ne-
voie de-o victorie la patru goluri,
sau ºi trei, însã cu condiþia ca
rivala sã nu înscrie mai mult de
23 de goluri (24-27 în turul de la
Viena). În runda finalã a grupei,
România merge în Italia, meci
care va avea loc sâmbãtã.

Clasament: 1. Austria 8p
(129-99), 2. România 6p (129-
99), 3. Italia 2p (95-124), 4. Fin-
landa 0p (98-129).
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iova – HC Dunãrea Brãila / 21:30 –
FOTBAL Spania – Cupa Regelui:
Deportivo – Mirandes / 5:00 – TE-
NIS (F) – Turneul de la Sydney: ziua
a 4-a.

DIGI SPORT 3
20:00 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã: Steaua CSM Eximbank –
CSU Atlassib Sibiu / 22:00 – FOT-
BAL Franþa – Cupa Ligii: Bordeaux
– Lorient.

DIGI SPORT 4
21:30 – FOTBAL Spania – Cupa

Regelui: Sevilla – Betis.

EUROSPORT 1
15:00 – SNOOKER – Mastersul

de la Londra, în Regatul Unit / 18:30
– SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondia-
lã, la Flachau, în Austria / 21:45 –
FOTBAL Anglia – Premier League:

Newcastle – Manchester United.
EUROSPORT 2
19:00, 21:00 – BASCHET (M) –

Eurocupa: PAOK Salonic – Limoges
CSP, Emporio Armani Milano – Aris
Salonic.

HANDBAL (M) – CALIFICÃRI CM 2017
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Deºi teoretic era cel mai încins sfert de finalã din Cupa
României, fiindcã se întâlneau ocupantele primelor douã lo-
curi din liga Naþionalã, BC Mureº ºi SCMU Craiova, pe teren
s-a dovedit a fi cel mai dezechilibrat, calificarea fiind tranºatã
încã din prima manºã de formaþia ardeleanã, care s-a impus la
scor, 89-70, pe sferturi: 24-19, 22-22, 23-9, 20-20. 

Obligaþia de a folosi doi români permanent n-a fost un
avantaj pentru Craiova, aºa cum era de aºteptat. Burlacu a
ratat din toate poziþiile, iar Negoiþescu, Stãnescu sau Cio-
tlãuº sunt elemente de decor. În schimb, românii gazdelor,
deºi fãrã un CV atrãgãtor, au fost într-o searã prolificã, Fra-
seniuc ºi îndeosebi Polyak având procentaje excelente. Cu
nu mai puþin de 17 aruncãri de 3 puncte reuºite din 33 de
tentative, Mureºul a pus pe tabelã o diferenþã suficientã
pentru a nu mai avea emoþii în privinþa calificãrii în returul
programat joi, de la ora 17.30, în Sala Polivalentã. Sfertul al
treilea a fost cel în care s-a decis practic echipa care va
ajunge în Final Four, gazdele dezlãnþuindu-se din afara se-
micercului. În ultimul sfert, Pilcevic a marcat 14 puncte la
rând ºi a mai redus din handicap, dar echipa lui Oliver Popo-
vic era deja debusolatã ºi nu a mai avut forþa sã pãstreze

Ivan, Vãtãjelu, Mateiu ºi Bancu sunt cu un picior ºi jumãtate la echipa lui Gigi Becali,
rãmânând doar ca jucãtorii sã semneze contractele

O nouã devalizare a ªtiinþei se
pune la cale zilele acestea. Surse
din cadrul clubului FCSB au con-
firmat cã negocierile pentru trans-
ferul celor mai buni jucãtori ai
Universitãþii Craiova sunt pe fi-
nal. Ivan, Vãtãjelu, Bancu ºi Ma-
teiu vor pãrãsi lotul ªtiinþei ºi vor
evolua sub comanda lui Lauren-
þiu Reghecampf, suma plãtitã pen-
tru ei fiind în jurul a 3,5 milioane
de euro, iar pentru unii dintre ei
sunt “rezervate” ºi procente dintr-
un ulterior transfer. Suma este
aceeaºi pe care Steaua a oferit-o
Astrei pentru Budescu, Alibec,
Enache ºi Junior Morais, doar cã
oficialii giurgiuveni au refuzat pro-
punerea venitã din partea patro-
nului de la FCSB.

Ivan (19 ani), Vãtãjelu (22 de
ani) ºi Mateiu (26 de ani) au fost
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în anturajul echipei naþionale, iar
Bancu (22 de ani) este un jucãtor
transferat exclusiv la dorinþa lui
Gigi Becali. Bancu ºi Vãtãjelu sunt
olteni, Mateiu a fost adus acum un
an ºi jumãtate de la FC Braºov,
echipã care va primi 300.000 de
euro ºi în urma actualului transfer.
Ivan a fost transferat acum doi ani
de la Sporting Piteºti pentru 70.000
de euro, el debutând recent în na-
þionala mare a României, în ami-
calul cu Italia. Recent, ziarul cata-
lan Sport.es a relatat despre inte-
resul Barcelonei pentru talentatul
jucãtor al Craiovei.

Cluburile s-au înþeles, iar asea-
rã jucãtorii îºi negociau salariile
la noua echipã. Dupã cedãrile în
masã ale celor mai buni jucãtori
ai Craiovei la Dinamo, pe vremea
când Gigi Neþoiu ºi Dinel Staicu

erau patronii Craiovei, se poate
vorbi de o nouã devalizare a lotu-
lui ªtiinþei, efectele urmând a fi
teribile, în special din cauza inter-
dicþiei de a efectua transferuri.

24 plecarã în Antalya…se mai
întorc 20?

Lotul Craiovei a efectuat ieri
dimineaþã ultimul antrenament în
Bãnie înaintea plecãrii în Antalya.
Alb-albaºtrii s-au pregãtit tot pe
terenul sintetic de la baza sporti-
vã „Popeci”. Cu 18 jucãtori din
lotul de anul trecut ºi 6 juniori de
la echipa satelit, antrenorii cu va-
lenþe de interimari, Mogoºanu ºi
Naicu vor demara în Antalya pro-
gramul de pregãtire cu caracter
predominant fizic. Ieri dupã-amia-
zã, delegaþia craioveanã a plecat

spre Bucureºti, unde a ºi înnop-
tat, iar în dimineaþa aceasta va
„zbura” spre Antalya, via Istan-
bul. Primul cantonament al Cra-
iovei pe pãmânt turcesc se întin-
de pe o perioadã de zece zile (12-
22 ianuarie) ºi condiþia fizicã, lo-
caþia aleasã fiind hotelul „Papil-
lon Ayscha“ din Belek.

Din lotul Craiovei fac parte 24
de jucãtori: Cãtãlin Straton, Lau-
renþiu Popescu, Andrei Vlad
(portari), Sebastian Achim, An-
drei Dumitraº, Apostol Popov,
Valentin Iliev, Bogdan Vãtãjelu,
Kay Graca Silveira, Raul Hreniuc,
Silviu Izvoranu, Cosmin Ciocotea-
lã (fundaºi) Nicuºor Bancu, Ale-
xandru Bãluþã, Alexandru Mate-
iu, Hristo Zlatinski, Madson, Ro-
bert Petre (mijlocaºi) Nuno Ro-
cha, Andrei Hergheligiu, Andrei

Ivan, Simon Mãzãrache, Andrei
Burlacu (atacanþi).

Fotbaliºtii vor reveni pe 22 ia-
nuarie în România ºi vor avea li-
ber trei zile, dupã care vor zbura
din nou în Turcia. În intervalul 25
ianuarie – 5 februarie este progra-
mat cel de-al doilea stagiu, echipa
din Bãnie fiind cantonatã tot la
Belek, dar la hotelul „Bellis Delu-
xe“. În cele douã cantonamente,
alb-albaºtrii vor susþine o serie de
partide amicale: 16 ianuarie – FC
Hallescher (Germania), 21 ianua-
rie – Vardar Skopje (Macedonia),
28 ianuarie – MTK Budapesta
(Ungaria), 31 ianuarie – FC Paksi
(Ungaria), 3 februarie – Slovan
Bratislava (Slovacia), 4 februarie
– FC Sioni Bolnisi (Georgia). Se
cautã adversar ºi pentru data de
19 ianuarie.
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ritmul pentru a mai avea speranþe de calificare în retur.

Au jucat pentru SCM Craiova: Pilcevic 24 de puncte, Joh-
nson 10 puncte, 11 pase decisive, Popescu 13 puncte, Bureau
8 puncte 14 recuperãri, Burlacu 8 puncte, Negoiþescu 5 punc-
te, Djurasovic 2 puncte, Stãnescu, Micic ºi Ciotlãuº. 

Pentru BC Mureº au evoluat: Martinic 19 puncte, Polyak
17, Mohammed 15, Ivanovic 7, Lazar 2. Au intrat: Fraseniuc
14, Gajovic 7, Barro 4, Jurevicus 4, Barabasi.

Seara neagrã pentru Craiova a fost completatã de acciden-
tãrile lui Micic, în debutul jocului, ºi Djurasovic, pe final, acesta
din urmã riscând sã piardã tot restul sezonului. La aceste
douã probleme de lot se adaugã ºi absenþa lui Bozovic, SCM
fiind lipsitã astfel de 3 titulari pentru urmãtoarea perioadã.
„Mureºul ne-a distrus la toate capitolele, ºtiam cã au jucãtori
care pot marca, dar unii chiar ne-au surprins. Pentru noi, Cupa
României se încheie în aceastã fazã, obiectivul rãmâne califi-
carea în play-off-ul Ligii Naþionale ºi pânã acum suntem în
grafic. Din pãcate, pe parcursul jocului ni s-au accidentat ºi
doi jucãtori ºi mai avem doar 3 strãini pentru urmãtoarele jo-
curi, aºa cã ne va fi foarte greu” a spus secundul Craiovei,
Vladimir Vuksanovic. Sursã foto: bcmures.com


