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- Cenaclurile literare ºi cercurile
ºtiinþifice sunt nimic, Popescule, pe
lângã puºcãriile unde se scriu zil-
nic zeci ºi zeci de cãrþi. actualitate / 3

sãnãtate / 5

actualitate / 7

culturã / 9

În prezenþa reprezentanþilor administraþiei publice lo-
cale ºi judeþene, dar ºi ai structurilor cu care au colabo-
rat de-a lungul anului trecut, jandarmii celor douã uni-
tãþi din Craiova, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean
Dolj ºi Gruparea de Jandarmi Mobilã Craiova, au fã-
cut, luni, analiza activitãþilor desfãºurate pe parcursul
lui 2015. Pe lângã prezentarea cifrelor ºi a mesajelor
oficialitãþilor, festivitatea a inclus ºi un moment emoþio-
nant, mai exact sãrbãtorirea zilei de naºtere a genera-
lului de brigadã în retragere Titu Stoicheci, la împlini-
rea venerabilei vârste de 105 ani.
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Ministrul Justiþiei, doamna Ralu-
ca Prunã, a declarat ieri, într-o con-
ferinþã de presã, cã va solicita gu-
vernului emiterea unei ordonanþe de
urgenþã pentru abrogarea prevederii
din Legea 254/2013 privind execu-
tarea pedepselor ºi a mãsurilor pri-
vative de libertate dispuse de orga-
nele judiciare în cursul procesului
penal, care permite reducerea unei
condamnãri pentru cei care publicã
lucrãri ºtiinþifice sau invenþii ºi ino-
vaþii brevetate, cu câte 30 de zile
pentru fiecare lucrare ºtiinþificã sau
invenþie ºi inovaþie brevetatã. Preve-
derea respectivã este veche, dateazã
din 1969, dar niciodatã nu a fost în-
registratã o perioadã atât de fecun-
dã, prin creºterea numãrului acestor
lucrãri, totul denotând o scãpare de
sub control a situaþiei.
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Având alãturi cel mai solid
partid din România,
Administraþia
craioveanã,
slalom eficient
printre promisiuni
ºi fapte

Munca în administraþia localã,
în primul rând ca edil, este una din-
tre cele mai solicitante. Nu puþini
sunt cârcotaºii care îºi dau cu pã-
rerea prea uºor despre politicã, la
fel cum o fac ºi despre fotbal, deºi
nu au alergat de zece ori în viaþa
lor. Alegerile la Primãria Craiova au
fost câºtigate graþie voturilor ale-
gãtorilor. Sunã a truism, dar tre-
buie înþeles cã promisiunile fãcute
în campania electoralã sunt cele
care devin, ulterior, grila de mãsu-
rare a competenþei.

Maria CiobanuMaria CiobanuMaria CiobanuMaria CiobanuMaria Ciobanu
susþine un spectacolsusþine un spectacolsusþine un spectacolsusþine un spectacolsusþine un spectacol
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Klaus Iohannis, aºteptat sã participe
la manifestãrile de Ziua Unirii de la Iaºi

Preºedintele Klaus Iohannis este aºtep-
tat sã participe la manifestãrile de Ziua
Unirii de la Iaºi, susþin surse politice, în
timp ce prezenþa liderilor PNL Alina Gor-
ghiu ºi Vasile Blaga a fost confirmatã ofi-
cial de liberalii ieºeni. Copreºedintele PNL
Iaºi, deputatul Costel Alexe, a anunþat,
luni, într-o conferinþã de presã, cã în 24
ianuarie vor veni la Iaºi liderii PNL Alina
Gorghiu ºi Vasile Blaga, programul vizitei
urmând sã fie stabilit în perioada imediat
urmãtoare. Potrivit lui Costel Alexe, liderii
PNL Alina Gorghiu ºi Vasile Blaga vor
asista la manifestãrile oficiale din Piaþa
Unirii ºi vor participa la o întrunire de par-
tid. ªefii PSD Iaºi nu au precizat deocam-
datã dacã liderul formaþiunii Liviu Drag-
nea va veni la Iaºi de Ziua Unirii. Anul
trecut, de Ziua Unirii, au fost prezenþi la
manifestãrile oficiale organizate la Iaºi atât
preºedintele Klaus Iohannis, cât ºi pre-
mierul de atunci Victor Ponta, fost lider al
PSD. Atunci, Victor Ponta a fost huiduit
la începutul discursului sãu rostit în Piaþa
Unirii din Iaºi, la eveniment asistând câ-
teva mii de persoane.

Buºoi: Nu am intenþionat sã mã
folosesc de tragedia de la
Colectiv. Le cer scuze celor lezaþi
Candidatul PNL la Primãria Capitalei,

Cristian Buºoi, ºi-a cerut scuze pentru
utilizarea unor imagini cu tragedia de la
Colectiv în campania sa de promovare a
unor proiecte pentru Bucureºti, afirmând
cã înþelege criticile ºi cã nu a intenþionat
sã se foloseascã de tragedie într-un exer-
ciþiu electoral. “Am vorbit astãzi, într-o
conferinþã de presã, despre necesitatea
consolidãrii clãdirilor din Bucureºti care
prezintã risc seismic ºi am atras atenþia cã
nu suntem încã pregãtiþi sã facem faþã
unei noi tragedii, posibile în cazul unui
eventual cutremur, aºa cum ne-a demon-
strat incendiul de la Colectiv. Unele reac-
þii au fost critice, întregul demers fiind
suspectat de instrumentalizarea tragediei
de la Colectiv într-un exerciþiu electoral
de imagine. Mãrturisesc cu toatã sinceri-
tatea cã nu am intenþionat acest lucru, iar
celor pe care aceastã asociere i-a lezat în
vreun fel le cer scuze”, a scris Cristian
Buºoi, luni seara, pe contul sãu de Face-
book. ‘’Bucureºti, trezeºte-te!’’, a fost
mesajul afiºat pe bannerul care prezenta
imagini din clubul Colectiv, în care 63 de
tineri ºi-au pierdut viaþa, precum ºi ima-
gini alb-negru care ilustrau consecinþe-
lor cutremurului din 1977.

Fostul premier Victor Ponta a fost audiat, ieri, la
DNA Oradea, în dosarul preºedintelui PSD Satu
Mare, Mircea Govor, vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Satu Mare, care a fost arestat preventiv,
în decembrie, sub acuzaþiile de ºantaj ºi intervenþii
la persoane din conducerea ANAF pentru numi-
rea unor persoane propuse de el la AJFP. La ieºi-

Statul vrea sã încurajeze achiziþia de autoturis-
me noi în cadrul programului Prima Maºinã, prin
acceptarea primei de casare din Programul Rabla
pentru achitarea avansului minim de 5% din preþul
de achiziþie al maºinii noi, potrivit unui proiect de
hotãrâre a Guvernului. “În ceea ce
priveºte creºterea atractivitãþii Pro-
gramului, se propune cumularea be-
neficiilor oferite în cadrul Programu-
lui de stimulare a cumpãrãrii de auto-
turisme noi cu cele din Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto na-
þional, în sensul acceptãrii primei de
casare acordate în cadrul Programu-
lui de stimulare a înnoirii Parcului
auto naþional, pentru justificarea achi-
tãrii avansului minim obligatoriu de
5% din preþul de achiziþie prevãzut
prin legislaþia aferentã Programului
Prima Maºinã”, se aratã într-un co-
municat al Ministerului Finanþelor.

Proiectul de Hotãrâre a Guvernu-
lui pentru completarea Normelor de
aplicare a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 66/2014 privind apro-
barea Programului de stimulare a
cumpãrãrii de autoturisme noi, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, propune
pentru acest an un plafon al garanþiilor care pot fi
emise de 100 de milioane de lei din diferenþa neu-
tilizatã din plafonul alocat pentru anul 2015, care
a fost de 350 milioane de lei. Pentru nivelul plafo-
nului, s-au luat în considerare evoluþia progra-
mului ºi aspectele relevate de implementarea aces-
tuia, precum ºi a gradului redus de utilizare a pla-
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fonului în cursul anului trecut.
“Din cauza timpului mai îndelungat de care au

avut nevoie finanþatorii parteneri pentru a-ºi defi-
nitiva ºi aproba normele interne de creditare, pre-
cum ºi a perioadei scurte avutã la dispoziþie pen-

tru promovarea facilitãþilor oferite prin Program în
rândul potenþialilor beneficiari, a fost înregistratã
o întârziere în demararea Programului de stimulare
a cumpãrãrii de autoturisme noi, implicit o utilizare
în proporþie foarte redusã a plafonului aprobat
pentru anul 2015, condiþiile de creditare ale aces-
tuia fiind foarte apropiate de cele ale pieþei finan-
ciare. Astfel, pânã la data de 30.11.2015, au fost

acordate 187 de garanþii în valoare totalã de 3,125
milioane de lei”, precizeazã Finanþele.

Totodatã, s-a avut în vedere ºi minimizarea cos-
turilor la beneficiar, prin stabilirea unui nivel maxi-
mal al dobânzii aferente creditelor acordate în ca-

drul Programului, de ROBOR la 6 luni,
plus o marjã de maximum 3% pe an.

Programul de stimulare a cumpãrã-
rii de autoturisme noi prevede cã per-
soanele fizice pot achiziþiona un sin-
gur autoturism nou al cãrui preþ de
achiziþie sã nu depãºeascã suma de
50.000 de lei. Statul încurajeazã astfel
achiziþia de autovehicule situate în
palierele joase de preþ sau maºinile
puþin poluante cu litraj mic ºi consum
redus de combustibil.

Pentru a putea cumpãra un autotu-
rism în cadrul programului guverna-
mental prin credit garantat de stat, o
persoanã trebuie sã aibã minim 18 ani
la data solicitãrii ºi sã dispunã de un
avans de minimum 5% din preþul de
achiziþie a autoturismului nou. Maºi-
na trebuie sã fie produsã în spaþiul in-
tracomunitar sau provenitã din import,
sã îndeplineascã cel puþin cerinþele mi-

nime ale standardului EURO 5 ºi sã fie achiziþio-
natã de la persoane juridice care au ca obiect de
activitate vânzarea autovehiculelor, la un preþ de
maxim 50.000 de lei, la care se adaugã TVA, dupã
caz. Garanþia statului va fi de maximum 50% din
finanþarea acordatã, iar beneficiarul se obligã sã
asigure autoturismul printr-o poliþã de asigurare
de tip CASCO.

Bãsescu despre candidatura la Primãria
Capitalei: Voi anunþa la momentul potrivit

Preºedintele Miºcãrii Populare,
Traian Bãsescu a reiterat, ieri, cã nu
exclude o candidaturã la Primãria
Capitalei, afirmând cã îºi va anunþa
decizia ‘’la momentul potrivit’’, în
condiþiile în care Colegiul Naþional al
partidului va valida sâmbãtã candi-
daturile la locale în þarã.’’Vreþi sã vã
spun secrete? (...) Niciodatã nu am
exclus (o candidaturã la Primãria Ca-
pitalei – n.r.), dar nici nu am afirmat
cã o voi face’’, a rãspuns preºedinte-
le Miºcãrii Populare, Traian Bãses-
cu, întrebat de ziariºti dacã va candi-
da la Primãria Capitalei. ‘’La momen-
tul potrivit (voi anunþa decizia – n.r.)’’,
a afirmat fostul ºef de stat, la insis-

tenþele jurnaliºtilor.
El a afirmat cã lista candidaþilor

MP la alegerile locale din 2016 va fi
definitivatã pe 16 ianuarie, la Con-
siliul Naþional, precizând cã pânã
în momentul de faþã partidul are
candidaþi atât pentru municipiile
capitale de judeþ, cât ºi pentru ce-
lelalte municipii. Potrivit unor re-
prezentanþi ai MP, Consiliul nu ar
lua în discuþie sâmbãtã candidatu-
ra pentru Capitalã.

Fostul preºedinte a mai spus cã
legislaþia electoralã este în conti-
nuare restrictivã pentru partidele
nou înfiinþate. „Un partid nou cre-
at are mari dificultãþi sã obþinã

aceste liste de semnãturi. Într-o
comunã se cunosc toþi, vor opta,
probabil,  tot pentru partidele
vechi, mari, PNL sau PSD, deci tot
pentru USL, pentru a nu îºi crea
probleme ºtiind cã ºansele de câº-
tig sunt mai mari pentru PSD sau
PNL”, a mai afirmat Bãsescu.

Preºedintele PMP a reiterat cã nu
are în vedere o politicã de alianþe.
„Vrem sã ne menþinem emblema de
partid nou. Chiar dacã eu sunt vechi,
partidul îºi menþine structura de 80%
de oameni care nu au mai fãcut poli-
ticã pânã acum. Nu avem în vedere
preluãri nici de la UNPR, nici de PSD,
PNL, de la Geoanã, nici de la nimeni.

Obiectivul nostru nu este sã facem
niºte alianþe cu care sã ajungem la
putere. Obiectivul nostru este sã
construim un partid de 35-45% cre-
dibil ºi care sã poatã fi o alternativã
la cele douã partide care au trecut
prin tranziþie, PSD ºi PNL. Nu avem
ca obiectiv sã negociem sã dãm câþi-
va miniºtrii”, a spus el.

Pânã în acest moment, Cristian
Buºoi a fost anunþat drept candidat
al PNL pentru Primãria Capitalei. Ce-
lelalte partide nu ºi-au nominalizat
candidaþii, printre cei ce au afirmat
cã se gândesc la aceastã posibilita-
te fiind ºi fostul premier Cãlin Po-
pescu Tãriceanu din partea ALDE.

Victor Ponta, audiat la DNA Oradea timp de o orã ºi jumãtate
rea de la DNA Oradea, Ponta a declarat cã a fost
chemat în calitate de martor. Întrebat dacã l-a aju-
tat pe Ovidiu Silaghi sã scape de închisoare, Pon-
ta a rãspuns: “Pot eu sã scap pe cineva?”.

Mircea Govor, care este ºi vicepreºedinte al
Consiliului Judeþean, a fost arestat preventiv, în
23 decembrie, în dosarul în care este acuzat de

ºantaj ºi intervenþii la persoane din conducerea
ANAF pentru numirea unor persoane propuse
de el la Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Pu-
blice (AJFP).

Govor era, din 17 decembrie, în arest la domici-
liu, în urma unei decizii luate de judecãtorul de
drepturi ºi libertãþi de la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (ICCJ). Decizia a fost însã contestatã atât
de Govor, cât ºi de procurorii DNA, ICCJ dispu-
nând ulterior definitiv arestarea preventivã. Go-
vor este acuzat de procurorii DNA Oradea de folo-
sirea influenþei sau autoritãþii de cãtre o persoanã
care deþine o funcþie de conducere în cadrul unui
partid politic, în scopul obþinerii pentru sine sau
pentru altul de foloase necuvenite (douã infracþi-
uni), ºantaj în formã agravatã (patru infracþiuni).

În acelaºi dosar, deputatul PSD Andrei Dolineas-
chi, la data faptelor secretar general al PSD Boto-
ºani, este urmãrit penal pentru douã infracþiuni de
complicitate la folosirea influenþei sau autoritãþii de
cãtre o persoanã care deþine o funcþie de conducere
în cadrul unui partid politic, în scopul obþinerii pen-
tru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. În
acest dosar a fost audiat la DNA ºi preºedintele
PSD, Liviu Dragnea, în calitate de martor.
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Ministrul Justiþiei, doamna
Raluca Prunã, a declarat ieri,
într-o conferinþã de presã, cã
va solicita guvernului emite-
rea unei ordonanþe de urgen-
þã pentru abrogarea prevede-
rii din Legea 254/2013 privind
executarea pedepselor ºi a
mãsurilor privative de liberta-
te dispuse de organele judicia-
re în cursul procesului penal,
care permite reducerea unei
condamnãri pentru cei care
publicã lucrãri ºtiinþifice sau
invenþii ºi inovaþii brevetate,
cu câte 30 de zile pentru fie-
care lucrare ºtiinþificã sau in-
venþie ºi inovaþie brevetatã.
Prevederea respectivã este
veche, dateazã din 1969, dar
niciodatã nu a fost înregistra-
tã o perioadã atât de fecundã,

MIRCEA CANÞÃR
prin creºterea numãrului
acestor lucrãri, totul denotând
o scãpare de sub control a si-
tuaþiei. Scriitura de puºcãrie,
fiindcã nu mai vorbim de cea
de sertar, a permis unor per-
sonaje sulfuroase, ºi nu e vor-
ba doar de George Becali, sã-
ºi scurteze pedepsele cu luni
de zile. Conferinþa de presã a
ministrului Justiþiei a avut loc
în contextul în care DNA a
anunþat deschiderea unui do-
sar penal în cazul unor lucrãri
elaborate de deþinuþi. Se afir-
mã, deocamdatã fãrã dovezi
concrete, cã s-ar fi creat mo-
dule de lucru cuprinzând ca-
dre universitare, reprezentan-
þii unor edituri ºi membrii co-
misiilor din penitenciare, care
au acþionat coroborat, fãcând

posibilã lansarea pe piaþã a cãr-
þilor, a unei “puzderii” de cer-
cetãtori ºi scriitori, loviþi de o
vocaþie, cu care nu cochetase-
rã: scrisul. Condamnaþi pen-
tru falsuri în înscrisuri, au re-
dactat lucrãri despre falsul in-
telectual, în calitate de ex-
perþi. Li se poate pune la în-
doialã competenþa? Miron Mi-
trea apare cu “Amintiri... sub-
iective”, fiindcã despre “Mito-
logii subiective” a scris Octa-
vian Paler, dar fostul ministru
al Transporturilor are ºi el ex-
perienþa lui de viaþã. ªi tot
aºa. Unii s-au vãzut atinºi ºi
de vocaþie ºtiinþificã. Doamna
Alina Mungiu Pipidi, ne în-
ºtiinþeazã pe site-ul romania-
curata.ro cã însuºi Gigi Becali
ar fi recunoscut, fiindcã la ro-

mâni “gura bate fundu’”, cã nu
a scris el cãrþile care i-au atras
reducerea pedepsei. Conform
ministerului Justiþiei, care ar
fi rãspuns unei solicitãri pri-
vind obþinerea de informaþii
publice, îndrumãtorii sãi din
zona Bisericii au fost beneficia-
rii unor donaþii generoase, ceea
ce era de presupus. Dar cine l-
a bãnuit pe Gigi Becali cã e ca-
pabil sã scrie despre Parlamen-
tul Europei ºi Parlamentul Ro-
mâniei? Tevatura pe seama
operelor “savanþilor” cvasine-
cunoscuþi, aflaþi în detenþie,
este augmentatã în aceste zile.
Orice generalizare este, din pã-
cate, riscantã ºi dacã unii din-
tre cei încarceraþi au dificultãþi
în ograda culturii, alþii nu s-au
reprofilat de dragul libertãþii,

O poveste deloc simplãO poveste deloc simplãO poveste deloc simplãO poveste deloc simplãO poveste deloc simplã
fiindcã au scris ºi anterior, dacã
nu cumva din asta au trãit. ªi
nu mai dãm exemple, fiindcã
unii sunt chiar din zone presei
scrise. Pe ansamblu, îngrijora-
rea e artificialã, din moment ce
prevederea are vechime, ºi se
doreºte ºi aducerea în prim-
plan a unor cadre didactice
universitare obligate sã se
apere ºi, din pãcate, o fac naiv,
în acest teritoriu al moralitã-
þii. Se vorbeºte de un clasa-
ment al universitãþilor cura-
te, deloc întâmplãtor, într-un
moment premergãtor alegeri-
lor de noi rectori. ªi nu e to-
tul o întâmplare, fiindcã ºi în
urmã cu 4 ani a existat o efer-
vescenþã imensã în mediul
academic, exact în timpul ale-
gerilor “democratice”.

Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA) s-au sesizat din oficiu cu privire
la suspiciunea sãvârºirii infracþiunii de fa-
vorizarea fãptuitorului, în modalitatea aju-
torului dat unor persoane condamnate pen-
tru infracþiuni de corupþie, în scopul de a
îngreuna executarea pedepselor aplicate de
instanþele de judecatã. “Potrivit procesu-
lui-verbal de sesizare din oficiu întocmit de
procurori, fapta ar fi fost sãvârºitã de mai
multe persoane care au acþionat concertat
în scopul de a crea
aparenþa cã sunt înde-
plinite condiþiile lega-
le pentru ca persoa-
nele condamnate sã
fie liberate condiþio-
nat. Dintr-o notã în-
tocmitã de Administra-
þia Naþionalã a Peni-
tenciarelor, precum ºi
din datele existente în
spaþiul public rezultã
indicii cã, în realitate,
aceste condiþii nu
erau îndeplinite în re-
alitate, iar prin faptele
sãvârºite s-a urmãrit
exclusiv favorizarea
persoanelor condamnate”, aratã DNA, într-
un comunicat de presã transmis ieri.

Potrivit procurorilor, printre persoanele
condamnate la pedepse cu închisoarea pen-
tru infracþiuni de corupþie se regãsesc deþi-
nuþi care au executat sau urmeazã sã execu-
te cu pânã la 300 de zile mai puþin decât
stabilise instanþa de judecatã, “exclusiv ca
urmare a activitãþii infracþionale care face
obiectul sesizãrii din oficiu”. Conform arti-
colului 96 alineatul 1, litera f) din Legea 254/
2013 privind executarea pedepselor, în ca-
zul elaborãrii de lucrãri ºtiinþifice, se consi-
derã 30 de zile executate pentru fiecare lu-
crare ºtiinþificã. “Pentru a profita de aceastã
prevedere, s-ar fi creat un mecanism în care
ar fi implicate cadre universitare, reprezen-
tanþi ai unor edituri ºi membri ai comisiilor

Ministerul Justiþiei a fãcut publice, la în-
ceputul anului, titlurile lucrãrilor ºtiinþifice
elaborate ºi publicate de deþinuþi în perioada
2013 - 2015, furnizate de ANP. Potrivit date-
lor transmise de ANP, 188 de deþinuþi au scris
ºi publicat peste 400 de cãrþi în ultimii doi
ani. Dan Voiculescu, Dan Diaconescu, Ioan
Niculae, George Copos, Gigi Becali ºi Cãtã-
lin Voicu se numãrã printre condamnaþii ce-
lebri care s-au ocupat susþinut de scrierea de
cãrþi în penitenciar, dovadã multiplele titluri
publicate, valorând fiecare o lunã de deten-
þie în minus.

DNA a deschis dosar penal pentru favorizarea
fãptuitorului, în cazul cãrþilor scrise de deþinuþi

Sunt vizaþi profesori universitari care au coordonat sau validat lucrãrileSunt vizaþi profesori universitari care au coordonat sau validat lucrãrileSunt vizaþi profesori universitari care au coordonat sau validat lucrãrileSunt vizaþi profesori universitari care au coordonat sau validat lucrãrileSunt vizaþi profesori universitari care au coordonat sau validat lucrãrile
DNA a deschis dosar penal în cazul cãrþilor scrise de deþinuþi ºi face

verificãri privind favorizarea fãptuitorului, fiind vizaþi profesori universi-
tari care au coordonat sau validat lucrãrile, reprezentanþii editurilor care
le-au publicat ºi funcþionari ai ANP care au propus eliberarea.

Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, declara, în 6
ianuarie, la Digi24, cã va dispune mãsuri deloc blân-
de dacã va constata, în urma unei analize asupra
lucrãrilor publicate de deþinuþi, cã legea a fost în-
cãlcatã sau aplicatã defectuos în aceastã privinþã.
Ea a arãtat cã, din 2007 pânã în 2010, la nivelul
sistemului penitenciar din România, a fost o lucra-
re scrisã pe an, în 2011 au fost trei lucrãri, în 2012 –
ºase, 2013 – 11, 2014 – 69, iar în 2015 se atinge un
vârf, cu 331 de lucrãri ºtiinþifice. Potrivit articolului
96 alineatul 1 din Legea nr. 254/2013 privind execu-

tarea pedepselor, “pedeapsa care este consideratã ca executatã pe baza muncii prestate sau
a instruirii ºcolare ºi formãrii profesionale, în vederea acordãrii liberãrii condiþionate, se
calculeazã dupã cum urmeazã: (...) f) în cazul elaborãrii de lucrãri ºtiinþifice publicate sau
invenþii ºi inovaþii brevetate, se considerã 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare ºtiin-
þificã sau invenþie ºi inovaþie brevetate”.

din penitenciare, care au acþionat coroborat,
astfel încât persoanele condamnate sã aparã
ca autori de lucrãri ºtiinþifice, iar pedepsele
aplicate de instanþe sã se considere ca execu-
tate”, susþin procurorii.

Astfel, mai multe cadre universitare ar fi
acordat recomandãri formale prin care au atestat
pretinsa relevanþã ºtiinþificã a unor lucrãri, ex-
clusiv pe baza titlului acestora, fãrã a lua con-
tact în vreun mod cu autorul lucrãrii ºi fãrã a
cunoaºte viziunea acestuia asupra temelor care

urmau sã fie abordate. “Aceste recomandãri ar
fi avut o naturã genericã ºi ar fi fost folosite,
uneori, în aceeaºi formã, pentru elaborarea unor
multiple lucrãri cu caracter ºtiinþific”, se mai
aratã în comunicatul citat.

De asemenea, alte cadre universitare ar fi
acceptat sã valideze valoarea unor lucrãri ºi
sã le includã în evidenþa unor conferinþe ºtiin-
þifice internaþionale, în condiþiile în care acti-
vitatea de elaborare desfãºuratã de autor du-
rase câte o orã pentru fiecare comunicare. “Se
observã cã ar exista o discrepanþã între presti-
giul presupus al unei asemenea manifestãri ºi
implicarea realã a autorului, care a determinat
ca fiecare orã de activitate sã reducã durata
pedepsei executate cu câte 30 de zile”, potri-
vit DNA.

Totodatã, ar fi existat persoane care au

acceptat sã elaboreze lucrãri cu un aparent
caracter ºtiinþific ºi care au fost asumate ulte-
rior de persoanele condamnate, mai spus pro-
curorii. “Lucrãrile pretins a fi fost realizate în
penitenciar citeazã opere la care autorul nu a
avut acces nici la bibliotecã, nici online, iar
timpul dedicat elaborãrii lucrãrilor este în mod
obiectiv insuficient pentru un asemenea de-
mers (de exemplu 12 ore pentru o lucrare de
180 de pagini ori 6 ore ºi 40 de minute pentru
elaborarea unei lucrãri de 212 pagini). În aces-
te împrejurãri, concluzia este cã autorul real
este o altã persoanã”, susþin procurorii.

Mai mult, reprezentanþii unor edituri ar fi
acceptat publicarea lucrãrilor fãrã a se rapor-
ta în niciun fel la valoarea ºtiinþificã acestora
ºi interesul pieþei de carte, în tiraje infime,

care nu au fost puse în
vânzare în circuitul co-
mercial obiºnuit. “Mo-
dalitatea atipicã de în-
cheiere ºi executare a
contractelor în raport
cu celelalte lucrãri pu-
blicate de aceleaºi edi-
turi demonstreazã cã
aceste persoane nu ar
fi acþionat în scopul
pentru care a fost în-
fiinþatã persoana juridi-
cã, ci exclusiv pentru a
împiedica executarea
pedepsei în condiþiile
stabilite de instanþã”,
potrivit DNA.

Pe de altã parte, funcþionari din cadrul Ad-
ministraþiei Naþionale a Penitenciarelor cu atri-
buþii în analiza condiþiilor prevãzute de lege
pentru a propune liberarea condiþionatã ar fi
acceptat susþinerile condamnaþilor ºi le-ar fi
acordat beneficiul legal menþionat, în lipsa ori-
cãrei cenzuri cu privire la temeinicia acestora.
Astfel, au existat situaþii în care persoanele
condamnate nu figurau în tabelele de pontaj
sau au elaborat în acelaºi interval patru lucrãri
ºtiinþifice în paralel, împrejurãri care aratã cã
era în mod obiectiv imposibil sã fie autorii aces-
tor opere. “Aceste împrejurãri au dat naºtere
unui adevãrat fenomen de naturã sã lipseascã
de conþinut deciziile instanþelor (în luna de-
cembrie doar la Penitenciarul Rahova erau în
curs de elaborare 46 de lucrãri pretins ºtiinþifi-
ce)”, a mai arãtat DNA. (Mediafax)
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Luni, 11 ianuarie, la sediul ce-
lor douã unitãþi de jandarmi din
Craiova a avut loc ºedinþa de

Reamintim cã, pe 11 august
2015 se înregistra pe rolul Jude-
cãtoriei Craiova dosarul în care
Marian Pencea, de 34 de ani, din
Craiova, ºi Gyunel Sergeev Yosi-
fov, de 29 de ani, cetãþean bulgar,
erau trimiºi în judecatã, în stare de
arest preventiv pentru comiterea
infracþiunii de tâlhãrie calificatã, în
aceeaºi cauzã fiind deferitã justi-
þiei, tot în stare de arest preventiv,
ºi Ionela Claudia Pencea, de 30 de
ani, din Craiova, sora lui Marian ºi
concubina bulgarului, în sarcina ei
fiind reþinutã infracþiunea de com-
plicitate la tâlhãrie calificatã.

Cei trei au ticluit un plan ca sã-
l jefuiascã pe Joel Charles Wetzel,
de 56 de ani, cetãþean francez.
Astfel, din cercetãrile efectuate de

Sentinþã definitivã!
Câte 3 ani de puºcãrie pentru tâlharii francezului
din Cimitirul Ungureni

Cei trei inculpaþi care au atras în cimitirul Ungureni din
Craiova un cetãþean francez, l-au bãtut ºi i-au luat toþi
banii pe care îi avea la el, respectiv 2.840 euro, portofelul
cu actele de identitate ºi telefonul mobil, au fost condam-
naþi definitiv. Luni, 11 ianuarie a.c., Curtea de Apel Craio-
va le-a respins apelurile ca nefondate, astfel cã tâlharii
rãmân cu pedepsele primite la Judecãtoria Craiova – câte
3 ani de închisoare cu executare fiecare.

anchetatori s-a stabilit cã Ionela
Claudia Pencea a fost plecatã, la
un moment dat în Franþa, unde Joel
Charles Wetzel s-a amorezat de ea
pânã peste cap. Tânãra a stat cât a
stat pe acolo, apoi a revenit în Cra-
iova, la fratele ei, Marian, ºi la con-
cubin, cetãþeanul bulgar Gyunel
Sergeev Yosifov. Pe 30 iulie 2015,
francezul, Joel Charles Wetzel, a
ajuns în Craiova, s-a întâlnit cu
Ionela, au ieºit în oraº unde au stat
pânã seara, apoi aceasta l-a dus pe
bãrbat în Cimitirul Ungureni, unde
fratele ei ºi concubinul aºteptau.
Au sãrit pe francez, l-au bãtut, i-
au luat portofelul ºi telefonul ºi au
dispãrut toþi trei, dupã cum se aratã
în rechizitoriul Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova.

 „S-a reþinut cã inculpata Pen-
cea  Ionela Claudia,  în  data  de
30.07.2015, în jurul orei 23.00, a
condus persoana vãtãmatã, cetã-
þean  francez,  în Cimitirul Ungu-
reni din municipiul Craiova, unde
inculpaþii Pencea Marian ºi Yosi-
fov Gyunel  Sergeev  au  exercitat
acte de violenþã asupra acestuia,
lovindu-l  cu  pumnii ºi  picioarele
la nivelul feþei ºi trunchiului, pro-
vocându-i  leziuni ce au necesitat
unu numãr de 25 de zile de îngri-
jiri medicale pentru vindecare ºi au
sustras de la acesta suma de 2.840
euro, portofelul cu acte de identi-
tate ºi  un  telefon mobil”, dupã
cum ne-au declarat reprezentanþii
Parchetului. Cetãþeanul francez a
ajuns la spital, iar poliþiºtii Secþiei
2 Poliþie Craiova ºi procurorii au
reuºit sã-i identifice pe autori, toþi
trei fiind reþinuþi pentru 24 de ore
pe 31 iulie. Pe 1 august au fost
prezentaþi Judecãtoriei Craiova,
care le-a emis mandate de aresta-
re preventivã pentru 30 de zile,
mãsura fiind prelungitã de mai
multe ori.

Pe 15 octombrie 2015, magis-

traþii Judecãtoriei Craiova au solu-
þionat cauza, pronunþând sentinþa.
Cei trei inculpaþi au recunoscut co-
miterea faptelor ºi au cerut sã be-
neficieze de prevederile Codului de
procedurã penalã vizând reduce-
rea cu o treime a limitelor de pe-
deapsã, solicitare admisã de jude-
cãtori. Astfel, cei trei inculpaþi au
fost condamnaþi la câte 3 ani de
închisoare cu executare. Toþi trei
au fãcut apel, iar luni, 11 ianuarie
a.c., Curtea de Apel Craiova le-a
respins apelurile ca nefondate:-

 „Respinge apelurile ca nefonda-
te. Deduce în continuare arestarea
preventivã  a  inculpaþilor  de  la
15.10.2015  la  zi. Cheltuielile  ju-
diciare din apel rãmân în sarcina
statului, din care câte 360 lei ono-
rarii avocat oficiu pentru fiecare
dintre cei  trei  inculpaþi. Definiti-
vã. Pronunþatã în ºedinþã publicã
din 11.01.2016”. Inculpaþii, care
sunt în acest moment încarceraþi
în Penitenciarul de Maximã Sigu-
ranþã Craiova, vor rãmâne acolo
pânã la ispãºirea pedepselor.

Jandarmii doljeni,Jandarmii doljeni,Jandarmii doljeni,Jandarmii doljeni,Jandarmii doljeni,
la ceasul bilanþuluila ceasul bilanþuluila ceasul bilanþuluila ceasul bilanþuluila ceasul bilanþului

În prezenþa reprezentanþilor adminis-
traþiei publice locale ºi judeþene, dar ºi
ai structurilor cu care au colaborat de-
a lungul anului trecut, jandarmii celor
douã unitãþi din Craiova, Inspectoratul
de Jandarmi Judeþean Dolj ºi Gruparea
de Jandarmi Mobilã Craiova, au fãcut,
luni, analiza activitãþilor desfãºurate pe

evaluare a activitãþii desfãºura-
te de Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean (IJJ) Dolj ºi Gruparea

de Jandarmi Mobilã (GJMb)
Craiova, în anul 2015. Activita-
tea s-a desfãºurat în prezenþa

primului adjunct al in-
spectorului general ºi
ºef al Statului Major al
Jandarmeriei Române,
a reprezentanþilor ad-
ministraþiei publice lo-
cale ºi judeþene, pre-
cum ºi a ºefilor struc-
turilor cu care cele
douã unitãþi de jan-
darmi colaboreazã.

Dupã prezentarea
materialelor de bilanþ
de cãtre comandanþii
celor douã unitãþi de
jandarmi, gl. bg. dr.
Constantin Florea –
IJJ Dolj ºi gl. bg. Ma-
rin Andreiana – GJMb
Craiova, participanþii
la activitate au adresat
mesaje jandarmilor
doljeni prin care au
reliefat aprecierea pri-

vind rezultatele obþinute în pe-
rioada analizatã. Obiectivul ce-
lor douã unitãþi, în anul 2015, l-
a constituit îndeplinirea misiuni-
lor specifice date în competen-
þã, în condiþiile utilizãrii efecti-
velor ºi mijloacelor într-un ra-
port optim cost-eficienþã ºi asi-
gurãrii intervenþiei operative în
sprijinul comunitãþilor locale.

Asigurarea ordinii publice, ca
misiune fundamentalã a Jandar-
meriei Române, a presupus efor-
turi deosebite din partea perso-
nalului celor douã unitãþi în sco-
pul asigurãrii unui climat de or-
dine ºi liniºte publicã în zona de
responsabilitate teritorialã. Ast-
fel, în contextul unui an marcat
de multiple evenimente sportive,
cultural-artistice, de naturã sin-
dicalã, jandarmii doljeni au fost
la datorie, reuºind, împreunã cu
celelalte structuri din cadrul
M.A.I., sã asigure condiþiile ne-
cesare desfãºurãrii în deplinã si-
guranþã a vieþii publice în jude-
þul Dolj ºi la nivelul celorlalte 6
judeþe din sudul þãrii.

Activitatea de bilanþ s-a fina-
lizat cu un moment emoþionant:

sãrbãtorirea zilei de naºtere a ge-
neralului de brigadã în retragere
Titu Stoicheci, la împlinirea ve-
nerabilei vârste de 105 ani. Cu
aceastã ocazie, toþi participan-
þii, alãturi de membri de familie,
au rememorat unele evenimente
descrise cu acuitate ºi condes-
cendenþã de venerabilul jandarm
veteran de rãzboi.

La acest moment aniversar
deosebit, reprezentanþii autori-
tãþilor publice locale, prim ad-
junctul inspectorului general ºi
ºeful Statului Major al Jandar-
meriei Române ºi comandanþii
celor douã unitãþi de jandarmi,
au oferit însemne ale recunoº-
tinþei pentru activitatea militarã
ºi profesionalã a domnului ge-
neral de brigadã în retragere
Titu Stoicheci. Odatã cu înmâ-
narea însemnelor de onoare
pentru meritele obþinute în in-
stituþia ,,Oamenilor de Arme” ºi
a tortului aniversar, jandarmii
doljeni ºi toþi invitaþii la aceastã
activitate au þinut sã-i transmi-
tã bravului jandarm, urãri de sã-
nãtate ºi multe bucurii alãturi de
cei dragi sufletului.

parcursul lui 2015. Pe lângã pre-
zentarea cifrelor ºi a mesajelor
oficialitãþilor, festivitatea a inclus
ºi un moment emoþionant, mai
exact sãrbãtorirea zilei de naº-
tere a generalului de brigadã în
retragere Titu Stoicheci, la împlinirea
venerabilei vârste de 105 ani.
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Primãria Craiova a reabilitat
Spitalul nr. 3 treptat, etaj cu etaj.
Aºa cum s-a întâmplat cu toate
unitãþile sanitare aflate în subordi-
nea municipalitãþii, în fiecare an a
fost direcþionatã câte o sumã de
bani de la buget pentru lucrãri de
modernizare. În septembrie, când
s-a inaugurat etajul doi, cu cele 10
rezerve în care funcþioneazã cele
douã clinici de Boli Infecþioase
Adulþi, primarul a anunþat cã va fi
deschisã licitaþia ºi pentru restul de
douã etaje. Din septembrie ºi pânã
în decembrie, Primãria Craiova a
scos de douã ori la licitaþie aceastã
lucrare, dar investiþia nu s-a putut
adjudeca deoarece se prezentase
numai o singurã firmã.

Saloanele vor fi gata în martie
La sfârºitul lui decembrie, în

timp ce inaugura o secþie a Spita-
lului de Neuropsihiatrie, primarul
Lia Olguþa Vasilescu a reluat sub-
iectul celor douã etaje de la Boli
Infecþioase care nu-ºi gãsesc un
constructor ºi a promis, din nou,

Dupã douã licitaþii anulate, Primãria Craiova a
reuºit, în sfârºit, sã atribuie contractul de lucrãri

pentru reabilitarea ultimelor douã etaje ce mai
rãmãseserã de la Spitalul de Boli Infecþioase.

Modernizarea întregului spital a început din 2013
ºi ar trebui sã fie încheiatã în luna martie a aces-
tui an, când vor fi terminate ºi aceste saloane în

care sunt îngrijiþi copiii. Exteriorul clãdirii va fi
refãcut cu bani de la BERD, spitalul fiind implicat

într-un proiect de 660.000 euro.

cã licitaþia va fi reluatã pânã când
se va putea gãsi o firmã care sã
facã aceastã lucrare.  Recent, pri-
marul a postat, pe pagina sa de
Facebook, ºtirea cã primãria a sem-
nat, în sfârºit, contractul de reabi-
litare pentru etajele 5 ºi 6 ale Spi-
talului de Boli Infecþioase „Victor
Babeº”, acolo unde sunt îngrijiþi
copiii. „S-a semnat contractul de
reabilitare a etajelor 5 ºi 6 de la Spi-
talul de Boli Infecþioase, din Craio-
va. Sunt ultimele douã etaje din
acest spital care rãmãseserã nerea-
bilitate ºi care vor fi gata în luna
martie”, a spus primarul Craiovei.

Reabilitarea a început din 2013
Etajul pe care funcþioneazã cele

douã clinici pentru adulþi a fost
reabilitat cu o sumã de 950.000 lei,
bani care au fost acordaþi de la
bugetul local, lucrarea realizându-
se pe parcursul anului 2015. În
2014, Primãria Craiova a alocat,
de asemenea, Spitalului de Boli In-
fecþioase o sumã de 1.700.000 lei,
tot din bani publici, care au fost

investiþi în lucrãri de reabilitare a
saloanelor de la etajele 3 ºi 4. În
anul 2013, Primãria Craiova a alo-
cat Spitalului nr. 3 o sumã de apro-
ximativ 640.000 lei. La vremea
respectivã s-a reabilitat ºi moder-
nizat sala de aºteptare, camera de
gardã, biroul de internãri adulþi ºi
copii ºi bucãtãria.

Spitalul municipal va fi construit
cu fonduri locale

În curtea spitalului va fi con-

struit noul spital municipal. Potri-
vit autoritãþilor, acesta va fi de 5
stele ºi va fi ridicat pe scheletul
existent în imediata apropiere. ªi
în acest caz, licitaþia de execuþie
a durat o jumãtate de an, autori-
tãþile reuºind sã atribuie lucrarea,
în noiembrie 2015, unei asocieri
de firme al cãrei lider este socie-
tatea Recon SA. Lucrarea se ridi-
cã la suma de 500.000 euro, bani
care sunt acordaþi în totalitate de
la bugetul local. Pentru a echipa

spitalul, Primãria Craiova are ne-
voie de o sumã de 3 milioane de
euro, bani pe care ºi-a propus sã
îi solicite de la Ministerul Sãnãtã-
þii, printr-un proiect la care mu-
nicipalitatea se oferã sã plãteascã
o cotã de 10% din aceste costuri.
În noua clãdire se vor muta Sec-
þiile Medicalã I, Medicalã II, Me-
dicalã III, Fizioterapie ºi Urgen-
þã, aferente Spitalului Clinic Mu-
nicipal „Filantropia”.

LAURA MOÞÎRLICHE

În Strategia Naþionalã pentru Sãnãtatea
Mintalã a Copilului ºi Adolescentului 2015-
2020 se precizeazã faptul cã eficienþa pro-
gramelor de reabilitare a copiilor ºi ado-
lescenþilor la risc sau cu tulburãri de sã-
nãtate mintalã poate fi crescutã dacã ele
sunt oferite în contextul unui mediu cu un
nivel scãzut de stigmatizare din partea co-
munitãþii, punându-se accentul pe „persoa-
nã” ºi nu pe „pacient”. În acest fel va creº-
te sentimentul de responsabilitate, de va-
lorizare, precum ºi de încurajare ºi impli-
care personalã a copilului ºi adolescentu-
lui în procesul de reabilitare. Prin progra-
mele specializate trebuie sã fie consolida-
te abilitãþile copilului ºi adolescentului,
abilitãþi necesare pentru construirea ºi re-
construirea autonomiei personale, satisfa-
cerea nevoii de a învãþa, de a locui, de a
se angaja, socializa ºi dezvolta.

Scopul acestor programe este creºte-
rea calitãþii vieþii copiilor ºi adolescenþilor
la risc sau cu tulburãri de sãnãtate mintalã
prin reducerea riscului, vulnerabilitãþii sau
deficienþei psihice, creºterea adaptãrii so-
ciale, asumarea de responsabilitãþi în viaþa

Din cauza numãrului tot mai mare de copii ºi ado-
lescenþi cu tulburãri de sãnãtate mintalã ºi a conse-
cinþelor pe termen lung a acestor probleme, Minis-
terul Sãnãtãþii a elaborat o strategie naþionalã de dez-
voltare a serviciilor de sãnãtate mintalã. La nivel
european, unul din cinci copii suferã de o problemã

emoþionalã, de dezvoltare sau comportamentalã, iar
unul din opt are o tulburare mintalã diagnosticatã
clinic. În aceste condiþii, comunitatea ºtiinþificã sus-
þine cã sãnãtatea mintalã este la fel de importantã
ca ºi sãnãtatea fizicã pentru dezvoltarea optimã a in-
dividului, pe tot parcursul vieþii sale.

lor cotidianã ºi implicarea aces-
tora cât mai activ ºi independent
în viaþa socialã.

Schimbãrile
preconizate vizeazã

dezvoltarea serviciilor
de sãnãtate mintalã

Printre schimbãrile preconizate prin
Strategia Naþionalã pentru Sãnãtatea Min-
talã a Copilului ºi Adolescentului 2015-
2020 se numãrã dezvoltarea serviciilor de
sãnãtate mintalã, cu o serie de obiective:
dezvoltarea serviciilor din centrele de sã-
nãtate mintalã; dezvoltarea în cadrul cen-
trelor de sãnãtate mintalã a serviciilor
de evaluare ºi intervenþie în sãnãtatea
mintalã a copiilor ºi adolescenþilor;
dezvoltarea ºi implementarea interven-
þiilor educaþionale adresate copiilor cu
tulburãri de sãnãtate mintalã în cadrul
grãdiniþelor, ºcolilor ºi unitãþilor de
deþinere pentru delincvenþi juvenili;
dezvoltarea serviciilor ºi intervenþii-
lor complexe adresate copiilor cu tul-
burãri severe de sãnãtate mintalã, în
cadrul instituþiilor care custodiazã mi-
nori; dezvoltarea serviciilor speciali-
zate în intervenþia în situaþii de crizã
în cadrul secþiilor ºi în unitãþile de
deþinere pentru delincvenþii juvenili/

servicii de probaþiune.
În derularea etapelor programelor de rea-

bilitare a copiilor ºi adolescenþilor cu risc
sau cu tulburãri de sãnãtate mintalã, for-
marea ºi implicarea echipelor multidiscipli-
nare este absolut necesarã, iar componen-
þa variatã de profesiuni, specializarea, fle-
xibilitatea echipei ºi colaborarea în echipã
conduce la definirea responsabilitãþilor ºi re-
alizarea obiectivelor. Calitatea, accesibilita-
tea ºi asigurarea continuitãþii serviciilor in-
tegrate destinate copiilor ºi adolescenþilor
la risc sau cu tulburãri de sãnãtate mintalã
de reabilitare psiho-socialã reprezintã fun-
damentele succesului programelor indivi-
duale, personalizate, obiectivând atât acti-

vitatea membrilor echipei multidisciplinare,
cât ºi contactele interprofesionale necesa-
re pe parcursul unei perioade mai lungi de
intervenþie, în scopul evaluãrii, monitorizã-
rii ºi prevenirii recãderilor.

Numãr prea mic
de medici specialiºti

Resursele umane reprezintã una din pro-
blemele sistemului de sãnãtate mintalã pen-
tru copil ºi adolescent. În prezent, în ca-
drul structurilor publice de psihiatrie pe-
diatricã activeazã 123 de medici cu spe-
cializarea psihiatrie pediatricã, 72 de psi-
hologi clinicieni, 46 de asistenþi medicali

cu specializarea în psihiatrie,
262 de asistenþi medicali fãrã
specializarea în psihiatrie, 17
logopezi, 17 asistenþi sociali, 30
de kinetoterapeuþi ºi 114 infir-
mieri. În consecinþã, serviciile
existente nu au echipe multidis-
ciplinare complete pentru a asi-
gura servicii de sãnãtate min-
talã pentru copil ºi adolescent.

O altã problemã identificatã
constã în numãrul mic de co-
piii ºi adolescenþi diagnosticaþi
cu tulburãri de sãnãtate minta-
lã în raport cu numãrul lor es-
timat de studiile internaþionale.

RADU ILICEANU
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Statul încurajeazã efortul cetã-
þeanului de a se preocupa de îm-
bunãtãþirea propriei situaþii loca-
tive, de a renunþa la consumul ime-
diat în beneficiul investiþiilor pe
termen lung în domeniul locativ.
Statul încurajeazã efortul cetãþea-
nului prin acordarea primei în
cuantum de 25% din economiile
efectuate anual, nu mai mult de
250 EUR/an (echivalent lei). La fi-
nalizarea procesului de economi-
sire ºi în funcþie de îndeplinirea
condiþiilor de repartizare, clientul
dobândeºte dreptul de a accesa un
credit cu valoarea  de 50% din
suma contractatã. Atât pentru su-
mele economisite cât ºi in cazul
creditelor banca oferã dobânzi
fixe. „Ne oprim un moment ºi în-
cercãm sã ne imaginãm traiul zil-
nic al unei familii de 4 sau 6 per-
soane într-un apartament de 2
camere: cum se odihnesc aceºti
oameni? Cum mãnâncã? Ce po-
sibilitãþi de intimitate existã? Unde
îºi þin lucrurile? Unde se pre-
gãtesc pentru ºcoalã sau
pentru muncã? Cum gestio-
neazã preferinþele divergen-
te? Cum e atmosfera gene-
ralã?În mod curios, tema
densitãþii excesive în lo-
cuinþele româneºti lipseºte
din discuþiile publice ºi nu
pare sã preocupe pe nimeni,
în afarã de locatarii în cau-
zã”, a declarat dr. Petre Dat-
culescu, Directorul IRSOP.

„Oamenii
se obiºnuiesc
cu ideea cã nu
vor putea depãºi
inconfortul
în care trãiesc”

Dr. Petre Datculescu, Directo-
rul IRSOP a mai spus cã studiile

Aproape jumãtate din familiile ro-
mâneºti (46%) trãiesc în una sau
douã camere. În oraºe, procentul
ajunge chiar la 57%. Cifrele devin
mai dramatice când ne uitãm la mã-
rimea familiilor. Trãiesc în maxi-
mum douã camere 40% din familii-

le cu 3 persoane, 32% din familiile
cu 4 persoane, 20% din familiile cu
5 persoane ºi 20% din familiile cu
6 persoane, reiese din studiile de
piaþã derulate de BCR Banca pen-
tru Locuinte (BCR BpL) cu spriji-
nul IRSOP.

Produsele de economisire-
creditare sunt produse care au un

ciclu de viaþã lung. Clientul
încheie un contract de economisi-

re-creditare cu o valoare care
reflectã intenþiile lui în domeniul

locativ. Depune lunar (sau anual)
o anumitã sumã de bani în contul
contractului sãu de economisire-

creditare, pânã ajunge la suma
economisitã de 50% din suma

contractata. Acest tip de abordare
a asigurarii confortului locativ în

viitor impune o planificare a
resurselor financiare proprii ºi o

disciplinã financiarã individualã pe
un timp îndelungat.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

au constatat cã oamenii înghesuiþi
în spaþii supraaglomerate au per-
formanþe intelectuale mai scãzu-
te, devin mai retraºi din punct de
vedere social ºi mai puþin toleranþi
în relaþiile interumane. Cercetãri-

le fãcute de IRSOP pe aceastã
temã aratã cã oamenii care pro-
vin din familii numeroase înghe-
suite în spaþii strâmte raporteazã
o creºtere a iritabilitãþii, a frustra-
þiei, a senzaþiei de constrângere ºi
a sentimentului cã nu au control

asupra vieþii proprii. „Efectul cel
mai grav al supraaglomerãrii lo-
cative este instalarea resemnãrii.
Oamenii se descurajeazã ºi se
obiºnuiesc cu ideea cã nu vor pu-
tea depãºi inconfortul în care trã-

iesc. Acest efect
psihologic se nu-
meºte ”neajutora-
re învãþatã” (lear-
ned helplessness)
ºi apare atunci
când oamenii re-
alizeazã cã nu
existã scãpare,
pentru cã forþele
proprii sunt insu-
ficiente, iar ajuto-
rul extern este
absent. Familiile
înghesuite nu au
nevoie de com-
pasiune, ci de aju-

tor, care se traduce prin acces la
finanþare, prin politici ºi strategii
guvernamentale de îmbunãtãþirea
locuirii ºi mai ales prin conºtien-
tizarea publicã a riscurilor traiu-
lui înghesuit”, a spus dr. Petre
Datculescu.

dr. Petre
Datculescu.
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Ministerul Finanþelor
Publice, Loteria Româ-
nã ºi ANAF au organi-
zat în 2015 nouã extra-
geri ale Loteriei bonu-
rilor fiscale. Valoarea
totalã a premiilor Lote-
riei bonurilor fiscale a
fost de 4.938.897 de
lei, sumã care s-a îm-
pãrþit între 17.985 de
câºt igãtor i .  Cel  mai
mare premiu a fost în
valoare de 250.000 de lei. Menþionãm cã premiile sunt im-
pozitate cu 16%.  Loteria bonurilor fiscale a început în
aprilie 2015 ºi pânã la sfârºitul anului au fost organizate 9
extrageri, ºase lunare ºi trei ocazionale. Guvernul a apro-
bat organizarea Loteriei bonurilor fiscale, ca mãsurã pen-
tru combaterea evaziunii fiscale ºi încurajarea populaþiei
de a solicita bonuri fiscale în vederea impozitãrii venituri-
lor operatorilor economici. Ministerul Finanþelor Publice,
Loteria Românã ºi ANAF anunþã continuarea Loteriei bo-
nurilor fiscale ºi în 2016.

Loteria bonurilor fiscale
continuã ºi în 2016

Cristian Popa este can-
didatul României pentru
funcþia de vicepreºedin-
te al Bãncii Europene de
Investiþii. Din 2012, re-
prezentantul României la
BEI a fost Mihai Tãnã-
sescu. Cristian Popa are
o experienþã de peste 16
ani în Banca Naþionalã a
României ºi a avut trei
mandate consecutive în poziþia de viceguvernator. A fost res-
ponsabil cu politica monetarã, studiile economice, modelarea
ºi prognozele macroeconomice, stabilitatea financiarã ºi cu re-
laþiile internaþionale ale BNR. În 2005, a pregãtit introducere
strategiei de þintire a inflaþiei care presupune asumarea periodi-
cã de cãtre BNR a unor obiective anuale legate de variaþia indi-
celui preþurilor de consum. Are o vastã experienþã didacticã ºi
în cercetare. În 1997 a obþinut diploma de Doctor în tiinþe
economice, specializarea Economie mondialã, la Facultatea de
Relaþii Economice Internaþionale, din Academia de Studii Eco-
nomice, Bucureºti. În septembrie 1994, a obþinut o bursã la
Departamentul de Economie din cadrul Universitãþii Harvard.

Cristian Popa, propunerea
României la BEI

Ford a anunþat oficial
la Salonul Auto de la De-
troit lansarea unei plat-
forme unice în lume prin
care ºoferii - posesori sau
nu de modele Ford - vor
putea sã acceseze o serie
largã de servicii care au
rolul de a uºura viaþa ce-
lor care conduc maºina în
oraºe ºi în zonele metro-
politane.  Noua platfor-
mã, în mod cert,  va
schimba viaþa ºoferilor
din întreaga lume. Se face
chiar o analogie între ro-
lul pe care îl va avea aplicaþia în lumea auto ºi lansarea Apple
iTunes în lumea muzicii digitalizate. Serviciul se numeºte ofi-
cial FordPass ºi oferã, prin intermediul unei aplicaþii care poate
fi instalatã pe telefoanele mobile, acces la o serie de servicii
utile fiecãrui ºofer care-ºi trãieºte viaþa în oraºe. De la porni-
rea automatã cu ajutorul telefonului a maºinii pânã la opera-
tori telefonici - denumiþi oficiali Guides sau “ghizi” - care pot
sã rezerve locuri de parcare pentru tine sau sã-þi ofere soluþii
de mobilitate urbanã cum sunt traseele de urmat pentru a ajun-
ge mai repede la o destinaþie anume.

Ford a lansat aplicaþia
FordPass
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Craiova, locul unde respirãm clipã
de clipã, unde ne trãim cele mai fru-
moase emoþii ºi dezamãgirile inerente,
a intrat, iatã, într-un nou an. Trãim vre-
muri în care cel mai mare duºman al
omului – timpul – ne aratã cât de tai-
nic este acest dar al Dumnezeirii: via-
þa. Prin venele noastre curge, se spu-
ne, sânge iute, de olteni, deºi istoria e
mai circumspectã ºi ne povesteºte de
amestecuri de civilizaþii. Trãim sub
acelaºi cer, într-un oraº care încearcã,
din rãsputeri, sã renascã. Nu este de-
loc uºor. Craiova, vechiul târg de odi-
nioarã, locul de origine al unor perso-
nalitãþi precum scriitorul Titu Maio-
rescu, astronomul Nicolae C. Cocu-
lescu, doctorul Dimitrie Gerota ºi fos-
tul preºedinte al Ligii Naþiunilor, Ni-
colae Titulescu, ca sã ne oprim doar
la câþiva mari deschizãtori de drum, îºi
cautã busola într-o societate cu multe
tare, dependentã aproape în totalitate
de decizii hipercentralizate.

Cronologia unei administraþii
locale în profil generaþional
Multã vreme catalogatã ca aparþi-

nând fiefului celui mai mare partid din
România, PSD, adicã „zona roºie”,
Craiova ºi Dolj, în ansamblul sãu, au
trebuit sã þinã pasul cu provocãrile
momentului. Ne-am lamentat tot tim-
pul cã, multã vreme, pe fotoliul de pri-
mar a stat rãposatul Vasile Bulucea! A
fost grav, dar a fost numai ºi numai
rezultatul votului. Când alte mari mu-
nicipii ne-o luau înainte, noi bãlteam
închistaþi în paradigme apuse, cu oa-
meni trimiºi în lada istoriei de eveni-
mentele din 1989. Dar nimic mai ade-
vãrat decât faptul cã 8 ani am avut ce
am ales. A urmat un transfer de gene-
raþie. Antonie Solomon, o personali-
tate la polul opus predecesorului, prea
puternicã, frecventabilã de oameni cu
deschidere, cu un culoar larg de vizi-
bilitate în centrele de putere din Capi-

AAAAAvând alãturi cel mai solid partid din România,vând alãturi cel mai solid partid din România,vând alãturi cel mai solid partid din România,vând alãturi cel mai solid partid din România,vând alãturi cel mai solid partid din România,

Administraþia craioveanã,Administraþia craioveanã,Administraþia craioveanã,Administraþia craioveanã,Administraþia craioveanã,
slalom eficient printre promisiuni ºi fapteslalom eficient printre promisiuni ºi fapteslalom eficient printre promisiuni ºi fapteslalom eficient printre promisiuni ºi fapteslalom eficient printre promisiuni ºi fapte

Munca în administraþia localã, în primul
rând ca edil, este una dintre cele mai solici-
tante. Nu puþini sunt cârcotaºii care îºi dau cu
pãrerea prea uºor despre politicã, la fel cum
o fac ºi despre fotbal, deºi nu au alergat de
zece ori în viaþa lor. Alegerile la Primãria Cra-
iova au fost câºtigate graþie voturilor alegã-
torilor. Sunã a truism, dar trebuie înþeles cã
promisiunile fãcute în campania electoralã
sunt cele care devin, ulterior, grila de mãsu-
rare a competenþei. Lucrurile nu au fost uºoa-
re pentru actualul primar. Vechile proiecte au
fost finalizate pe mandatul Liei Olguþa Vasi-
lescu, deºi, câteva dintre ele sunt inutile. Sco-
rul obþinut de aceasta, prin implicarea în ac-

tivitatea de partid la celelalte alegeri importan-
te, a fãcut ca nici o uºã de la Bucureºti sã nu
rãmânã închisã, atunci când s-a pus problema
rezolvãrii unor situaþii administrative. Craiova
a primit, trebuie sã o recunoaºtem, cea mai mare
infuzie de modernitate din ultimii 25 de ani. Douã
mandate cu ultimul dinozaur politic local – Vasi-
le Bulucea, ulterior alte douã, chiar dacã ultimul
nefinalizat, ale lui Antonie Solomon ºi, acum, o
conducere a municipiului de cãtre Lia Olguþa
Vasilescu nu fac decât sã ne aratã cât de dificilã
a fost arderea unor etape fireºti de moderniza-
re a Craiovei. Un transfer eminamente de ge-
neraþie, care îºi pune amprenta pe urbe, deºi
mai sunt multe de fãcut.

Rezultatele PSD Dolj la alegerile
europarlamentare ºi prezidenþiale 2014:
 55,99% – 117.597 voturi PSD la nivel de judeþ (45,12% - 30.007 voturi

PSD Craiova) – europarlamentare;
 56,04%  – 173.687 voturi PSD la nivel de judeþ (42,55% - 54.605 voturi

PSD Craiova) – primul tur alegeri prezidenþiale
 60,60%  – 226.696 – voturi PSD la nivel de judeþ (50,47% – 78.660

voturi PSD Craiova) al doilea tur alegeri prezidenþiale
Membri PSD Dolj – 17.400, din care 6.090 aparþin PSD Craiova, 173 organi-

zaþii locale, 17 secretari, care coordoneazã fiecare 10 organizaþii.

talã. Totuºi, când la Deva se amenaja
al treilea mare sens giratoriu, abia
atunci se punea problema unui stu-
diu de fezabilitate în Craiova pentru
fluidizarea circulaþiei prin intermediul
sensurilor giratorii. În administraþie,
ca în sport! Marile proiecte ale muni-
cipiului au fost elaborate ºi puse în
practicã pe mandatului unui antrenor,
dar finala o joacã altul! A urmat man-
datul actualului primar. Un plus din
punct de vedere al generaþiei. Semn
cã ºi Craiova a înþeles cã istoria se
construieºte sub ochii sãi.

Tenacitate înainte de toate
Nu puþini au fost cei care au crezut

cã o femeie la conducerea Craiova va
fi floare la ureche. Imediat au avut
ocazia sã se convingã. Modernizarea
municipiului, fie ea ºi prin impunerea
unor standarde la magazinele de car-
tier, a scos la ivealã un lucru incon-
testabil: patronii aveau bani sã-ºi îm-
bunãtãþeascã spaþiile comerciale, dar
fãrã o mãsurã coercitivã nu ar fi fãcut-
o vreodatã. A urmat reþeaua de apã. În
perioada iulie 2012 – ianuarie 2016 s-

au realizat, în municipiul Craiova, 92
km extindere reþea apã ºi 4.500 bran-
ºamente (gospodarii locative) în ur-
mãtoarele locaþii: Zona Izvorul Rece,
Zona Industriilor, Zona Rovine II,
Zona Brestei, Zona Faþa Luncii, Zona
Lascãr Catargiu, Zona Romanescu,
Zona Veterani, Zona Gârleºti, Zona
Bariera Vâlcii. Pânã în luna iunie 2016,
municipiul Craiova va atinge un grad
de acoperire de pânã la 98% pentru
serviciile de apã potabilã, rãmânând
câteva alei pe care cetãþenii nu au în-
treprins demersurile legale pentru in-
trarea acestora în domeniul public.

Cantitatea de apã ºi sãpun,
indicele forte al civilizaþiei
În perioada iulie 2012 – ianuarie

2016 s-au realizat 75 km extindere ca-

nalizare, reprezentând 15% din nece-
sarul de canalizare în Craiova, în ur-
mãtoarele locaþii: zona Romaneºti,
zona Bariera Vâlcii, zona Brestei (par-
þial), zona Veterani, Aleea „Elena Te-
odorini”, strada Gârleºti, strada Tis-
mana, cu 4.655 racorduri de canaliza-
re. Începând din primãvarã urmeazã
a se acoperi ºi restul de necesitãþi,
pânã la 98%, dã asigurãri Lia Olguþa
Vasilescu, primarul municipiului Cra-
iova. În privinþa reþelei de canalizare,
s-au realizat 5 km în zona Brestei ºi
zona Romaneºti (strada „Homer”). S-
au eliminat, de asemenea, din factu-
rile de platã, costurile generate cu pre-
luarea ºi transportul apei pluviale la
cetãþenii municipiului Craiova.

Spitalele – cel mai puternic atu
al primarului

Segmentul medical ne-a dat ºi ne
dã cele mai mari bãtãi de cap. Banii
din asigurãrile de sãnãtate merg ori-
unde, numai în Sãnãtate nu! În schimb,
reabilitãrile mai multor secþii medicale
din Craiova s-au putut face prin impli-
carea municipalitãþii. „Astãzi (ieri –
n.red.) s-a semnat contractul de rea-
bilitare a etajelor 5 ºi 6 de la Spitalul de
Boli infecþioase, din Craiova. Sunt ul-
timele douã etaje din acest spital care
rãmãseserã nereabilitate ºi care vor fi
gata în luna martie. Spitalul de Neuro-
psihiatrie e complet reabilitat. La fel,
jumãtate din secþiile Spitalului Filan-
tropia au fost proaspãt renovate, iar
celelalte se vor muta în noul spital
municipal, aflat în construcþie anul
acesta. Fac precizarea cã aparatura,
mobilierul ºi instrumentarul sunt noi.
Spitalul nr. 1 nu aparþine de Primãrie.

Am investit masiv în sãnãtate!”, a pre-
cizat primarul Lia Olguþa Vasilescu.

Proiecte cu probleme
Cum lucrul în echipã este doar un

fals argument al celor care sperã sã

scoatã cât mai mult de la subalterni,
la fel ºi colaborarea municipalitãþi cu
câteva firme de construcþii s-a dove-
dit lipsitã de rezultatele fireºti. Sã pri-
vim numai spre Bariera Vâlcii, unde
circulaþia autoturismelor este un cal-
var. Cã firmele care au tot câºtigat
aici licitaþiile au dat faliment nu mai
intereseazã pe nimeni. Locuitorii nu
dau doi bani pe proceduri. Ba chiar
mai dau ºi un pumn în faþã, la pro-
priu, celui care îºi bate joc de lucrãri.

Locuinþele de pe strada „Caracal”, a
cãror construcþie a pendulat între hei-
rup ºi stagnare, sunt o altã neclarita-
te. Nu ºi-a dorit-o nimeni! Am fi ipo-
criþi, dar politica este „o mare doam-
nã” ºi ne dã dreptul sã aruncãm pri-
mii cu piatra.

Vocea partidului
încã e puternicã

Pânã de curând, conducerea ad-
ministrativã a Craiovei avea o sus-
þinere formidabilã la nivelul Guver-
nului. Era ºi firesc, rezultatele elec-
torale obþinute de PSD Craiova ºi
PSD Dolj au fost, ca întotdeauna,
remarcabile. Dacã nu era „Colectiv”,
poate era vreun autobuz rãsturnat
într-o râpã ºi tot se remania Guver-
nul. Acum, trebuie sã ne descur-
cãm cu ce avem. Doljul îi poate face
pe mulþi politicieni, oameni cu bla-
zon dâmboviþean, însã acum trebu-
ie sã se replieze ºi sã continue lup-
ta pentru modernizare. Nu va fi
uºor. Cu un ºomaj la cea mai gravã
cotã, cu o populaþie abrutizatã de
sãrãcie, cu familii tot mai des reve-
nite din Occident, cu afaceri fisca-
lizate fantastic de puþin în raport
cu circuitul monetar din hipermar-
keturi, mall, case de schimb valu-
tar, Craiova trebuie sã continue sã
se redescopere, sã renascã. Avem
medici foarte buni. Unii dintre ei
sunt luaþi cu elicopterul sã opereze
în Franþa. Avem ingineri de calibru,
care iau drumul Ungariei, Turciei ºi
promoveazã noi creaþii inginereºti.
Mai avem ºi copii talentaþi ce ne
fac pentru o clipã sã înþelegem cã
municipiul nostru are ºansa sã cu-
noascã dezvoltarea. Nu se va face
azi, nici mâine. Drumul va fi anevo-
ios ºi are multe necunoscute.
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S-a vorbit ºi încã se vorbeºte despre ºco-
larizarea tinerilor în învãþãmântul tehnic ºi
profesional. S-a observat, cel puþin în ulti-
mul an, o creºtere a solicitãrilor ºi, pe cale de
consecinþã, a numãrului elevilor care doresc
sã îmbrãþiºeze o meserie direct productivã:
de la tinichigiu pânã la prelucrãtor prin aº-
chiere. Pornind de la acestea, sunt douã in-
stituþii ºcolare care s-au implicat în proiect,
având parteneri doi agenþi economici.

«Suntem bucuroºi cã avem parteneri care
ne ajutã, iar implicarea acestora în procesul de
învãþãmânt este beneficã pentru toþi. Sunt douã
societãþi comerciale – RELOC ºi FORD – care
susþin proiectul de practicã. Prima dintre ele
este în parteneriat cu Liceul Tehnologic Cãi
Ferate Craiova, pentru calificarea în meseria
„electromecanic material rulant”, iar cea de a
doua, în cooperare cu Liceul Tehnologic Auto,
pentru  specializarea „sculer-matriþer”.Sunt

Douã licee, în parteneriat cu agenþi economici, asigurãDouã licee, în parteneriat cu agenþi economici, asigurãDouã licee, în parteneriat cu agenþi economici, asigurãDouã licee, în parteneriat cu agenþi economici, asigurãDouã licee, în parteneriat cu agenþi economici, asigurã
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Pentru anul ºcolar în curs sunt elemente de a pune în practicã învã-
þãmântul tehnic ºi profesional ºi, mai ales, în ceea ce priveºte coope-
rarea între instituþiile de învãþãmânt ºi agenþii economici. În 2015/
2016, sunt înregistrate  douã contracte între unitãþi ºcolare ºi socie-
tãþi comerciale, scopul fiind ºcolarizarea elevilor din ciclul profesio-
nal de trei ani, iar proiectul se doreºte a fi unul lung.

asigurate burse suplimentare, pe lângã cheltu-
ielile aferente – masã, cazare etc. Tinerii care
sunt prinºi în aceste programe trebuie, la rân-
dul lor, sã îndeplineascã unele criterii: apt din
punct de vedere medical; minimum 90% pre-
zenþa la cursuri (teoretice, laboratoare, pro-
grame de practicã stabilitã de societatea eco-
nomicã ºi unitatea de învãþãmânt; media mini-
mã 7,00 la disciplinele urmate; lipsa unor aba-
teri disciplinare). Nu este asiguratã, dupã ter-
minarea ºcolarizãrii, angajarea cursanþilor, dar
cei mai buni dintre ei vor putea fi pãstraþi, dupã
susþinerea unor probe. Însã altceva credem cã
este important: implicarea factorilor economici
în acest proces de ºcolarizare, iar Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj aºteaptã cât mai mul-
te societãþi comerciale care sã fie implicate într-
un asemenea proiect », a declarat prof.  Si-
mona Ciulu, inspector pentru învãþãmântul
tehnic în cadrul ISJ Dolj.

În cursul anului 2015, la Liceul
Tehnologic Auto (LTA) din Craio-
va a fost demarat un proiect pen-
tru elevi, în ceea ce priveºte mo-
bilitatea, în învãþãmântul profesi-
onal ºi tehnic, unul care se desfã-
ºoarã între 1 iunie 2015 – 31 mai
2017. Este o denumire  cât se poa-
te sugestivã – „Practicãm pentru
viitorul nostru”, iar grupul-þintã
este constituit din 57 de elevi, cu
vârste cuprinse între 16 ºi 18 ani,
aflaþi în formare profesionalã, cu
specializãrile: mecanic auto, tehni-
cian electrician – electronist auto,
electrician exploatare joasã tensi-
une, operatori pe maºini cu co-
mandã numericã, opt cadre didac-
tice însoþindu-i pe elevi în întreg
procesul educaþional.

Dupã ce a apãrut scanda-
lul cu lucrãrile aºa-zis ºtiin-
þifice ale celor aflaþi în deten-
þie, conform unor hotãrâri
judecãtoreºti definitive, Uni-
versitatea din Craiova a luat
atitudine ºi nu îºi doreºte sã
dea gir unor astfel de cazuri.
Astfel, la propunerea prof.u-
niv.dr.Dan Claudiu Dãniºor,
rectorul Universitãþii din
Craiova, Senatul instituþiei

Conducerea Universitãþii din Craiova ia atitudine
în ceea ce priveºte „operele” deþinuþilor

de învãþãmânt superior a
aprobat, în conformitate cu
legislaþia în vigoare, „comi-
siile de analizã a unor abateri
de la deontologia universita-
rã, sãvârºite de cadre didac-
tice ale Universitãþii, care au
formulat recomandãri pentru
redactarea unor lucrãri ºtiin-
þifice de cãtre persoanele
aflate în executarea unor pe-
depse penale. Menþionãm cã

în lista anunþatã de Ministe-
rul Justiþiei apar, în mod ero-
nat, patru cadre didactice
care nu sunt titulare ºi cinci
cadre pensionare. Senatul a
aprobat hotãrârea prin care
recomandãrile se pot formu-
la de cãtre cadrele didactice
ale Universitãþii din Craiova,
numai dupã obþinerea acor-
dului scris al Consiliului de
Administraþie”.

Elevii Liceului TElevii Liceului TElevii Liceului TElevii Liceului TElevii Liceului Tehnologic Autoehnologic Autoehnologic Autoehnologic Autoehnologic Auto
vor fi educaþi în spirit europeanvor fi educaþi în spirit europeanvor fi educaþi în spirit europeanvor fi educaþi în spirit europeanvor fi educaþi în spirit european

Programele de ºcolarizare, pe efort bugetar
european, continuã ºi în acest an pentru elevii
români. Unul dintre acestea este în plinã desfã-
ºurare la Liceul Tehnologic Auto din Craiova,
prin Erasmus+, ºi este destinat ºcolarizãrii ti-
nerilor în diverse specialitãþi tehnice. De el vor
beneficia 57 de tineri, care vor fi perfecþionaþi
în diverse profesii.

„Deschidere
cãtre
valorile
europene”

Programul
face parte din
Planul de Dez-
voltare a LTA ºi este prezentat, suc-
cint, chiar de managerul de proiect,
prof. dr. ing. Anca Borgovan-
Cuþã: „Totul vine în întâmpinarea
nevoilor ºcolii ºi aici mã refer la mai
multe aspecte: facilitarea inserþiei
absolvenþilor pe piaþa muncii euro-
pene, prin îmbunãtãþirea nivelului
competenþelor cheie ºi specializa-
te, printr-o pregãtire de înaltã cali-
tate, în concordanþã cu cerinþele
moderne; deschiderea cãtre valori-

le europene, prin egalitatea de
ºanse, toleranþa ºi educaþia pe tot
parcursul vieþii; îmbunãtãþirea com-
petenþelor lingvistice într-o limbã de
circulaþie internaþionalã. Practic,
scopul este creºterea nivelului edu-
caþional al elevilor”.

Cursurile, în Cipru ºi Germania
Tinerii vor urma cursuri de spe-

cializare în Cipru ºi Germania, cer-
tificate internaþional, pe mai multe

specializãri. Astfel, ºapte elevi –
„mecanic auto” – ºi trei adolescenþi
– „electrician – electronist auto” –
vor merge la Paphos (Cipru), iar
patru „electricieni de joasã tensiu-
ne” vor merge tot în aceeaºi þarã,
dar la Nicosia. Cursuri vor avea loc
ºi în Germania (la Leipzig, pentru
operatorii de maºini cu comandã
numericã). Timpul de derulare a fie-
cãrui modul va fi de douã sãptã-
mâni, cu 60 de ore de instruire prac-
ticã. În luna noiembrie a anului tre-

cut a avut loc selecþia participanþi-
lor, fiind admise opt cadre didacti-
ce, câte doi pentru fiecare modul,
conform legislaþiei ºi criteriilor ad-
mise. „Sunt foarte multe câºtiguri
din aceste programe, pornind de la
dobândirea unor competenþe tehni-
ce ºi de comunicare într-o limbã de
circulaþie internaþionalã pânã la pre-
venirea abandonului ºcolar ºi ajuto-
rarea tinerilor care provin din fami-
lii cu situaþie materialã precarã”, a
mai precizat Anca Borgovan-Cuþã.
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Atmosfera de sãrbãtoare va fi com-
pletatã de artiºti valoroºi, precum Ste-
liana Sima, Mariana Ionescu Cãpitãnes-
cu, Gelu Voicu, Mioara Velicu, Gheor-
ghe Turda Prezentarea ºi voia bunã vor
fi asigurate de gazda spectacolului,
Vãru’ Sãndel, iar acompaniamentul va
reveni Orchestrei „Doina Basarabiei”,
conducãtor artistic ºi orchestrator –
Valeriu Caºcaval, un maestru al þam-
balului.

Biletele s-au pus în vânzare la Sala
Polivalentã ºi la Teatrul Naþional
«Maria Ciobanu este un fenomen al

folclorului românesc. Uimitoarele per-
formanþe vocale ale artistei au fost re-
cunoscute de la începutul carierei, adu-
cându-i în scurt timp de la debut su-
pranumele de „ciocârlia cântecului po-
pular românesc”. Cântecul care i-a
adus nemurirea în inimile românilor,
„Lie, ciocârlie”, exprimã pe deplin ha-
rul aproape nepãmântean al artistei»,
subliniazã organizatorii evenimentului
– Centrul Internaþional Antidrog ºi pen-
tru Drepturile Omului (CIADO) ºi Aso-
ciaþia „Dracula”, în cadrul proiectu-
lui naþional „Artã contra drog”, în
colaborare cu Etno TV ºi Radio Ro-
mânia Antena Satelor.

Biletele pentru spectacolul de la
Sala Polivalentã din Craiova s-au pus

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Loc de întâlnire al iu-
bitorilor de teatru ºi de
muzicã bunã, pe care Cra-
iova îl are de peste opt ani,
Cafe Teatru „Play” (stra-
da „C.D. Fortunescu” nr.
18) începe anul în forþã.
Nu mai puþin de trei con-
certe ºi un spectacol de
stand-up comedy sunt
anunþate în luna ianuarie.
Primul are loc chiar astã-
searã, de la ora 21.00:
„Tribut AC/DC”, cu The
R.O.C.K. (preþ bilet: 30 ºi
40 lei). La cererea fanilor,
trupa CNP revine în Cafe Teatru „Play” pentru un super show de stand-up
comedy, care va avea loc luni, 18 ianuarie, de la ora 21.00 (preþ bilet: 25
lei). Joi, 21 ianuarie, ora 21.00, Magda Puskas va susþine tot aici un con-
cert folk extraordinar (preþ bilet: 20 lei). Spre finalul lunii, pe 27 ianuarie,
Cristi Minculescu va reveni în la Craiova, alãturi de IRIS, cu hiturile con-
sacrate ale trupei (preþ bilet: 80 lei). Rezervãri pentru locuri se pot face la
numãrul de telefon 0722.217.866.

Luna concertelor rock ºi folk la Cafe
Teatru „Play”, cu Iris ºi Magda Puskcas

În cadrul manifestãrilor dedicate Zilei
Culturii Naþionale, Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase” vã invitã  la spectacolul
„Vis de iarnã”, care va avea loc vineri, 15
ianuarie, începând cu ora 18.00, în sala
Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.
Îºi vor da concursul Liliana Popa, Aneta
ªiºu, Cristian Bãnãþeanu, Lavinia Bîrsoghe,
Ciri Mayer, Liviu Dicã ºi Alla Cebotari.
Acompaniamentul spectacolului va fi sus-
þinut de orchestra condusã de maestrul Nicu
Creþu. Momentele coregrafice ale dansa-
torilor ansamblului sunt realizate sub co-
ordonarea maestrului Ionel Garoafa. Intra-
rea la spectacol va fi liberã, în limita locu-
rilor disponibile.

Spectacol folcloric gratuit, dedicat Zilei Culturii Naþionale

Opera Românã Craiova va prezenta mâine,
14 ianuarie, de la ora 19.00, „Carmina Burana”,
de Carl Orff, spectacol dedicat
Zilei Naþionale a Culturii.
Lucrare grandioasã, cu o arhi-
tecturã sonorã impresionantã,
cantata profanã „Carmina
Burana” implicã un numãr
impozant de artiºti: trei soliºti
vocali (sopranã, tenor, bariton),
cor mixt, cor de copii, o amplã
partidã de suflãtori, orchestrã
de coarde ºi numeroase instru-
mente de percuþie.

Vor încânta publicul craio-
vean cu vocile lor extraordinare
invitaþii speciali Cristina Oltean
(Cluj-Napoca), Cezar Ouatu ºi
ªtefan Ignat (Bucureºti). Îºi dau
concursul Orchestra, Corul ºi
Baletul Operei Române Craio-
va, sub bagheta dirijoralã a
maestrului Ivan Iliev (Bulga-

„„„„„Carmina BuranaCarmina BuranaCarmina BuranaCarmina BuranaCarmina Burana””””” – mâine-searã, – mâine-searã, – mâine-searã, – mâine-searã, – mâine-searã,
la Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiovala Opera Românã Craiova

ria). De asemenea, vor urca pe scenã Clasa de
Balet „Attitude” a Operei craiovene, în parte-

neriat cu Asociaþia I.S. Drãgu-
lescu (profesor coordonator:
Eva ªtefãnescu), Corul de copii
al Liceului de Arte „Marin
Sorescu” (dirijor – Florian
George Zamfir), Clubul Sportiv
„Star Dance” Craiova (antre-
nor: Pavel Uncu) ºi Clubul
Sportiv „Academus” – alpinism
acrobatic (preºedinte: Cristian
Gunã).

„Carmina Burana” este o
cantatã scenicã bazatã pe 24 de
poeme ale colecþiei medievale
„Carmina Burana”, compusã de
Carl Orff între anii 1935 ºi
1936. A fost pusã în scenã
pentru prima oarã la Opera din
Frankfurt, la 8 iunie 1937, sub
bagheta maestrului Bertil
Wetzelsberger.

„Ciocârlia cântecului popular românesc”, Maria
Ciobanu, se retrage din activitate printr-un specta-
col special care va avea loc la Sala Polivalentã din
Craiova, pe data de 9 martie, începând cu ora 19.30.
Intitulat „Lie, Lie Ciocârlie, rãmân a voastrã Ma-
rie!”, spectacolul se va bucura de participarea ex-
traordinarã a copiilor artistei – Leontina Vãduva,
Camelia Ciobanu, Doiniþa ºi Ionuþ Dolãnescu.

deja în vânzare, la preþurile de 30,
50 ºi 80 de lei, ºi pot fi procurate de
la Sala Polivalentã ºi Teatrul Naþi-
onal „Marin Sorescu”, ca ºi online,
de pe www.vandbilete.ro, www.bi-
lete.ro, www.mytiket.ro, www.e-
ventim.ro.

Maria Ciobanu va susþine un spec-
tacol de retragere din viaþa artisticã
ºi pe scena Sãlii Palatului din Bucu-
reºti, pe data de 16 martie, de la ora
19.30.

A primit Crucea naþionalã Serviciul
Credincios ºi este ambasador al

României la ONU
Maria Ciobanu (n. 3 septembrie

1937, Roºiile, judeþul Vâlcea) este re-
per ºi simbol în cultura româneascã,
cu o carierã strãlucitã de peste 60 de
ani ºi cu un repertoriu ce cuprinde pes-
te 500 de piese înregistrate pe discuri
la Radio ºi TV. A primit, de-a lungul
timpului, prestigioase premii ºi dis-
tincþii.

Preºedintele României Ion Iliescu
i-a conferit artistei, la 29 noiembrie
2002, Crucea naþionalã Serviciul Cre-
dincios clasa a III-a, „pentru crearea
ºi transmiterea cu talent ºi dãruire a
unor opere literare semnificative pen-
tru civilizaþia româneascã ºi univer-
salã”. La 7 februarie 2004 i-a confe-

rit ºi Ordinul Meritul Cultural în grad
de Mare Ofiþer, Categoria D – „Arta
Spectacolului”, „în semn de aprecie-
re a întregii activitãþi ºi pentru dã-
ruirea ºi talentul interpretativ pus în
slujba artei scenice ºi a spectacolu-
lui”. Pe 4 iunie 2008, Maria Ciobanu
a primit gradul de ambasador al Ro-
mâniei la ONU. În data de 23 octom-
brie 2014, într-o ceremonie care a
avut loc la Castelul Peleº din Sinaia,
Mariei Ciobanu i-a fost oferitã, din
partea Casei Regale a României, de-
coraþia Ordinul Coroana României în
grad de Cavaler, cu ocazia celei de-a
93-a aniversãri a Regelui Mihai I al
României.

Maria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacol
de retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiova

Maria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacol
de retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiova

Maria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacol
de retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiova

Maria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacol
de retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiova

Maria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacol
de retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiova

Maria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacol
de retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiova

Maria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacol
de retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiova

Maria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacol
de retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiova

Maria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacolMaria Ciobanu susþine un spectacol
de retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiovade retragere la Sala Polivalentã din Craiova



10 / cuvântul libertãþii miercuri, 13 ianuarie 2016externeexterneexterneexterneexterne
ªTIRI

ªTIRI

Peste 2.000 de persoane au pro-
testat împotriva imigranþilor în Leip-
zig, din estul Germaniei, luni searã,
iar peste 200 de manifestanþi de
extremã-dreapta au fost reþinuþi de
autoritãþile germane, dupã ce au co-
mis acte de vandalism. Autoritãþile
germane au reþinut 211 manifestanþi
mascaþi, susþinãtori ai politicilor de
extremã-dreapta, care au protestat,
luni searã, faþã de valul masiv de
imigranþi din Germania, afiºând pan-
carte cu mesaje rasiste, aruncând
cu pocnitori în forþele de ordine ºi
vandalizând clãdiri, potrivit poliþiei
din Leipzig. Protestele vin pe fon-
dul agresiunilor comise în Ajunul
Anului Nou în Koln ºi în alte oraºe
germane, care au vizat zeci de fe-
mei. Majoritatea suspecþilor în ca-
zul violenþelor din Koln sunt de ori-
gine strãinã, solicitând azil în Ger-
mania. Aproximativ 2.000 de pro-
testari ai miºcãrii antimusulmani
LEGIDA au manifestat în centrul
oraºului Leipzig. Potrivit poliþiei lo-
cale, 211 protestatari s-au îndrep-

Vladimir Putin: Rusia i-ar putea

acorda azil lui Bashar al-Assad,

dacã va fi nevoie
Rusia i-ar putea acorda azil

liderului sirian Bashar al-Assad,
dacã acesta va fi nevoit sã îºi
pãrãseascã þara, a declarat
preºedintele rus, Vladimir Putin,
într-un interviu publicat ieri. „A
fost cu siguranþã mai dificil sã-i
acordãm azil în Rusia lui
Snowden decât ar fi în cazul lui
Assad”, a declarat Putin pentru
tabloidul german Bild, referin-
du-se la fostul consultant al
Agenþiei Naþionale americane de
Securitate (NSA), Edward
Snowden, care a primit azil în
Rusia în 2013. Putin a apreciat
cã este prea devreme pentru a
stabili dacã Rusia va trebui sã-l
adãposteascã pe Assad, a cãrui
þarã este devastatã de un rãzboi
civil de aproape cinci ani. „Mai
întâi, populaþia sirianã trebuie
sã fie capabilã sã voteze, apoi
vom vedea dacã Assad va trebui
sã-ºi pãrãseascã þara dacã
pierde alegerile”, a precizat
preºedintele rus. Putin a recu-
noscut cã Assad „a fãcut mult
rãu de-a lungul acestui conflict”.
Dar „conflictul nu ar fi luat
aceste proporþii dacã nu ar fi
fost alimentat din afara Siriei -
cu arme, bani ºi luptãtori”, a
adãugat el. Vladimir Putin a
reiterat cã Rusia îl susþine pe
Assad, un vechi aliat al sãu, într-
un efort de a evita scenariul unui
stat eºuat ca în cazul Libiei. „Nu
vrem ca Siria sã ajungã ca
Irakul sau Libia”, a spus Putin.
“Priviþi la Egipt. Preºedintele
Sisi trebuie lãudat pentru cã a
preluat responsabilitatea ºi
puterea într-o situaþie de
urgenþã, pentru a stabiliza þara”,
a adãugat el. Întrebat despre
acuzaþiile conform cãrora forþele
lui Assad bombardeazã cetãþeni
sirieni, liderul rus a apreciat cã
„Assad nu luptã împotriva
propriei populaþii, ci împotriva
celor care participã la acþiuni
armate contra Guvernului”.
„Dacã populaþia civilã este de
asemenea afectatã, nu este vina
lui Assad, ci în primul rând vina
insurgenþilor ºi a susþinãtorilor
lor strãini”, a subliniat acesta.
Totuºi, „asta nu înseamnã cã
totul este în regulã în Siria sau
cã Assad face totul corect”, a
menþionat preºedintele rus.

Zeci de mii de medici

din Marea Britanie au intrat

în grevã
Zeci de mii de medici din

Anglia au declanºat ieri o grevã,
denunþând condiþiile de lucru,
inclusiv salariile mici, aceasta
fiind primul protest de acest gen
din ultimii 40 de ani. Aproxima-
tiv 50.000 de doctori care au
vechime de cel mult zece ani vor
participa la greva de 24 de ore.
Sindicatele susþin cã programul
de lucru impus de Guvern
pericliteazã activitãþile medicilor.
Serviciul naþional de sãnãtate
(NHS) a cerut mai multã flexibili-
tate din partea medicilor pentru
asigurarea turelor sâmbãta ºi
duminica. Din cauza grevei, peste
4.000 de proceduri medicale,
inclusiv intervenþii chirurgicale,
au fost anulate.

Atentat sinucigaº la IstanbulAtentat sinucigaº la IstanbulAtentat sinucigaº la IstanbulAtentat sinucigaº la IstanbulAtentat sinucigaº la Istanbul
O explozie puternicã s-a produs

ieri dimineaþã în cartierul turistic Sul-
tanahmet din centrul Istanbulului.
Biroul guvernatorului din oraº a anun-
þat cã cel puþin zece persoane au murit
ºi alte 15 au fost rãnite în explozie.
Mai multe ambulanþe, maºini de poli-
þie ºi camioane de pompieri au fost
trimise la locul exploziei, iar o anchetã
a fost demaratã. Preºedintele turc,
Recep Tayyip Erdogan, a declarat cã
explozia din Istanbul a fost cauzatã
de un atac sinucigaº comis de un
cetãþean sirian. Printre victimele de-
flagraþiei se aflã ºi turiºti. Cel puþin
ºase germani, un norvegian ºi un peruvian au
fost rãniþi în explozie. UE afirmã cã susþine Tur-
cia în lupta împotriva extremismului, dupã ex-
plozia de la Istanbul Uniunea Europeanã (UE)

afirmã cã susþine Turcia în lupta împotriva „tu-
turor formelor de terorism”. Înaltul reprezen-
tant UE pentru Politicã Externã Federica Mo-
gherini a apreciat ieri cã ambele pãrþi „trebuie

sã-ºi intensifice eforturile în lupta
împotriva violenþei extremiste” ºi a
subliniat cã acest obiectiv a fost sta-
bilit drept o prioritate la summitul
UE-Turcia, în noiembrie, la Bruxel-
les. Turcia a fost vizatã de douã ata-
curi cu bombã majore anul trecut.
Peste 30 de persoane au fost ucise
într-un atentat sinucigaº revendicat
de gruparea Stat Islamic în oraºul
Suruc, din apropierea frontierei cu
Siria, în iulie. În octombrie, un du-
blu atentat cu bombã comis lângã
gara centralã din Ankara, cu ocazia
unui miting pentru pace, s-a soldat
cu peste 100 de morþi, acesta fiind

cel mai sângeros atac din Turcia. Parchetul turc
a precizat cã atacul a fost comis de o celulã
localã a reþelei Stat Islamic.

Rusia îºi va consolida forþele armate: Vor fi create trei
noi divizii pe flancul de vest ºi cinci regimente nucleare

Rusia va crea în 2016 trei noi
divizii militare pe flancul de vest
ºi va introduce în serviciu cinci
noi regimente de rachete strate-
gice nucleare, a declarat ieri mi-
nistrul rus al Apãrãrii Serghei
ªoigu. Acesta a fãcut anunþul în
contextul unei reforme - în ca-
drul cãreia Moscova preconizea-
zã cheltuieli în valoare de miliar-
de dolari - a armatei ruse, care
efectueazã în prezent atacuri ae-
riene în Siria, dupã ce a contri-
buit la anexarea, în 2014, regiu-
nii ucrainene Crimeea. ªoigu nu
a motivat crearea acestor noi di-
vizii, însã a apreciat cã va fi una
dintre cele mai importante sar-
cini de anul acesta ale Ministe-
rului Apãrãrii. El a mai anunþat
cã în 2016 urmeazã sã aibã loc
controale la faþa locului în fieca-
re district militar. „Principalul

nostru efort ar trebui sã vizeze
consolidarea potenþialului forþe-
lor noastre nucleare strategice ºi
realizarea programului în dome-
niul Apãrãrii spaþiale”, a declarat
ªoigu la aceastã reuniune. „Cinci
regimente de rachete, echipate cu
rachete moderne, complexe, vor
intra în serviciul activ în 2016”,
a anunþat ministrul. De asemenea,
este necesarã o îmbunãtãþire a
infrastructurii de susþinere a for-
þelor nucleare, a mai subliniat
ªoigu, dând ca exemplu instala-
þiile în care îºi au baza submari-
nele nucleare ºi bombardierele
nucleare cu razã lungã de acþiu-
ne. Într-un clasament al celor mai
importante zece puteri militare
din lume, realizat în fiecare an de
site-ul Global Firepower, Rusia
ocupã locul 2, dupã Statele Uni-
te ale Americii. Ierarhia este rea-

lizatã în baza unor indici care iau
în calcul mai mulþi factori, pre-
cum capacitãþile militare terestre,
aeriene ºi maritime ale fiecãrei
þãri, numãrul de militari, resur-

sele de care dispune þara respec-
tivã, situaþia financiarã ºi poziþia
geograficã. Statele Unite ale Ame-
ricii ocupã de mult timp prima
poziþie în clasament.

Persoane înarmate au detonat
veste cu explozibili într-un centru
comercial din Bagdad, iar o maºi-
nã-capcanã a explodat în apropie-
re, într-un atac revendicat de gru-
parea Stat Islamic soldat cu cel
puþin 18 morþi, în timp ce 33 de
persoane au fost ucise în alte ata-
curi comise în Irak. ªapte persoa-
ne, între care ºi doi poliþiºti, au fost
ucise în atacul cu maºinã-capcanã
din apropierea mallului Jawaher, si-
tuat în cartierul predominant ºiit
Jadida, din Bagdad, au declarat po-
liþia ºi surse medicale. Alte cinci
persoane au fost împuºcate mortal
de atacatorii care au luat cu asalt
mallul, iar ºase oameni au fost uciºi
când aceiaºi atacatori ºi-au detonat
vestele cu explozibili. „Oamenii au
început sã fugã în magazine sã se
ascundã, dar (militanþii) i-au urmã-
rit ºi au deschis focul fãrã milã!, a
declarat Hani Fikrat Abdel Hussein,
proprietarul unui magazin. Poliþia
a redobândit controlul asupra com-
plexului comercial din estul capi-

Proteste violente împotriva imigranþilor
în Leipzig, dupã agresiunile

din Ajunul Anului Nou din Koln
tat spre sud, spre zona Connewitz,
începând sã arunce pocnitori în for-
þele de ordine ºi sã vandalizeze clã-
diri, incidente în urma cãrora etajul
superior al unei clãdiri a fost incen-
diat. Protestatarii au purtat pancar-
te cu mesaje rasiste precum „Leip-
zig rãmâne alb”, referindu-se la cu-
loarea pielii rezidenþilor din oraº.
Manifestanþii de extremã-dreapta au
fost transportanþi într-un autocar de
autoritãþile germane pentru a fi in-
terogaþi la secþiile de poliþie, dar au-
tocarul a fost atacat de militanþii de
extremã-stânga. La protestul miº-
cãrii LEGIDA, manifestanþii au so-
licitat demisia cancelarului german,
Angela Merkel, afiºând pancarte cu
imagini ale lui Merkel purtând vãlul
islamic ºi însoþite de texte precum
„Merkel, ia-þi musulmanii ºi dispari”.
Merkel este criticatã pentru decizia
de a adopta o politicã deschisã în
privinþa valului de imigranþi din Ger-
mania, ce a permis venirea a 1,1
milioane de imigranþi în þarã în cur-
sul anului trecut.

talei irakiene, iar un oficial a decla-
rat la televiziunea de stat cã nu sunt
ostatici. Douã bombe au explodat
ulterior în oraºul Muqdadiya, pro-
vocând moartea a cel puþin 23 de
persoane ºi rãnind alte 51, au de-
clarat surse medicale ºi din securi-
tate. Cel puþin ºapte persoane au fost
ucise când un atacator sinucigaº
aflat la volanul unei maºini a comis
un atentat pe o stradã comercialã
de la periferia sud-esticã a Bagda-
dului. Explozia din cartierul sunnit
Nahrawan s-a soldat de asemenea
cu 15 rãniþi. Anterior, trei persoane
au fost ucise ºi alte opt rãnite, când
o maºinã-capcanã a explodat lângã
un restaurant din Baaquba, oraº si-
tuat la 65 de kilometri nord-est de
Bagdad, au precizat sursele citate.
Atacurile de la mallul din Bagdad
ºi cele din oraºele Muqdadiya ºi
Baaquba au fost revendicate de
gruparea Stat Islamic. Atentatele de
luni au fãcut cel mai mare numãr
de victime înregistrat într-o singu-
rã zi în Irak în ultimele trei luni.

Val de atentate comise în Irak
de Statul Islamic: Cel puþin

51 de persoane au fost ucise
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Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova

S.R.L. organizeazã concurs pen-
tru ocuparea unui post de Direc-
tor comercial. Dosarele se depun
la sediul societãþii pânã la data de
21.01.2016, ora 16.00. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la tele-
fon 0251/412.628, interior 119.

A.N.A.F. – Direcþia Generalã Re-
gionalã a Finanþelor Publice Craio-
va - Administraþia Judeþeanã a Fi-
nanþelor Publice Dolj organizeazã
licitaþie publicã în baza Legii nr. 207/
2015 privind Codul de procedurã fis-
calã cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare la sediul A.J.F.P. DOLJ, str.
Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206
pentru: SC CALMAR COM SRL, Cra-
iova, str. Renaºterii, nr. 1B, bl. N3,
sc. 1, ap. 9, jud Dolj, cod identifica-
re fiscalã 5218635 în data de
29.01.2016, ora 10,00 pentru vânza-
rea bunului: buldoexcavator, mar-
ca Komatsu, tip WB93R, an fabrica-
þie 2005, model motor S4D106 – 2S,
culoare galben, pret pornire licita-
þie 113.000 lei. Amplasare: loc Isal-
niþa, str. Preot Grigore Tolescu, nr.
3, jud Dolj. Preþul nu include TVA.
Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestui bun sã înºtiin-
þeze despre aceasta A.J.F.P. DOLJ
înainte de data stabilitã pentru vân-
zare, menþionatã mai sus. Cei inte-
resaþi în cumpãrarea  bunului sunt
invitaþi sã prezinte, pînã la terme-
nul de vânzare sau, în cazul vânzã-
rii prin licitaþie, pânã în ziua prece-
dentã termenului de vânzare: ofer-
te de cumpãrare; în cazul vanzãrii
la licitaþie, dovada plãþii taxei de par-
ticipare sau a constituirii garanþiei
sub forma scrisorii de garanþie ban-
carã reprezentând 10% din preþul de
pornire a licitaþiei care se plãteºte
în lei, în contul IBAN RO16 TREZ
291.50.67XXX005062, cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria

Anunþul tãu!
A.J.F.P. DOLJ; împuternicirea per-
soanei care-l reprezintã pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naþi-
onalitate românã, copie de pe certi-
ficatul unic de înregistrare eliberat
de ORC; pentru persoanele juridi-
ce strãine, actul de înmatriculare
tradus în limba românã; pentru per-
soanele fizice romane,copie de pe
actul de identitate; dovada emisã de
creditorii fiscali cã nu au obligaþii
fiscale restante (Consiliul Local ºi
Administraþia Financiarã în raza
carora se afla domiciliul sau sediul
ofertantului), urmând sã se prezinte
la datele stabilite pentru vânzare ºi
la locurile fixate în acest scop. Im-
potriva prezentului înscris, cel inte-
resat poate introduce contestaþie la
instanþa judecatoreascã competen-
tã, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoºtiintã, în con-
formitate cu prevederile art.260 ºi art
261 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedurã fiscalã. Licita-
þia începe de la cel mai mare preþ din
ofertele de cumpãrare scrise, dacã
acesta este superior preþului de por-
nire la licitaþie, iar în caz contrar va
începe de la acest din urmã preþ. Ad-
judecarea se face în favoarea parti-
cipantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decît preþul de
pornire. Taxa de participare nu se
restituie ofertanþilor care nu s-au pre-
zentat la licitaþie, celui care a refuzat
încheierea procesului-verbal de
adjudecare, precum ºi adjudecãta-
rului care nu a plãtit preþul. Potrivit
dispoziþiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedurã fiscalã  când urmeazã sã
se ia mãsuri de executare silitã, nu
este obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informaþii suplimen-
tare vã puteþi adresa A.J.F.P. - Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206
sau la tel: 0251/ 402.207.

Anunþul tãu!
Fondul Local de Garantare Cra-

iova Filiala FNGCIMM IFN SA recrutea-
zã consilier juridic definitiv, cu vechi-
me minim 5 ani, pe perioadã determi-
natã. Scrisoarea de intenþie ºi CV-ul se
depun pânã la data de 26.01.2016 in-
clusiv, la adresa de email: secretariat-
@craiovagarantare.ro. Relaþii supli-
mentare ºi tematica sunt disponibile
pe site-ul www.craiovagarantare.ro.

COMUNA CARAULA anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM Dolj-
Fãrã evaluarea impactului asupra me-
diului ºi fãrã evaluare adecvatã pen-
tru proiectul: Modernizare strãzi ru-
rale în comuna Caraula, judeþul Dolj
propus a fi amplasat în comuna Ca-
raula – 19 strãzi, judeþul Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1 în zilele de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile.

Dosar nr.23769/215/2014, Ter-
men: 25.01.2016 Complet: CF1. SO-
MAÞIE emisã în baza art.1051, alin1
NCPCiv, prin Incheierea de ºedinþã din
data de 02.03.2015. Reclamantele
Enache Ecaterina ºi Florea Minodo-
ra, în contradictoriu cu pârâta Comu-
na Brabova prin Primar invocã în do-
sarul nr.23769/215/2014 al Judecãto-
riei Craiova, dobândirea proprietãþii
prin uzucapiune asupra imobilului te-
ren intravilan în suprafaþã de 1543
mp, situat în Comuna Brabova, sat
Brabova, str. Vîlcomului, nr.154, T 47,
P14, judeþ Dolj, cu urmãtoarele veci-
nãtãþi: la N-str. Vîlcomului, la E- Bu-
tucea Ilinca, la S- Popescu Ion, laV-
Purcaru Virgil. Se someazã orice per-
soanã interesatã sã facã opoziþie, în
caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea ºi publicarea prezentei so-
maþii se va trece la judecarea cererii.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

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

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ REPREZENTAT DE PREªEDINTE
ION PRIOTEASA anunþã publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul MODERNIZARE DJ 606A BREASTA-OBEDIN-
MIHÃIÞA- POMELTU-COÞOFENII DIN DOS-SCAIEªTI- VALEA LUI
PÃTRU-ARGETOAIA (DJ 606C)-IORDACHEªTI –PIRIA- LIMITA JUDE-
ÞULUI MEHEDINÞI , km 0+000-Km 43+226 propus a fi amplasat în comunele
Breasta, Coþofenii din Dos, Scaieºti Argetoaia, satele Obedin , Mihaiþa, Po-
meltu, Coþofenii din Dos, Scaieºti, Valea lui Pãtru, Salcia , Leordoasa, Arge-
toaia, Iordacheºti, Berbesu, Piria, judeþul Dolj.

        Proiectul acordului de mediu ºi informaþiile relevante pentru luarea deciziei pot
fi consultate la sediul APM Dolj , str. Petru Rareº, nr 1în zilele de L-J, între orele 8-16
si V 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet www.apmdj.anpm.ro.

        Observaþiile /contestaþiile publicului se primesc la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9-14 pînã la data de 19.01.2016.

Dosar nr.23769/215/2014, Termen: 25.01.2016 Complet: CF1. SOMAÞIE
emisã în baza art.1051, alin1 NCPCiv, prin Incheierea de ºedinþã din data de 02.03.2015.
Reclamantele Enache Ecaterina ºi Florea Minodora, în contradictoriu cu pârâta Co-
muna Brabova prin Primar invocã în dosarul nr.23769/215/2014 al Judecãtoriei Cra-
iova, dobândirea proprietãþii prin uzucapiune asupra imobilului teren intravilan în su-
prafaþã de 1543 mp, situat în Comuna Brabova, sat Brabova, str. Vîlcomului, nr.154,
T 47, P14, judeþ Dolj, cu urmãtoarele vecinãtãþi: la N-str. Vîlcomului, la E- Butucea
Ilinca, la S- Popescu Ion, laV- Purcaru Virgil. Se someazã orice persoanã interesatã
sã facã opoziþie, în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea ºi publicarea prezen-
tei somaþii se va trece la judecarea cererii.

OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ VÂN-
ZÃTOARE ELEC-
TROPARC MALL.
Telefon: 0771/
780.018.
MENAJ bãtrînã, 2
zile/sãptãmânã,
zona 1 Mai. Tele-
fon: 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.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi
- elevi la contabili-
tate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

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

Vând apartament 3
camere decoman-
date Brazdã parter.
Telefon: 0762/
280.739.

Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.

CASE
HOTEL central, Cra-
iova, 3 stele. Telefon:
0723/700.365.
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curen-
tã, canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.

Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/ 563.640.

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
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electri-
ce; Inchidere cen-
tralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior reca-
ro; Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii
la telefon: 0765/
312.168.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, superîntreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calori-
fer 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.
Ofer cãrþi de medi-
cinã intensivã din
perioada 1975-
2005 ºi cãrþi diver-
se domenii. Tele-
fon: 0726/392.255.
Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, tele-
fon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi
cu buºon de aeri-
sire - 10 lei ele-
mentul. 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, canis-
tre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxi-
gen sudurã, alter-
nator 12vV nou, ar-
zãtoare 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 roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând clasoare cu
timbre pentru copi-
ii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea, fo-
tolii, ºifonier, mobi-
lã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã,
aragaz, frigider,
masã, scaune, sal-
tea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich di-
mensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata.
Telefon: 0720/
880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu –
Sinaia - Izvor, cripte
suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.

Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizana-
lã, camerã auto.
Telefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbo-
lia cãpriori ºi cãrã-
midã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
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 convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.

Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând colþar su-
fragerie 500 lei,
ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

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

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

CONDOLEANÞE
Cu tristeþe ºi du-
rere neþãrmuritã
am aflat vestea
trecerii în nefiinþã
a bunului nostru
prieten ºi coleg
PAUL STREINU
ºi suntem alãturi
de distinsa soþie
Tanþa ºi familia
greu încercatã .
Sincere condo-
leanþe! Dumne-
zeu sã-l odih-
neascã în pace ºi
iubire dumneze-
iascã! Familia
Creþu Gherasie.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Aºa cum era de aºteptat, Lio-
nel Messi a primit, luni searã, la
Zurich, “Balonul de Aur” pentru
2015. A fost pentru a cincea oarã
când echipierul Barcelonei a in-
trat în posesia celui mai impor-
tant trofeu individual din fotbal,
dupã succesele consecutive ob-
þinute între 2009 ºi 2012.

Superstarul argentinian a pri-
mit 41,33% dintre voturi, devan-
sându-i pe Cristiano Ronaldo
(Real Madrid – 27.76%) ºi pe
Neymar, colegul sãu de la Bar-
celona (8.76%).

În fapt, Messi ºi Ronaldo au
câºtigat ultimele opt ediþii, cel din
urmã triumfând în 2008, 2013 ºi
2014.

“Este un moment foarte spe-
cial pentru mine sã câºtig din
nou Balonul de Aur, dupã ce am
fost doi ani aici ºi l-am urmãrit
pe Cristiano cum ridica trofeul.
Este incredibil cã am câºtigat a
cincea oarã. Este mult mai mult
decât visam când eram copil.

Messi ºi-a adjudecat Balonul de AurMessi ºi-a adjudecat Balonul de AurMessi ºi-a adjudecat Balonul de AurMessi ºi-a adjudecat Balonul de AurMessi ºi-a adjudecat Balonul de Aur
pentru a cincea oarãpentru a cincea oarãpentru a cincea oarãpentru a cincea oarãpentru a cincea oarã

Mulþumesc tuturor celor care m-
au votat, mulþumesc coechipie-
rilor mei, fãrã ei nu aº fi câºti-
gat nimic. Mulþumesc ºi fotba-
lului pentru ce mi-a oferit, atât
bun cât ºi mai puþin bun. Pentru
cã m-a ajutat sã cresc ºi sã în-
vãþ”, a declarat Messi, cel care
ºi-a trecut în palmares anul tre-
cut, alãturi de Barca, titlul în La
Liga, Cupa Regelui Spaniei, Liga
Campionilor, Supercupa Euro-
pei ºi Campionatul Mondial al
cluburilor.

Luis Enrique, cel mai tare dintre
antrenori

Tot de la Barcelona vine ºi teh-
nicianul anului 2015! Luis Enri-
que, care a adunat 31,08% din-
tre sufragii, i-a învins pe Josep
Guardiola (Bayern Munchen –
22,97%) ºi pe selecþionerul re-
prezentativei din Chile, argenti-
nianul Jorge Sampaoli (9,47%).
Este pentru a 3 oarã în ultimii 6
ani, când un spaniol câºtigã acest

trofeu, dupã Gardiola (2011) ºi
Vicente Del Bosque (2012). En-
rique ºi Guardiola nu au partici-
pat la gala de la Zurich, astfel cã
premiul tehnicianului de la Bar-
celona a fost luat de secretarul
tehnic al grupãrii catalane, Ro-
bert Fernandez.

Spania a lovit ºi la secþiunea
“echipa anului”

Nu mai puþin de opt jucãtori
din campionatul Spaniei, câte
patru de la Barcelona ºi Real
Madrid, figureazã în cea mai
bunã echipã a anului 2015. In-
truºii vin de la Bayern Munchen,
Juventus ºi Paris SG.

“Dream team-ul” aratã astfel:
Manuel Neuer (Bayern Munchen)
– Thiago Silva (Paris SG), Mar-
celo (Real Madrid), Sergio Ramos
(Real Madrid), Dani Alves (Bar-
celona) – Andrés Iniesta (Barce-
lona), Luka Modrici (Real Ma-
drid), Paul Pogba (Juventus) –
Neymar (Barcelona), Lionel Messi

(Barcelona), Cristiano Ronaldo
(Real Madrid).

Celelalte distinþii acordate
în gala de la Zurich:

Cea mai buna jucãtoare a anu-
lui: Carli Lloyd (autoare a unei
triple pentru SUA în finala Cu-

pei Mondiale cu Japonia)
Antrenorul anului (fotbal fe-

minin): Jill Ellis (SUA).
Cel mai frumos gol al anului:

Wendell Lira (27 de ani), de la
Goianasia (Brazilia). I-a devan-
sat pe Lionel Messi (Barcelona)
ºi Alexandro Florenzi (Roma).

SCM ”U” Craiova a ajuns la un
acord cu jucãtoarele Carmen Andreea
Mateaº, care va fi împrumutatã de la

Naþionala de polo a Ro-
mâniei va întâlni, în aceas-
tã searã, puternica repre-
zentativã a Italiei, într-un
joc din cadrul rundei secun-
de a Grupei B de la Cam-
pionatul European de polo,
gãzduit de capitala Serbiei,
Belgrad.

Ambele combatante au
învins în runda inauguralã,
România pe Georgia, scor
12-6, iar Italia pe Germa-
nia, 16-5.

Dintre cele patru merg
mai departe primele douã
clasate.

Meciul României cu Ger-
mania va fi vineri, dease-
menea de la ora 19:45.

“Miºcãri” la echipa
femininã de volei

campiona CS Volei Alba Blaj, ºi Andre-
ea Ecaterina Smultea (foto), care
revine în alb-albastru dupã ce în varã

alesese sã se retragã temporar din
activitate.

În schimb, SCM a împrumutat-
o pe Ioana Vodã la CS ”U” Cluj.

Mateaº (24 ani, 1,90 m)
evoluazã centru, în timp ce
Smultea (26 ani, 1.77 m) joacã pe
postul de extremã.

Dupã prima parte a Diviziei A1,
echipa craioveanã este ante-
penultima în clasament, pe locul
10. SCM va reveni în competiþie
cu un meci în deplasare contra
Medicinei Tg. Mureº (locul 5),
meci programat în 23 ianuarie
(ora 18:00).

România – Italia, la Europeanul de polo
Meciul va fi azi, de la ora 19:45, în direct la TVR 2

Cristina Neagu, cea mai
doritã jucãtoare în aceastã
perioadã, s-a decis unde
va juca în sezonul 2016-
2017. Aflatã la final de
contract cu Buducnost
Podgorica, cea mai bunã
handbalistã la ultimul
Mondial a decis sã rãmânã
la deþinãtoarea Ligii
Campionilor pentru cel
puþin încã un sezon.
Neagu a avut oferte în
aceastã perioadã de la mai
multe echipe, de la CSM
Bucureºti, Rostov Don,
Gyor ºi HCM Baia Mare.

DIGI SPORT 1

22:00 – FOTBAL Spania – Cupa Re-
gelui: Espanyol – Barcelona.

DIGI SPORT 2

7:00 ,  9:00,  10:30 – TENIS (F) –
Turneul de la Sydney, în Australia: Si-
mona Halep – Karolina Pliskova, Moni-
ca Puig – Samantha Stosur, Belinda
Bencic – Ekaterina Makarova / 18:00,
22:00 – FOTBAL Franþa – Cupa Ligii:
Toulouse – Marseille, Paris SG – Lyon.

DIGI SPORT 3

18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-
nalã: ASC Corona Braºov – U Alexan-
drion Cluj / 19:45 – FOTBAL Franþa –
Cupa Ligii: Guingamp – Lille / 22:00 –
FOTBAL Italia – Cupa: Milan – Carpi.

DIGI SPORT 4

21:30 – FOTBAL Spania – Cupa Re-
gelui: Villarreal – Bilbao.

DOLCE SPORT 1

21:45 – FOTBAL Anglia – Premier

Neagu, încã un an cu Buducnost

League: Manchester City – Everton.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL Anglia – Premier
League: Chelsea – West Brom.

EUROSPORT 1

15:00 – BIATLON (M) – Cupa Mon-
dialã, la Ruhpolding, în Germania /
17:00 – SNOOKER – Mastersul de la
Londra, Regatul Unit / 22:00 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Liverpo-
ol – Arsenal.

EUROSPORT 2

15:00 – SNOOKER – Mastersul de
la Londra, Regatul Unit / 19:00, 21:00
– BASCHET (M) – Eurocupa: Nijni Nov-
gorod – Maccabi Tel Aviv, Bayern Mun-
chen – Ratiopharm Ulm / 1:30, 3:30 –
FOTBAL – Turneu amical, în Statele
Unite.

TVR 2

19:45 – POLO – Campionatul Euro-
pean, la Belgrad, în Serbia: România –
Italia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Când s-a început proiectul re-
naºterii ªtiinþei, unul ideal, ca ºi
concept, pentru fotbalul românesc
ºi în special pentru Universitatea
Craiova, echipã care a suferit ca-
taclisme devastatoare provocate
de diverºi patroni, obiectivele erau
mai mult decât decente, erau în-
drãzneþe. Alipirea ªtiinþei de oraº
ºi de clubul-mamã, fãrã a mai sta
la cheremul unor samsari, unor
ucigaºi de vise ºi idealuri, confe-
rea o siguranþã suporterilor, le
permitea sã-ºi simtã clubul mai
aproape. Neîndeplinirea lor nu este
neapãrat o dramã, pot exista paºi
greºiþi, mai ales cã fotbalul nu e
matematicã, însã importantã rã-
mâne strategia, importante sunt
intenþiile ºi verticalitatea. În pri-
mii doi ani, în ciuda unor erori la
capitolul imagine, proiectul a fost
în grafic. Actualul sezon a fost
ratat, din cauza unui manageriat
greºit, însã dacã erorile pot fi în-
þelese, cu critica de rigoare, con-
structivã, ultimele evenimente nu
pot fi tolerate. Sau cel puþin nu
cu consimþãmântul celor douã
entitãþi de bazã care s-au implicat
în renaºterea ªtiinþei: Primãria ºi
Clubul Sportiv. Vânzarea celor mai
importanþi jucãtori la FCSB este
în contradicþie cu spiritul Craio-
vei ºi al ªtiinþei. Deja interdicþia la
transferuri ºi instalarea unor an-
trenori anonimi nu fac cinste unui
club de talia Universitãþii Craiova.

Universitatea Craiova a mai fost
pepinierã pentru Steaua ºi Dina-
mo, marile noastre rivale, în vre-
mea patronilor Neþoiu, Dinel ºi Mi-
titelu, însã echipa nu era partener
oficial al urbei. Când s-a conce-

S-au stabilit
semifinalele
Cupei României

Dinamo Bucureºti ºi FCSB  se
vor întâlni în semifinalele Cupei
României, s-a stabilit, ieri, la tra-
gerea la sorþi efectuatã la Casa Fot-
balului. În cea de-a doua semifina-
lã se vor întâlni formaþiile ASA Târ-
gu Mureº ºi CFR Cluj. Semifinale-
le se vor disputa în sistem tur-re-
tur, prima echipã extrasã fiind or-
ganizatoare a jocului tur, Dinamo,
respectiv ASA Târgu Mureº. Pri-
ma manºã este programatã în 2
martie, iar a doua se va disputa la
20 aprilie.

Gicã Craioveanu a confirmat, pentru presa catala-
nã, cã FC Barcelona intenþioneazã sã-l coopteze pe
Andrei Ivan, atacantul Universitãþii Craiova. „Am vor-
bit cu Gerard, antrenorul filialei Barcelonei. Dosarul
lui Ivan e pe biroul sãu ºi crede cã este un fotbalist
interesant pentru viitorul clubului. Este un jucãtor care
se potriveºte foarte bine stilului Barcei, deoarece ºtie
sã joace unu contra unu ºi este foarte rapid”, a decla-
rat Craioveanu, pentru cotidianul catalan Sport. Fos-
tul director de imagine al Craiovei considerã cã Ivan
poate fi un jucãtor foarte util pentru echipa a doua a
clubului FC Barcelona ºi cã are ºanse în viitor sã prindã
chiar ºi prima echipã: „Dacã va lucra la nivel combi-
nativ ar putea fi un fotbalist important pentru ei. Acum
este doar un bãiat, este un jucãtor foarte bun ºi are un
mare viitor în faþã pentru cã va învãþa, cu siguranþã”,
a adãugat Craioveanu.

FC Barcelona a fãcut CS Universitãþii Craiova o

Craioveanu face lobby pentru Ivan în presa catalanãCraioveanu face lobby pentru Ivan în presa catalanãCraioveanu face lobby pentru Ivan în presa catalanãCraioveanu face lobby pentru Ivan în presa catalanãCraioveanu face lobby pentru Ivan în presa catalanã
ofertã de împrumut pânã la 30 iunie, cu opþiune de
cumpãrare a lui Andrei Ivan, în schimbul sumei de 4
milioane euro, mai scrie ziarul catalan, adugând cã
„mai multe cluburi din Premier League se intereseazã
de el, însã Andrei vrea sã joace la Barca”.

Finanþatorii Universitãþii Craiova se înþeleseserã cu
Gigi Becali pentru transferul a patru jucãtori la FCSB,
însã negocierile dintre Becali ºi jucãtori au intrat în
impas. La plecarea în Antalya de pe aeroportul „Henri
Coandã”, Andrei Ivan a declarat: „Suntem jucãtori la
Universitatea Craiova, mergem cu aceastã echipã în
cantonament. Ca jucãtor, eu nu ºtiu nimic despre acest
transfer la Steaua. Vreau sã plec în strãinãtate. Vreau
sã ajung unde mi-e locul ºi unde îmi e mie mai bine.
Am vãzut ºi eu ºtirea în ziarul Barcelonei, sã sperãm
cã se face un transfer sã plec în strãinãtate ºi nu în
þarã. La Steaua ar fi un pas important, dar nu vreau sã
mai vorbesc despre echipele din România”.

Dacã va fi vândut contingentul de jucãtori, trebuie sã plece ºi finanþatorii!Dacã va fi vândut contingentul de jucãtori, trebuie sã plece ºi finanþatorii!Dacã va fi vândut contingentul de jucãtori, trebuie sã plece ºi finanþatorii!Dacã va fi vândut contingentul de jucãtori, trebuie sã plece ºi finanþatorii!Dacã va fi vândut contingentul de jucãtori, trebuie sã plece ºi finanþatorii!

Primãria ºi Clubul Sportiv nu trebuiePrimãria ºi Clubul Sportiv nu trebuiePrimãria ºi Clubul Sportiv nu trebuiePrimãria ºi Clubul Sportiv nu trebuiePrimãria ºi Clubul Sportiv nu trebuie
sã fie martori la biºniþa cu fotbaliºtisã fie martori la biºniþa cu fotbaliºtisã fie martori la biºniþa cu fotbaliºtisã fie martori la biºniþa cu fotbaliºtisã fie martori la biºniþa cu fotbaliºti
care se prefigureazã!care se prefigureazã!care se prefigureazã!care se prefigureazã!care se prefigureazã!

put aceastã asociere, principalele
obiective erau ca echipa sã repre-
zinte oraºul, sã joace în oraº ºi
dacã se poate sã facã performan-
þã pentru oraº. Ori, în cazul în
care jucãtorii cei mai importanþi
ar fi vânduþi lui Gigi Becali, echi-
pa ar fi practic  transformatã într-
un „satelit” al Stelei. Craiova nu
vrea circ de prost gust, vrea per-
formanþã. Craiova nu vrea sã fie
pepinierã pentru rivale, vrea sã-ºi
pãstreze demnitatea ºi onoarea, de
multe ori cãlcate în picioare de
finanþatori de carton! Contingetul
de jucãtori care este pus pe tara-
bã denotã intenþiile meschine ale
finanþatorilor. Nimeni nu coman-
dã pe banii cuiva, dar dacã vrei sã
sã fii Universitatea Craiova, sã joci
ºi sã te antrenezi în Craiova, mai
ales în condiþiile care se creeazã
acum, dacã vrei sã porþi în piept
siglele legendare ale ªtiinþei, nu ai
voie sã trãdezi! Conceptul de fot-
bal business poate fi înþeles, dar
într-o anumitã mãsurã. ªi Porum-
boiu vindea jucãtori la Steaua, dar
apoi cumpãra adevãrate staruri,
cu care se bãtea la titlu. Acum,
conducãtorii Craiovei tind sã se
despartã de cei mai importanþi ju-
cãtori în condiþiile în care clubul
are interdicþie la transferuri! În
mod normal, dupã un eºec, lotul
ar trebui îmbunãtãþit, ar trebui sã
creascã valoric, nu dimpotrivã, sã
fie decimat ºi tocmai în favorarea
unei echipe duºmãnite în Oltenia!

Nu mai vorbim acum despre o
echipã strict privatã, de echipa
„copiilor, copiilor cuiva”, vorbim
despre o echipã care trebuie sã fie
un brand al Craiovei, de care tre-

buie sã avem grijã ºi care nu poa-
te fi folositã!

Episoadele „Niculescu”
ºi „Rada-Stancu”

au declanºat revolte
Au existat de-a lungul timpului

momente dramatice pentru fotba-
lul craiovean, la care fanii au reac-
þionat, însã neavând nicio pârghie
de a-i trage la rãspundere pe finan-
þatori, protestele au fost în van.

Când George Pãunescu a re-
nunþat la finanþarea Universitãþii
Craiova, în anii 90, cel mai pro-
miþãtor jucãtor, Eugen Tricã, a
ajuns la Steaua, unde patron era
fratele lui George Pãunescu, Vio-
rel.

În 2001, pe vremea când era
principal acþionar la Craiova, Gigi

Neþoiu îl vindea pe Claudiu Nicu-
lescu la „duºmanul de moarte”,
Dinamo, pretextul fiind penibil.
„Comandantul” pretindea atunci cã
golgheterul ªtiinþei era un jucãtor
„plafonat” - o insultã la adresa fa-
nilor, care s-au revoltat ºi au or-
ganizat proteste în centrul oraºu-
lui. Niculescu avea sã facã istorie
în „Groapã”. În urmãtorul an,
Gigi Neþoiu pãrãsea Craiova, pe
care o transformase într-un „sa-
telit” al lui Dinamo ºi pe care a
ajutat-o decisiv sã câºtige titlul, cu
tot ce era mai bun în lot, un sin-
gur jucãtor, Marius Sava, refu-
zând sã trãdeze.

Nici continuarea nu a fost mai
bunã pentru ªtiinþa. Urmãtorul pa-
tron, Dinel Staicu, avea sã-ºi în-
cheie „mandatul” cu prima retro-
gradare din istoria ªtiinþei, „încu-
nunatã” cu cedarea încã unui con-

tingent de jucãtori la rivala Dina-
mo. Pânã la „despãrþirea” de Di-
nel Staicu, alte douã scandaluri îl
transformau pe acesta într-un in-
amic public. Doi craioveni get-be-
get, Ionuþ Rada ºi Ionuþ Stancu,
au fost vânduþi la Rapid. Fanii au
reacþionat cu proteste prelungite,
primul fiind la aeroportul „Henri
Coandã” din Bucureºti, când
Rada ºi Stancu se întorceau de la
un turneu cu echipa naþionalã.

„Era Mititelu” este cea mai re-
centã ºi destul de proaspãtã în
memoria fanilor. Mititelu promi-
tea sã fie finanþatorul care pune
capãt „exporturilor” cãtre marile
rivale, dar jucãtori precum Andrei
Ionescu, Mihai Costea sau Andrei
Prepeliþã aveau sã fie vânduþi Ste-
lei, înainte ca Universitatea sã se
prãbuºeascã ºi preþ de doi ani sã
nu mai existe.

Sursa foto: csuc.ro
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