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- Nu-mi place toamna ºi iarna, Po-
pescule, pentru cã ziua e mai micã
ºi consumul de curent electric e mai
mare. actualitate / 3
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Berlinul va facilita expulzarea
imigranþilor delincvenþi. Dupã
scandalul de la Koln, Germania ºi-
a însãprit tonul la adresa refugiaþi-
lor primiþi pe teritoriul sãu. Parte-
nerii coaliþiei guvernamentale de la
Berlin s-au pus de acord, marþi,
asupra facilitãrii reconducerii la
frontiere a delicvenþilor strãini.
Consecinþele directe a agresiuni-
lor imigranþilor, din seara de 31
decembrie, în mai multe oraºe,
printre care în principal Koln-ul,
nu s-au lãsat aºteptate: “Pentru
fãptaºii strãini expulzarea este o
consecinþã”, a spus social-demo-
cratul Heiko Maas, ministrul ger-
man al Justiþiei.

Un sabotaj în detrimentul locuitorilorUn sabotaj în detrimentul locuitorilorUn sabotaj în detrimentul locuitorilorUn sabotaj în detrimentul locuitorilorUn sabotaj în detrimentul locuitorilor

O aºezare sublimã
plasatã în câmpia
Desnãþuiului, cu lo-
cuitori harnici, gospo-
dãrii dintre cele mai
impunãtoarea, comu-
na Poiana Mare trã-
ieºte printre atâtea
destine ºi unul, de
naturã politicã, cum
altfel, decât în detri-
mentul cetãþenilor. Un
rãzboi surd, ce riscã
sã se permanentizeze,
între primarul, Marin
Vintilã, pe de o parte,
ºi consilierii locali, pe
de alta, nu aduce
decât blocaje în dez-
voltarea comunei ºi în
punerea în practicã a
unor proiecte fireºti
de dezvoltare a locali-
tãþii ºi, implicit, a
oamenilor. 55555 RE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
pronunþat sentinþa în cazul proce-
sului bãrbatului de 55 de ani, din
comuna Dobreºti, care, în luna
august a anului trecut, pe fondul
geloziei, ºi-a omorât în bãtaie so-
þia, pentru cã o bãnuia cã-l înºea-
lã. Bãrbatul ºi-a recunoscut fapta
ºi a cerut sã fie judecat în proce-
dura simplificatã, iar instanþa a
decis sã-l condamne la o pedeap-
sã totalã de 10 ani ºi 8 luni de în-
chisoare pentru omor asupra unui
membru de familie.

Salon alSalon alSalon alSalon alSalon al
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Cioloº: Am finalizat
planurile de acþiuni
sectoriale pe fiecare
minister. Îl trimitem
Parlamentului

Premierul Dacian Cioloº a
anunþat cã Executivul a finalizat
planurile de acþiuni sectoriale
pentru fiecare minister ºi le-a
sintetizat într-un document care
va fi trimis Parlamentului pânã
la finalul vacanþei parlamentare,
cerându-le totodatã miniºtrilor
sã-l prezinte comisiilor de
specialitate. “Am finalizat
planurile de acþiuni sectoriale,
cu prioritãþile pe fiecare minister,
ceea ce aþi trimis în urma
întâlnirilor, discuþiilor pe care le-
am avut inclusiv ºedinþele
informale de Guvern de sâmbã-
ta, de la instalarea Guvernului ºi
pânã acum. Am reuºit sã
sintetizãm aceste prioritãþi
sectoriale pe care vi le-aþi fixat
fiecare dintre dumneavoastrã
într-un document pe care aºa
cum am promis o sã-l trimitem
Parlamentului pânã când
Parlamentul se întoarce din
vacanþã ºi o sã vã rog sã vã faceþi
timp sã mergeþi în comisiile de
specialitate sã prezentaþi aceste
prioritãþi pe care vi le-aþi stabilit
ºi sã le discutaþi cu parlamenta-
rii”, le-a spus Dacian Cioloº
miniºtrilor miercuri, la începutul
ºedinþei Executivului. El le-a
cerut membrilor Cabinetului sãu
sã se “concentreze” pe imple-
mentarea planului de mãsuri
sectoriale în instituþiile pe care le
conduc pentru cã “timpul este
scurt” ºi le-a transmis acestora
cã trebuie sã facã diferenþierea
între prioritãþile pe care ºi le-a
stabilit actualul Guvern ºi
lucrurile care trebuie fãcute
pentru administratrea “norma-
lã” a ministerelor. De asemenea,
Dacian Cioloº a anunþat cã se va
deplasa la toate ministerele
pentru discuta în detaliu modul
în care conducerile acestora îºi
propunã sã implementeze
mãsurile convenite.

“Vorbim de celebra Lege a salarizãrii pu-
blice, care trebuie sã fie actualizatã. Trebuie
rãspuns constrângerilor acestei legi, pentru
cã în acest moment avem 110 clase de sala-
rizare ºi dintre acestea 24 sunt deja suprapu-
se, ca urmare a majorãrilor salariului minim,
din 2010 pânã acum, într-un ritm accelerat.
Avem nivele de salarizare care nu mai diferã,
pentru aceeaºi funcþie, în ministere sau insti-
tuþii diferite, dar care sunt cel puþin la nivelul
clasei de salarizare în aceeaºi clasã, lipsesc
criteriile de performanþã, avem situaþii în care
salariile de bazã ale persoanelor cu vechime
în muncã au ajuns sã fie mai mici decât ale
debutanþilor(...) ºi salariile celor cu studii
superioare au ajuns sã fie la nivelul salariaþi-
lor cu studii medii”, a spus Dan Suciu, el
explicând cã aceste anomalii au apãrut ca
urmare a majorãrii succesive a salariului mi-
nim din ultima perioadã.

Al doilea memorandum prevede modalita-
tea de lucru a grupului interministerial plus
sindicate, grup care va începe un proces de
consultare cu toate instituþiile ºi ministerele
care trebuie sã-ºi exprime punctul de vedere
în legãturã cu modificãrile Legii salarizãrii pu-
blice. “Vor fi întâlniri care vor începe de mâine
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“Am aprobat astãzi (miercuri -
n.r.) în Consiliul ASF amendamen-
tele la Norma 23, avem clauza cu
privire la corelarea primelor ºi ma-
jorãrilor de prime cu daunalitatea”,
a declarat preºedintele ASF, Miºu
Negriþoiu, într-o întâlnire cu jur-
naliºtii. Totodatã, norma modificatã
prevede cã asiguratorii vor emite
doar poliþa RCA, fãrã Carte Verde,
pentru vehiculele care nu pot cir-
cula în afara României, din cauza
limitãrilor tehnice. În aceastã ca-
tegorie se pot încadra mijloacele
de transport în comun sau trac-
toarele cu regim special de înma-

Vicepremierii, ministrul Muncii, ministrul Justi-
þiei ºi reprezentanþii confederaþiilor sindicale vor

forma un grup de lucru care va elabora, într-o
lunã, noul proiect al Legii salarizãrii bugetare,
care va cuprinde ºi criterii de performanþã, a

anunþat, ieri purtãtorul de cuvânt al Guvernului,
Dan Suciu, la finalul ºedinþei în care Guvernul a

aprobat douã memorandumuri referitoare la
Legea salarizãrii personalului bugetar. Nivelul

salariului minim brut pe economie va fi stabilit pe
baza unui mecanism transparent, astfel încât

indexarea sã se facã în mod automat.
(joi-n.r.), 14 ianuarie,
pânã pe data de 4 fe-
bruarie, întâlniri cu fie-
care minister în parte,
cu reprezentanþii auto-
ritãtilor locale, cu re-
prezentanþii sindicatelor ºi cu comisiile de
specialitate din Parlament. Toate aceste con-
sultãri se vor încheia într-un document de
lucru care va trebui prezentat într-o ºedinþã
de Guvern sau la nivelul Guvernului pentru
ultimele detalii, în perioada 5-10 februarie.
Aºadar, vom avea o formã finalizatã, final a
proiectului undeva dupã data de 10 februa-
rie”, a spus Suciu. De asemenea, la nivelul
ministerelor vor fi comisii de dialog social cu
sindicatele care au reprezentanþi în domeniul
respectiv, aºa încât la mijlocul lunii viitoare
Guvernul sã prezinte Parlamentului un pro-
iect final al acesti legi.

Nivelul salariului minim brut pe economie
va fi stabilit pe baza unui mecanism transpa-
rent care va fi convenit în cadrul unui grup
de lucru format din vicepremieri, miniºtrii
Muncii, Justiþiei, Finanþelor, reprezentanþii pa-
tronatelor ºi sindicatelor, astfel încât indexa-
rea sã se facã în mod automat. “La finalul

anului trecut, am anunþat cã vom constiui
acest grup de lucru. Suntem una dintre cele
ºapte þãri europene care nu au un sistem cuan-
tificabil ºi direct de stabilire a salariului mi-
nim. Acest mecanism automat de indexare
trebuie constituit în cadrul grupului. E un grup
care presupune prezenþa vicepremierilor, mi-
niºtrilor de Finanþe, Justiþie ºi Muncii ºi re-
prezentanþi sindicali, dar ºi patronali, pentru
cã evident este un subiect care intereseazã
toate aceste componente ale societãþii”, a
anunþat purtãtorul de cuvânt al Executivului,
Dan Suciu, la finalul ºedinþei Guvernului.

Guvernul a decis, pe 30 decembrie 2015,
ca salariul minim pe economie sã creascã la
1.250 de lei începând cu 1 mai 2016. De
aceastã majorare a salariului minim pe eco-
nomie vor beneficia, în total, 1.131.000 de
salariaþi, din care peste un milion sunt din
sectorul privat. De aceastã creºtere vor be-
neficia ºi cei aproximativ 39.000 de bugetari.

Miºu Negriþoiu: Am aprobat modificarea normei RCA,
tarifele urmând sã fie corelate cu nivelul daunelor

ASF a aprobat modificarea normei privind RCA, astfel cã
asigurãtorii vor fi obligaþi sã coreleze evoluþia tarifelor RCA
cu nivelul daunelor pentru fiecare segment de asiguraþi, iar
pentru vehiculele care nu pot circula în strãinãtate din cauze

tehnice nu vor mai încheia ºi poliþe Carte Verde.

triculare. “Nu ne-am referit expres
la transportatori aici, sunt toate
vehiculele care nu pot circula în
strãinãtate, pe fondul limitãrilor
tehnice”, a precizat Negriþoiu. Nor-
ma va intra în vigoare la data pu-
blicãrii în Monitorul  Oficial.

Uniunea Naþionalã a Societãþi-
lor de Asigurare ºi Reasigurare din
România (UNSAR) apreciazã cã
introducerea unor limitãri de orice
fel asupra tarifãrii RCA în cadrul
proiectului de modificare a normei
contravine Constituþiei. Totodatã,
organizaþia considerã cã schimbã-
rile pot determina ºi continuarea

scãderii numãrului de asigurãtori
prezenþi pe piaþa RCA, potrivit unei
scrisori pe care UNSAR a trans-
mis-o recent cãtre ASF. Modifica-
rea normei a fost convenitã în de-
cembrie între ASF, asigurãtori ºi
transportatori dupã un protest al
acestora din urmã, nemulþumiþi de
creºterea tarifelor RCA. Cele trei
pãrþi au semnat atunci un memo-

randum care prevede ºi plafona-
rea creºterii RCA la cel mult 50%
din tarifele valabile în iunie 2015.
Confederaþia Operatorilor ºi Trans-
portatorilor Autorizaþi din Româ-
nia (COTAR) acuzã nerespectarea
protocolului, susþinând cã unele
poliþe s-au scumpit deja peste 50%.
ASF a anunþat însã cã asigurãtorii
ºi-au respectat promisiunile.
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Berlinul va facilita expulzarea
imigranþilor delincvenþi. Dupã
scandalul de la Koln, Germa-
nia ºi-a însãprit tonul la adresa
refugiaþilor primiþi pe teritoriul
sãu. Partenerii coaliþiei guver-
namentale de la Berlin s-au pus
de acord, marþi, asupra facili-
tãrii reconducerii la frontiere a
delicvenþilor strãini. Consecin-
þele directe a agresiunilor imi-
granþilor, din seara de 31 de-
cembrie, în mai multe oraºe,
printre care în principal Koln-
ul, nu s-au lãsat aºteptate: “Pen-
tru fãptaºii strãini expulzarea
este o consecinþã a spus social-
democratul Heiko Maas, minis-
trul german al Justiþiei. Strãinii
condamnaþi la pedeapsa cu în-
chisoare vor putea fi expulzaþi,
dupã executarea pedepsei, din

MIRCEA CANÞÃR
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Germania. Pânã acum toþi
strãini, condamnaþi la 3 ani de
închisoare, puteau fi expulzaþi,
doar dacã viaþa ºi starea de sã-
nãtate nu le erau ameninþate în
þara de origine. O altã dispozi-
þie expresã prevede cã un sim-
plu ordin de pãrãsire a terito-
riului, dupã o condamnare de
un an la închisoare, este sufi-
cient. Cancelarul german Ange-
la Merkel care a susþinut politi-
ca generoasã de primire a imi-
granþilor în Europa, este din ce
în ce tot mai criticatã în partidul
sãu, dupã primirea a peste 1 mi-
lion de solicitãri de azil. Marþi,
poliþia a îndreptat spre Austria
un numãr mare de imigranþi. Re-
fuzând sã închidã porþile imi-
granþilor, Angela Merkel ºi-a
creat mulþi inamici apþi de tul-

burenþe în Uniunea Creºtin-De-
mocratã (CDU), partid pe care
îl conduce de 15 ani. La Koln,
la 12 zile dupã evenimentele din
noaptea Anului Nou sunt înre-
gistrate peste 500 plângeri, din
care 40% pentru agresiuni se-
xuale, fãrã ca suspecþii sã fie
identificaþi. Chestiunea interzice-
rii primirii refugiaþilor se pune cu
brutalitate, ºi Angela Merkel se
vede grav contestatã, ca nicio-
datã pânã în prezent, din cauza
primirii refugiaþilor sirieni. Unga-
ria putinistã a lui Victor Orban,
Slovacia islamofobã a lui Robert
Figo, Polonia de neînþeles a lui
Jaroslaw Kaczynski, alimentea-
zã o fracturã vest-est, în Uniu-
nea Europeanã, riscând o sciziu-
ne. Unii vorbesc de o victorie
ideologicã a lui Victor Orban,

dar este una a lui Pyrrhus, fiind-
cã pentru moment þãrile menþio-
nate, refuzã exact valorile pe
care este clãditã Uniunea Euro-
peanã. Sã fie Victor Orban în-
vingãtorul ideologic al crizei re-
fugiaþilor, cu care UE este con-
fruntatã ºi care ar putea rãmâne
problema anului 2016 pe agen-
da sa? Greu de spus, însã tonul
din concluziile sumitului european
din 17-18 decembrie 2015, pare
a-i da dreptate lui Victor Orban,
devenit un apãrãtor al UE, tot
mai fragilã. Crudã ironie. Atunci
s-a vorbit de ranforsarea con-
trolului la frontierele exterioare
ºi armonizarea politicilor migra-
torii. De la începutul lui ianuarie
a.c., poliþia landului Renania de
Nord a recunoscut cã anchetea-
zã reþelele mafiote marocane. În

alte regiuni ale Germaniei poliþia
a descoperit o cooperare între
reþelele marocane, ganeze ºi gam-
biene. Cu Siria, sau mai exact
problema sirianã, Germania des-
coperã cã toate conflictele din
alte pãrþi ale lumii, pot devenii
conflicte europene. O demon-
straþie în acest sens o constituie
atentatul comis la Istambul la 12
ianuarie, în care printre victime,
10 erau turiºti germani. Nu e
mai puþin adevãrat cã în urma
atentatului, care a lovit Turcia,
lui Recep Tayyip Erdogan i se
cere sã-ºi clarifice poziþia faþã
de jihadiºti. ªi tot atât de ade-
vãrat este cã la Leipzig, în estul
Germaniei, pe pancartele de-
monstranþilor se putea citii cã
“Merkel trebuie sã plece” ºi “re-
fugiaþii nu sunt doriþi”.

Potrivit primarului, solicitarea a
venit din partea conducerii SCM
Craiova. Clubul aflat în subordi-
nea Primãriei Craiova a cerut ca
imobilul în care a funcþionat fosta
piaþã din Brestei sã-i fie cedat pen-
tru a-ºi amplasa acolo ringurile de
box, iar autoritãþile locale au fost
de acord cu aceastã idee.

„Începând de anul acesta, cele
douã ringuri de box pe care le
avem sunt planificate sã fie muta-
te în fosta piaþã de pe Brestei,
unde nu se desfãºoarã absolut ni-
mic la ora actualã. Cei de la secþia
de box au cerut sã se mute acolo
ringurile de box”, a declarat pri-
marul Craiovei.

Piaþa din Brestei devine salã de boxPiaþa din Brestei devine salã de boxPiaþa din Brestei devine salã de boxPiaþa din Brestei devine salã de boxPiaþa din Brestei devine salã de box
Cele douã ringuri de joc, aflate în dotarea noii secþii de box a

SCM Craiova, vor fi mutate în fosta piaþã din cartierul Brestei.
Primarul Lia Olguþa Vasilescu a anunþat cã spaþiul în care a func-
þionat piaþa nu mai are nici o utilitate în prezent ºi cã se preteazã
la o salã de box dupã ce vor fi fãcute câteva reamenajãri.

Piaþa a fost închisã
la cererea locatarilor

Imobilul în care se va muta
Secþia de box este o construc-
þie nouã, care a fost ridicatã de
la zero în momentul în care s-a
amenajat o piaþã care sã deser-
veascã locuitorii din zona Bres-
tei. Între timp, când au apãrut
mai multe supermarketuri în
preajmã, piaþa nu ºi-a mai atins
scopul, fiind închisã în cele din
urmã. Primarul spune cã acum
piaþa s-a transformat într-un fel
de garaj public ºi cã este o va-
riantã bunã sã se transforme
într-o salã de box.

„Piaþa a funcþi-
onat foarte puþin
din cauza locuito-
rilor din zonã care
au cerut sã se în-
chidã aceastã pia-
þã pentru cã era
zgomot ºi le pro-
voca tot felul de
probleme. Aceas-
tã piaþã s-a trans-
format într-un fel
de garaj public. O
sã-i punem ter-
mopane ºi o sã
funcþioneze ca o
salã de sport pen-
tru sport ivii
noºtri”, a menþio-
nat primarul.

Box cu atleþii
Cele douã ringuri de box au

fost amplasate, pânã acum, în Sala
Polivalentã, în aceeaºi salã aflân-
du-se ºi pista pentru atletism. Di-
rectorul CSM Craiova, consilierul
liberal Pavel Badea, i-a reproºat pri-
marului, în aceeaºi ºedinþã a Con-
siliului Local Municipal Craiova,
cã ringurile de box îi încurcau pe
atleþi.

„Acest oraº este recunoscut
din punct de vedere al performan-
þelor sportive în principal datoritã
secþiilor de atletism. De-a lungul
timpului, foarte mulþi sportivi de
performanþã de pe secþia de atle-
tism au fãcut performanþe nota-

bile pentru Craiova. Nefiind foar-
te mult timp în Craiova, cu ex-
cepþia ultimilor trei, nu ºtiþi acest
lucru, dar eu vã anunþ”, a spus
Pavel Badea.

Pistã de atletism
ºi în Grãdina Botanicã

 Dupã ce i-a replicat la provo-
care, Olguþa Vasilescu a declarat
cã pista de atletism nu a fost afec-
tatã de cele douã ringuri de box ºi
cã, în plus, sportivii care practicã
atletismul vor beneficia chiar de o
infrastructurã mai bunã.

„Stadionul de atletism este în

lucru, mai mult decât atât am luat
în calcul sã organizãm încã o pis-
tã de atletism în Grãdina Botani-
cã, de 800 de metri, de tartan,
astfel încât sã se poatã desfãºura
aceastã activitate ºi în aer liber”,
a mai spus Olguþa Vasilescu.

În ceea ce priveºte pista de atle-
tism de pe fostul stadion „Ion
Oblemenco”, care s-a dezafectat
odatã cu începerea lucrãrilor de
reconstrucþie, autoritãþile au spus
cã putea fi folositã de atleþi, dar în
niºte condiþii improprii, deoarece
deja crescuse iarba pe ea.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Directorul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului (DGASPC) Dolj, Florin
Stancu, a precizat, ieri, cã o an-
gajatã a instituþiei – instructor de
educaþie la Centrul de recuperare
ºi reabilitare pentru copilul cu han-
dicap „Noricel“ din Craiova – a
fost suspendatã din funcþie. Mã-

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, Ion Verde ºi-a omo-
rât în bãtaie soþia, pe Crina Verde,
de 50 de ani, la locuinþa comunã,
din satul Murta, comuna Dobreºti.

Angajatã a DGASPC Dolj suspendatãAngajatã a DGASPC Dolj suspendatãAngajatã a DGASPC Dolj suspendatãAngajatã a DGASPC Dolj suspendatãAngajatã a DGASPC Dolj suspendatã
pentru cã a lovit un copil de 6 anipentru cã a lovit un copil de 6 anipentru cã a lovit un copil de 6 anipentru cã a lovit un copil de 6 anipentru cã a lovit un copil de 6 ani

Poliþiºtii Secþiei 4 din municipiul Cra-
iova au fost sesizaþi, ieri dupã-amia-
zã, cu o plângere din partea Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, cu privire la un
incident petrecut pe 2 ianuarie a.c.
Este vorba despre o angajatã de la
Centrul de recuperare ºi reabilitare

pentru copilul cu handicap „Noricel“
din Craiova care la data respectivã ar
fi lovit un copil de 6 ani, cu handicap
sever, internat aici. Angajata a fost
suspendatã ieri din funcþie ºi, pe lân-
gã ancheta Poliþiei, ea mai face ob-
iectul unei cercetãri disciplinare dis-
pusã de conducerea DGASPC Dolj.

sura a fost luatã dupã ce, în urma
unei cercetãri prealabile fãcutã de
ºefa Centrului „Noricel” a reieºit
cã angajata, care este în instituþie
de aproximativ un an ºi jumãtate,
a agresat un copil de 6 ani cu han-
dicap sever. Totul s-a petrecut pe
2 ianuarie ºi infirmiera cu pricina,
deºi avea aceastã obligaþie, nu a

consemnat incidentul în
registrul Centrului, aºa
cum ar fi trebuit. Mai
mult, a explicat Florin
Stancu, fapta a fost
descoperitã de ºefa
Centrului „Noricel”
care, deºi era în con-
cediu, a trecut pe la ser-
viciu ºi a vãzut echimo-
ze pe faþa copilului.
„Ce pot sã vã spun de-
cât cã este vorba despre

un incident nefericit. Un instruc-
tor de educaþie de la Centrul No-
ricel a pãlmuit un copil de 6 ani
care are o înârziere în dezvoltare,
fiind încadrat la grad de handi-
cap sever. ªefa Centrului, care era
în concediu, a trecut pe acolo, a
observat echimoze pe faþa copi-
lului, a verificat în registru sã
vadã dacã este consemnat vreun
incident ºi a gãsit date despre o
altercaþie petrecutã pe hol între doi
copii, unul fiind cel cu urmele pe
faþã. Tocmai acestea nu se justi-
ficau, astfel cã m-a anunþat, am
chemat-o înapoi la serviciu, iar
ea a dispus cercetarea prealabilã.
Rezultatul mi l-a prezentat astãzi
(n.r. -ieri) ºi s-a stabilit, ºi din
câte am înþeles angajata chiar a
recunoscut pe parcursul cercetã-
rii prealabile, cã cel mic a fost

lovit de infirmierã. Am dispus sus-
pendarea ei din funcþie ºi dema-
rarea cercetãrii disciplinare a ei.
În plus, am depus ºi o plângere la
Poliþie, pentru lãmurirea tuturor
aspectelor legale de acest eveni-
ment, încadrarea juridicã urmând
sã fie fãcutã de ei”, ne-a explicat
Florin Stancu, directorul
DGASPC Dolj.

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Dolj au con-
firmat cã, ieri dupã-amiazã, a fost
înregistratã o sesizare din partea
DGASPC Dolj ºi cã, în baza aces-

teia s-a deschis un dosar penal în
care se fac cercetãri cu privire la
comiterea infracþiunii de purtare
abuzivã: „În aceastã dupã amia-
zã, la Secþia 4 Poliþie din muni-
cipiul Craiova a fost primitã o se-
sizare din partea Direcþiei Gene-
rale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj. În cauzã
poliþiºtii craioveni au întocmit un
dosar de cercetare penalã ºi se
efectueazã cercetãri sub aspectul
comiterii infractiunii de purtare
abuzivã, cu prvire al o faptã din
2 ianuarie a.c”.

Zece ani ºi opt luni de puºcãrie dupã ce ºi-a
omorât nevasta în bãtaie

Judecãtorii Tribunalului Dolj au pronunþat sentinþa în cazul
procesului bãrbatului de 55 de ani, din comuna Dobreºti, care,
în luna august a anului trecut, pe fondul geloziei, ºi-a omorât în
bãtaie soþia, pentru cã o bãnuia cã-l înºealã. Bãrbatul ºi-a
recunoscut fapta ºi a cerut sã fie judecat în procedura simplifi-
catã, iar instanþa a decis sã-l condamne la o pedeapsã totalã de
10 ani ºi 8 luni de închisoare pentru omor asupra unui membru
de familie. Hotãrârea nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

Anchetatorii au fost anunþaþi pe 24
august 2015, în jurul orei 3.00, cã
în locuinþa familiei s-a petrecut o
tragedie. În urma cercetãrilor
efectuate de poliþiºti ºi procurori
s-a stabilit cã Ion Verde, dupã ce a

consumat din plin bãuturi alcooli-
ce ºi s-a îmbãtat, pe fondul gelo-
ziei, suspectând-o cã-l înºealã, a
luat-o la bãtaie pe soþia sa, lovind-
o repetat cu pumnii ºi picioarele
pânã când aceasta nu a mai miº-
cat. Medicii de pe ambulanþa soli-
citatã la faþa locului n-au mai pu-
tut decât sã constate decesul fe-
meii. În urma autopsiei, medicii
legiºti au stabilit cã femeia avea
leziuni din cap pânã-n picioare
(traumatism cranio-cerebral, frac-
turi costale etc.) rezultat al agresi-
unii suferite. Autorul a fost adus la
Craiova, la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a fost au-
diat de procurorul de caz ºi a fost
reþinut pentru 24 de ore, iar o zi
mai târziu, pe 25 august, a fost
arestat preventiv pe o perioadã de
30 de zile, mãsura fiind prelungitã
ulterior de instanþã. Pe 15 octom-
brie 2015 s-a înregistrat la Tribu-
nalul Dolj dosarul în care bãrbatul
a fost trimis în judecatã, în stare
de arest preventiv, iar dupã ce a
fost analizat în procedura de ca-
merã preliminarã, judecãtorii au
decis sã înceapã judecarea cauzei,
doljeanul fiind acuzat de sãvârºi-
rea infracþiunii de omor asupra unui
membru de familie.

Luni, 11 ianuarie a.c., judecã-
torii Tribunalului Dolj au pronun-

þat sentinþa pe fond. Autorul a re-
cunoscut comiterea faptei, a ce-
rut sã beneficieze de prevederile
legale vizând reducerea cu o trei-
me a limitelor de pedeapsã, cerere
admisã de instanþã, care l-a con-
damnat la 10 ani de închisoare cu
executare pentru omor. Autorul
este însã recidivist, fiind condam-
nat anterior la 8 luni de închisoare
cu suspendare de Judecãtoria Se-
garcea, astfel cã Tribunalul Dolj a
decis ca inculpatul sã execute am-
bele pedepse, rezultând astfel un
total de 10 ani ºi 8 luni de detenþie:
„Admite cererea. Condamnã pe
inculpatul Verde Ion la pedeapsa
închisorii de 10 ani ºi 3 ani inter-
zicerea drepturilor prev. de art.66

lit.a, b ºi d Cp, ca pedeapsã com-
plementarã. Revocã beneficiul
suspendãrii condiþionate pentru
pedeapsa de 8 luni închisoare apli-
catã prin sentinþa penalã nr.87/
05.07.2013 a Judecãtoriei Segar-
cea, definitivã prin nerecurare la
data de 17.07.2013, pedeapsã ce
urmeazã a fi executatã în cumul
aritmetic cu pedeapsa principalã
de 10 ani închisoare, urmând ca
în final inculpatul Verde Ion sã
execute pedeapsa principalã de 10
ani ºi 8 luni închisoare”. Magis-
traþii au mai hotãrât ca inculpatul
sã achite ºi suma de 2.200 lei chel-
tuieli judiciare. Hotãrârea pronun-
þatã luni poate fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova. 

A fost deschis un dosar penal în cauzã!
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Despre comuna Poiana Mare
nu credem sã existe cineva, care
sã nu ºtie, cã este cea mai mare
localitate de acest tip din Dolj. ªi,
nu numai atât. Cã este ºi cel mai
mare bazin legumicol din regiu-
ne. În spatele unor asemenea ca-
racteristici de invidiat stã munca
perseverentã a locuitorilor. Oa-
meni deprinºi cu munca, încã de
pe vremea vechiului regim. Soa-
rele înnãbuºitor, frigul tãios din
lunca Dunãrii, ploile repezi de varã
nu-i sperie, doar le întãresc ca-
racterul. Oricum, omul de la þarã
are o tipologie aparte, fie ºi pen-
tru singurul motiv cã, a înþeles cã
numai prin muncã poate sã-ºi facã
un trai mai bun. Dar, acum, în
vremuri de liberã circulaþie, rigo-
rile localnicilor sunt pe deplin jus-
tificate. Oamenii cer ºi au dreptul
la strãzi modernizate, la instituþii
de ºcolarizare refãcute, la parcuri
ºi târguri de sãptãmânã accepta-
bile, dacã nu chiar fãcute dupã
standardele europene.

Primarul nu poate admite
obtuzitatea consilierilor locali

Pe tot acest fond firesc de aº-
teptãri ale comunitãþii, niciun pri-
mar nu ar fi indiferent, mai ales
cã are ºi resursele financiare de
a miºca lucrurile în direcþia dori-
tã de alegãtori, cum este cazul
primarului Marin Vintilã. Numai
cã, uneori, îºi bagã necuratul
coada ºi absurdul este la el aca-
sã. „Am avut 120 de miliarde de
lei vechi alocate pentru asfalta-
rea strãzilor de la nord la sud. Dar
consilierii nu au votat aceastã in-
vestiþie pe motiv cã se lucreazã

Un sabotaj în detrimentul locuitorilor

O aºezare sublimã plasatã în câmpia Desnã-
þuiului, cu locuitori harnici, gospodãrii dintre cele
mai impunãtoarea, comuna Poiana Mare trãieº-
te printre atâtea destine ºi unul, de naturã poli-
ticã, cum altfel, decât în detrimentul cetãþenilor.
Un rãzboi surd, ce riscã sã se permanentizeze,
între primarul, Marin Vintilã, pe de o parte, ºi
consilierii locali, pe de alta, nu aduce decât blo-
caje în dezvoltarea comunei ºi în punerea în prac-
ticã a unor proiecte fireºti de dezvoltare a loca-
litãþii ºi, implicit, a oamenilor. Tergiversãri la

aprobarea în ºedinþele de Consiliul Local a ini-
þiativelor înaintate de primar, blocarea unor pro-
iecte de hotãrâre, doar cu scopul meschin de a
arãta cã edilul se va face vinovat de eventuale
eºecuri în îmbunãtãþirea condiþiilor de trai din
comunã sunt câteva din metodele uzitate de
Consiului Local, pe care Marin Vintilã le aduce
pe tapet, pertinent, încercând sã tragã un sem-
nal de alarmã tuturor care nu înþeleg cã manda-
tul primit de la localnici trebuie folosit în intere-
sul acestora din urmã.

la apã ºi canal. Puteau foarte bine
sã prioritizeze în funcþie de zo-
narea lucrãrilor de apã ºi canal.
Degeabã le-am adus ingineri de
la Compania de Apã sã le explice
cã se poate realiza asfaltarea, cã
tot nu au dorit sã voteze propu-
nerea mea”, ne-a explicat Marin
Vintilã, primarul comunei Poia-
na Mare. ªi asta nu a fost totul.
Rãzboiul inutil între cele douã
tabere locale – executivã ºi legis-
lativã a continuat ºi cu alte pro-
iecte foarte importante pentru
comunitate. „Am încercat sã
construiesc un nou dispensar în
Poiana Mare. În bugetul de la
începutul anului 2015 am prevã-
zut ºi suma necesarã ridicãrii
acestui obiectiv. Consilierii au
schimbat dupã bunul plac ampla-
samentul ºi, nici aºa, nu s-a în-
tâmplat nimic concret. Am stat
douã luni sã fixãm locaþia ºi ei
au cerut apoi schimbarea. Nu vor

sã înþeleagã, cã nu conteazã cine
este acum primar ºi cine va fi ul-
terior. Comunitatea este cea care
pierde totul”, a avertizat Marin
Vintilã.

O propunere...indecent de
dubioasã

Dacã, din motive de mojicie
umanã, e musai sã nu se facã trea-
bã pentru locuitorii din Poiana
Mare, totuºi, din partea consilie-
rilor locali, primarul spune cã ar
fi venit o iniþiativã, cel puþin inso-
litã: pietruirea unei singure strã-
zii, cea denumitã Câmpului, din
Tunarii Vechi. Aparent nimic du-
bios. Numai cã, pentru o aseme-
nea lucrare au fost bugetate 5
miliarde de lei vechi! Sã mai
precizãm cã pe strada cu pricina

se aflã doar 6 case! „Normal cã
nu am fost de acord sã accept o
asemenea propunere. Era strigã-
tor la cer. Trebuie sã nu fim în

toate minþile, ca sã acceptãm aºa
ceva”, a menþionat primarul.
Dintr-o listã de 19 proiecte de in-
vestiþii ce trebuiesc realizate în
perioada urmãtoare, edilul ne ara-
tã ce verbul cel mai potrivit este
„a spera”! Tergiversãrile, bloca-
jele intenþionate din partea Consi-
liului Local sunt rãul cel mai mare
cu putinþã, în aceste vremuri,
când se joacã la ruletã destinele
noastre ca popor ºi orice plus de
modernizare conteazã. Nimicni-
cia, impostura ºi veleitãþile de
mari tartori ale unor aleºi locali
lasã în urma lor doar lipsã de ori-

zont. Ceea ce e ºi mai grav, este
cã unii dintre aceºtia vor îmbrãca
în luna iunie a.c. haina de candi-
dat imaculat, înnãlbit de cele mai
ales gânduri pentru populaþie. Dar,
sã nu te pui niciodatã cu ageri-
mea þãranului doljean!

O acreditare bine-meritatã
Printre atâtea bãtãi de cap, edi-

lul din Poiana Mare gãseºte ºi un
motiv de bucurie. Spitalul de Ne-
uropsihiatrie a trecut cu bine tes-
tul de acreditare, obþinând un scor
foarte mare. „Aici, la aceastã in-
stituþie, toatã lumea a înþeles cã,
numai dacã muncim acolo unde
suntem plãtiþi, putem face lucruri
minunate. Vreau sã vã spun cã ob-
þinerea acreditãrii este meritul tu-
turor angajaþilor ºi îi felicit pentru
aceasta”, a punctat Marin Vintilã.
Rãmânând tot pe acest segment,
primarul ne-a mai destãinuit cã,

„dupã ce a lucrat mai mulþi ani la
spitalul Fundeni, medicul Ciprian
Vârtosu, nãscut aici, la noi, a ales
sã lucreze la Spitalul Calafat. Este
o mare bucurie pentru noi toþi, cã
specialiºtii din Sãnãtate înþeleg sã
fie aproape ºi de locurile de unde
au pornit”.

Viaþa curge domol, presãratã
cu trudã, multã trudã

Pentru localnici, obiºnuiþi cu
vicisitudinile vieþii, disputele din-
tre executivul ºi legislativul local
nu par sã nascã emoþii puternice.
Grãdinile, câmpul, animalele sunt
mai aproape de sufletul lor, decât
miopia ºi cinismul aleºilor locali.
„Vegetaþia se deschide de la cãl-
durã. Afumãturile ºi cârnaþii stau
sub polatã, dar e un pic prea cald.
Grâul e ºi el e galben, doar acolo,
unde s-a cultivat, anterior, floa-
rea-soarelui ºi a consumat mult
din nutrienþi. Oamenii nu ºtiu cum
sã mai lucreze în sere. Oricum,
din decembrie tot robotesc. Vân-
zãrile de legume se fac în sistem
organizat, deºi este nevoie de re-
punerea în activitate a cooperati-
velor. Acum se vinde la ambalaj
de cutii de banane ºi mai apar pro-
bleme de calitate. Dar comerþul se
învaþã, pas cu pas. Nu avem po-
sibilitatea de a încãlzi solariile ºi
sã putem asigura, astfel, marfã la
desfacere pentru tot timpul anu-
lui”, ne-a declarat primarul din
Poiana Mare.

Exotism de Elveþia
Pe meleagurile comunei a po-

posit, recent, un cetãþean din El-
veþia. Omul era în drum, cu un
atelaj, spre Mongolia! De profe-
sie medic veterinar, acesta a avut
ghinionul sã se accidenteze la un
picior fiind necesarã imobiliza-
rea sa temporarã. „Acum o ju-
mãtate de lunã, un cetãþean de
51 de ani din Elveþia a cãzut de
pe cal ºi ºi-a rupt piciorul. Caii
sãi sunt în îngrijire la noi, de mai
bine de o lunã de zile. Dupã re-
facere, acesta doreºte sã-ºi con-
tinue drumul pânã în Mongolia.
Decomdatã este în gãzduirea
unui medic veterinar în Hunia”,
ne-a spus Marin Vintilã.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Cursul vine în întâmpinarea ce-
lor care vor sã se lase de fumat ºi
sunt în cãutarea modalitãþilor prin
care sã o facã. Potrivit specialiºti-
lor, dacã fumãtorul este definit
drept persoana care fumeazã, se
disting mai multe stadii ale acestei

Craiovenii care doresc sã renunþe la
fumat se pot înscrie la cursul organizat
de Grupul de suport antifumat, la Cen-
trul Medical Sãnãtatea. Acesta funcþio-
neazã pe structura a patru sesiuni de grup,

cu câte douã ore fiecare. Costul este de
120 lei/persoanã pentru întregul pro-
gram ceea ce reprezintã contravaloarea
þigãrilor fumate într-o sãptãmânã de un
consumator mediu.

deprinderi. Existã stadiul iniþierii,
stadiul fumãtorului fericit, stadiul
fumãtorului nehotãrât, stadiul pre-
gãtirii, stadiul acþiunii ºi stadiul
menþinerii.

“Abordarea se face din perspec-
tivã psihologicã. Nu putem schim-

ba un lucru fãrã sã ne schimbãm
felul de a vedea lucrurile. Renun-
þarea la fumat presupune o schim-
bare de mentalitate: este trecerea
de la fumãtor la nefumãtor, cu tot
ce presupune acest parcurs. În
primul rând schimbarea de men-
talitate presupune conºtientizare,
informare ºi determinare. Lucrãm
asupra gândurilor iluzorii ºi a dia-
logurilor interioare care blocheazã
încercãrile de renunþare. Formula
pe care noi o recomandãm este cea
de renunþare dintr-o datã, fãrã sub-
stituenþi nicotinici, animaþi de con-
vingerea cã decizia este una bunã
iar aici este foarte importantã mo-
tivaþia celor care vor sã-ºi schim-
be stilul de viaþã”, a precizat psi-
hologul Claudia Scornea, psihote-
rapeut ºi trainer dezvoltare perso-
nalã, facilitator în cadrul progra-
mului. În calitate de co-facilitator
la acest curs va participa Loreda-
na-Otilia Bobic, psiholog clinician
ºi terapeut.

Unde se fac
înscrieri

Sesiunile din cadrul acestui curs
încep pe data de 22 ianuarie a.c.
ºi se vor desfãºura în Craiova, la
Centrul Medical Sãnãtatea, de pe
strada Împãratul Traian nr. 69. În-
scrieri ºi rãspunsuri suplimentare
se pot obþine la numãrul de tele-
fon 0745.258.662.  «Ceea ce noi
cultivãm este a te lãsa de fumat
cu gândul la persoana care vei fi,
cu bucuria începerii unei adevã-
rate aventuri cãtre a fi un om
mai… aºa cum vrei tu. Cuvântul
“renunþare” are o conotaþie uºor
negativã; e ca ºi când ai da la o
parte ceva ce îþi este drag ºi de
care trebuie sã te desparþi. Acti-
vându-þi toate simþurile, poþi însa

schimba perspectiva, iar vãzând
în viitor câºtigul a ceea ce acum
simþi cã te reprezintã, trecerea va
fi uºoarã. E atât de simplu:
schimbi ceva care þi-a plãcut un
timp ºi care te-a reprezentat, cu
ceva care te reprezintã acum. E
vorba de hotãrârea de a lua o de-
cizie, cu trup ºi suflet ºi de a ve-
ghea la respectarea ei», a mai spus
Claudia Scornea.

Zilnic, se fumeazã
o sutã de milioane

de þigãri
În România se fumeazã zilnic

o sutã de milioane de þigãri, iar
aproximativ 85% dintre pacienþii
cu cancer bronhopulmonar sunt
fumãtori. Totodatã, studiile ara-
tã cã 89% dintre fumãtorii din
þara noastrã ºi-ar dori sã reducã
numãrul þigãrilor sau sã renunþe
complet la fumat. Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii estima cã
circa 31 la sutã din populaþia Ro-
mâniei fuma în mod curent în
2010 (aproximativ 5.773.800
persoane), iar studiul GATS 2011
documenta o prevalenþã de 26,7
la sutã a celor ce fumau zilnic.
OMS apreciazã cã în 2025 încã
va fuma circa 23 la sutã din po-
pulaþia României (aproximativ
4,055 milioane de persoane), cu
condiþia ca eforturile privind con-

trolul asupra tutunului sã nu slã-
beascã. În 2010, aproximativ 41
la sutã dintre români ºi aproxi-
mativ 22 la sutã dintre românce
fumau, previziunea OMS pentru
2025 fiind de circa 29 la sutã pen-
tru bãrbaþi ºi 18 la sutã pentru
femei. În 2010, rata cea mai ri-
dicatã de fumãtori se înregistra
în grupul de vârstã 25-39 ani,
atât la bãrbaþi cât ºi la femei. În
dinamica primului deceniu 2000,
numãrul persoanelor ce fumau
curent a scãzut îmbucurãtor de
la 6,99 milioane de persoane în
2000 la 5,77 milioane în 2010.
La orizontul 2025, OMS estimea-
zã continuarea scãderii pânã la
circa 4,05 milioane persoane. În
privinþa fumatului zilnic, cifrele
sunt 5,92 milioane fumãtori în
2000 ºi 4,89 milioane în 2010.
În urmãtoarea decadã se estimea-
zã continuarea scãderii pânã la
circa 3,39 milioane în 2025.

În România, cancerul pulmo-
nar provoacã cele mai multe de-
cese în rândul bãrbaþilor ºi este a
treia afecþiune necruþãtoare în rân-
dul femeilor. În cele mai multe
cazuri, consumul de tutun este cel
mai important factor de risc pen-
tru cancerul de plãmâni. Aproape
80 la sutã din cancerele pulmona-
re se fac prin expunere la fumat
ºi 20 la sutã din cauza poluãrii.

RADU ILICEANU

Potrivit reprezentanþilor Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean Dolj, ieri dimi-
neaþã, în jurul orei 05.00, membrii unui
echipaj mobil din cadrul unitãþii aflat în
timpul executãrii unei misiuni de menþi-
nere a ordinii publice, în municipiul Cra-
iova, s-au sesizat din oficiu cu privire la
faptul cã pe strada Calea Bucureºti, se
aflã doi tineri cu un comportament sus-
pect. Jandarmii au procedat la oprirea,
legitimarea ºi stabilirea identitãþii acesto-
ra, iar în urma controlului corporal pre-
ventiv au gãsit asupra celor doi, S.M., de
17 ani, din localitatea Întorsura ºi P. M.,
de 15 ani, din Craiova, sub îmbrãcãmin-
te, ascunse mai multe reviste, iar într-o
pungã, mai multe bãuturi alcoolice ºi rã-

Minori cercetaþi penal dupã
ce au fost prinºi la furat

Doi minori, de 15, respectiv 17 ani, au fost prinºi de jandarmi, ieri
dimineaþã, cu mai multe bunuri pe care tocmai le furaserã. În plus, ºi
poliþiºtii de investigaþii criminale au prins, marþi dupã-amiaza, douã
minore care furaserã telefonul mobil din buzunarul unei tinere, în

centrul vechi al Craiovei. În ambele cazuri s-au întocmit dosare penale.

coritoare. În urma verificãrilor efectuate
ºi din relatãrile celor doi tineri, a rezultat
faptul cã bãuturile alcoolice ºi rãcoritoare
au fost sustrase din incinta unui com-
plex comercial din Craiova, unde au pã-
truns prin escaladarea gardului, iar re-
vistele au fost sustrase dintr-un chioºc
de ziare, aflat în zona Pieþei Centrale,
dupã ce au spart geamul cu o piatrã. Per-
soanelor în cauzã le-au fost întocmite
actele de constatare sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de „furt calificat” ºi au
fost predate împreunã cu documentele
întocmite organelor competente pentru
continuarea cercetãrilor, au precizat re-
prezentanþii IJJ Dolj.

În plus, ºi poliþiºti din cadrul Biroului

de Investigaþii Criminale Craiova aflaþi în
executarea unei acþiuni pe linia prevenirii
infracþiunilor de furt din buzunar, au prins
în flagrant, marþi, în jurul orei 14.00, douã
minore, la scurt timp dupã ce au reuºit
sã sustragã un telefon mobil a cãrui va-
loare depãºeºte 750 lei. Poliþiºtii craioveni
le-au identificat pe P.S, de 13 ani ºi P.S.,
de 12 ani, ambele din Craiova. Acestea,
profitânt de neatenþia pãrþii vãtãmate

Marinela D., de 18 ani, care se afla în
zona centrului vechi, i-au sustras telefo-
nul mobil din buzunar.

Telefonul mobil a fost recuperat de po-
liþiºti ºi restituit persoanei vãtãmate, iar
în cauzã s-a întocmit dosar penal pentru
comiterea infracþiunii de furt, minorele
fiind internate în centrul C.P.R.U. Craio-
va din cadrul DGASPC Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Ministerul Finanþelor Publice a
publicat la începutul acestei sãp-
tãmâni proiectul de Hotãrâre a
Guvernului pentru completarea
Normelor de aplicare a OUG pri-
vind aprobarea Programului de
stimulare a cumpãrãrii de auto-
turisme noi. Programul de stimu-
lare a cumpãrãrii de autoturisme
noi prevede cã persoanele fizice
pot achiziþiona un singur autotu-
rism nou al cãrui preþ de achizi-
þie sã nu depãºeascã suma de
50.000 de lei. Prin Programul de
stimulare a cumpãrãrii de auto-
turisme noi, se încurajeazã achi-
ziþia de autovehicule situate în
palierele joase de preþ sau maºi-
nile puþin poluante cu litraj mic
ºi consum redus de combustibil.
Pentru anul 2015, plafonul alo-
cat Programului de stimulare a
cumpãrãrii de autoturisme noi a
fost de 350 de milioane de lei.
„Propunerea pentru anul 2016, în
ceea ce priveºte plafonul garan-
þiilor care pot fi emise, este suma
de 100 de milioane de lei din di-
ferenþa neutilizatã din plafonul
alocat pentru anul 2015. Pentru
nivelul plafonului, s-au luat în
considerare evoluþia Programu-
lui ºi aspectele relevate de imple-
mentarea acestuia, precum ºi a
gradului redus de utilizare a pla-
fonului în cursul anului 2015”, se

Pentru anul 2015,
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

precizeazã într-un comunicat de
presã remis de MFP.

187 de garanþii
în valoare totalã

de 3,125 milioane
de lei

Din cauza timpului mai îndelun-
gat de care au avut nevoie finanþa-
torii parteneri pentru a-ºi definiti-
va ºi aproba normele interne de
creditare, precum ºi a perioadei
scurte avutã la dispoziþie pentru
promovarea facilitãþilor oferite prin
Program în rândul potenþialilor be-
neficiari, a fost înregistratã o în-
târziere în demararea Programului
de stimulare a cumpãrãrii de auto-
turisme noi, implicit o utilizare în
proporþie foarte redusã a plafonu-
lui aprobat pentru anul 2015,
condiþiile de creditare ale acestuia
fiind foarte apropiate de cele ale
pieþei financiare. Astfel, pânã la
data de 30.11.2015, au fost acor-
date 187 de garanþii în valoare to-
talã de 3,125 milioane de lei. Prin
legislaþia aferentã s-a avut în ve-
dere ºi minimizarea costurilor la
beneficiar, prin stabilirea unui ni-
vel maximal al dobânzii aferente
creditelor acordate în cadrul Pro-
gramului (ROBOR la 6 luni, plus o
marjã de maximum 3% pe an). „În
ceea ce priveºte creºterea atracti-

vitãþii Programului, se propune
cumularea beneficiilor oferite în
cadrul Programului de stimulare a
cumpãrãrii de autoturisme noi cu
cele din Programul de stimulare a
înnoirii Parcului auto naþional, în
sensul acceptãrii primei de casare
acordate în cadrul Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto
naþional, pentru justificarea achi-
tãrii avansului minim obligatoriu de
5% din preþul de achiziþie prevãzut
prin legislaþia aferentã Programu-
lui Prima Maºinã”, se mai preci-
zeazã în comunicat.

Cele 2 noi opþiuni de trans-
fer de bani completeazã gama
de funcþionalitãþi inovatoare
oferitã de serviciul de mobile
banking al BRD. Una dintre
acestea este transferul direct
cãtre un numãr de telefon
mobil, o modalitate unicã pe
piaþa bancarã din România.
Beneficiarul plãþii poate ridica
banii, imediat, de la orice
agenþie BRD, chiar ºi fãrã sã
fie titularul unui cont bancar.
Suplimentar, clienþii beneficia-
zã de alte funcþionalitãþi
inovatoare, precum plata

Utilizatorii serviciului de mobile banking, MyBRD Mobile,
beneficiazã de noi funcþionalitãþi inovatoare

«Split the bill» (Împarte nota de pla-
tã)  le permite celor care folosesc servi-
ciul sã împartã cheltuielile, fie cã este
vorba despre o masã în oraº cu prietenii
sau de plata facturilor de utilitãþi în ca-
zul locuinþelor folosite în comun. Supli-

mentar, utilizatorii au acum posibilita-
tea de a solicita bani prin funcþionalita-
tea «Request money» (Cere bani) sau de
la orice alt utilizator al aplicaþiei
MyBRD Mobile indicând doar numãrul
de telefon.

facturilor de utilitãþi prin
scanarea codului de bare ºi
transferurile prin coduri QR
cãtre alþi utilizatori MyBRD
Mobile.

2,5 milioane
de tranzacþii

Lansat în noiembrie 2013,
serviciul de mobile banking

MyBRD Mobile numãrã peste
205.000 de utilizatori ºi este în
topul celor mai descãrcate 3
aplicaþii financiare din magazi-
nele sistemelor de operare iOS,
Android ºi Windows Mobile,
cu mai mult de 255.000 de
descãrcãri pânã în prezent. ªi
serviciul  de internet banking
MyBRD Net le propune
utilizatorilor câteva funcþionali-
tãþi noi.  Astfel, clienþii persoa-
ne fizice, investitori la unul din
fondurile de investitii BRD
Asset Management, distribuite
prin BRD, pot consulta infor-
maþii legate de fondurile
deþinute ºi, de asemenea, pot
subscrie ºi rãscumpãra unitãþi

de fond.
Aplicaþia de internet banking

devine ºi mai prietenoasã
pentru utilizatori prin noua
funcþionalitate care le oferã
acestora ajutor contextual în
realizarea operaþiunilor. Infor-

maþiile sunt afiºate personali-
zat, în funcþie de metoda de
autentificare / semnare a
utilizatorului, ºi descriu paºii
care trebuie urmaþi pentru
finalizarea cu succes si in
siguranta a tranzacþiei.

Serviciul MyBRD Net numãrã 703.000 utilizatori care au generat, în
2015, peste 2,5 milioane de tranzacþii, în creºtere cu 15 % faþã de anul
precedent, valoarea tranzacþiilor fiind, în acelaºi interval, cu aproximativ
1 milion RON mai mare decât cea înregistratã la finalul anului 2014.
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Metodologia – cadru privind
mobilitatea personalului didactic
din învãþãmântul preuniversitar
are modificãri de la un an la altul,
, dar, pentru ultima schimbare este
accept unanim, interesul fiind al
elevului ºi cadrului didactic, în pro-
porþii egale. Pentru anul ºcolar
2015/2016 se stipuleazã: „ Statu-
tul cadrului didactic titular în sis-
temul de învãþãmânt preuniversi-
tar este dovedit prin documente-
le de numire/transferare/reparti-
zare pe post/catedrã – ordine de
ministru, decizii ale inspectorului
ºcolar general, dispoziþii de repar-
tizare . ” În noua reglementare,
valabilã pentru 2016/2017, se
menþioneazã: „... Cadrele didac-
tice titulare, care ºi-au completat

norma didacticã de predare – în-
vãþare – evaluare pe perioadã
nedeterminatã sunt cadre didac-
tice titulare în douã sau mai mul-
te unitãþi de învãþãmânt ori pe
douã sau mia multe specializãri.
Acestot cadre didactice titulare li
se va constitui norma didacticã
predare – învãþare – evaluare în

Modificãri în mobilitatea
cadrelor didactice

Despre programul mobilitãþii cadrelor didacti-
ce, am amintit în urmã cu câteva zile ºi nu-l mai
aducem în atenþie. Vorbim numai despre modifi-
cãrile apãrute, în comparaþie cu anul ºcolar pre-
cedent, ceea ce este primordial fiind statutul ele-
vului ºi cadrului didactic, cu tot ceea ce presupu-
ne – drepturi ºi obligaþii.

Astãzi, la ora 17:00, Aula „Alexandru
Buia” va fi gazda Galei de Excelenþã a
Cercetãrii – Ediþia I, organizatã de
Universitatea din Craiova. Manifesta-
rea aduce în prim-plan pe toþi cei care
au avut performanþe în domeniul cerce-
tãrii ºtiinþifice – studenþi, profesori,
cercetãtori – prin publicarea unor
articole în reviste de specialitate cu
reputaþie internþionalã, cãrþi, studii de

Galã de excepþie organizatãGalã de excepþie organizatãGalã de excepþie organizatãGalã de excepþie organizatãGalã de excepþie organizatã
de Universitatea din Craiovade Universitatea din Craiovade Universitatea din Craiovade Universitatea din Craiovade Universitatea din Craiova

profil, etc.Este vorba de peste 1.500
de materiale publicistice de specialita-
te, mai mult de 300 de volume, 17
brevete de invenþie sau/ºi inovaþie, la
care s-au adãugat 51 de conferinþe pe
diverse teme. Premianþii vor fi recom-
pensaþi cu sume între 500 – 5.000 de
lei, Universitatea din Craiova alocând
200.000 de lei din fondul propriu pen-
tru cercetare.

unitãþile de învãþãmânt ori pe spe-
cializãrile precozate în decizia de
completare de normã didacticã pe
perioadã nedeterminatã”.

ªi psohopedagogia
are regulile ei

O altã modificare se referã la
absolvenþii cu diplomã ai învãþã-
mântului superior de lungã ºi scur-
tã duratã/postliceal/mediu înca-
draþi în sistemul de învãþãmânt
preuniversitar, care au obligaþia sã
finalizeze pregãtirea psihopeda-
gogicã. În normativele trecute, se
stipula un termen de cinci ani de
la angajarea în învãþãmânt. Ab-
solvenþii cu diplomã din învãþã-
mântul superior de lungã duratã,
care nu obþineau 60 de credite

prin modulele organizate, dar ob-
þineau cel puþin 30 de credite
transferabile din programul de
pregãtire psihopedagogicã, se
puteau încadra numai în învãþã-
mântul preuniversitar obligatoriu,
în palatele ºi cluburile copiilor ºi
pe catedre de pregãtire/instruire
practicã. Acum, pentru 2016/

2017, a scãzut cu un an finaliza-
rea pregãtirii psihopedagogice, de
la cinci la patru ani. De aseme-
nea, „absolvenþii cu diplomã de
absolvire/certificat de competenþe
ai învãþãmântului postliceal/terþiar
nonuniversitar/ai ºcolilor de
maiºtri / ai ºcolilor de antrenori
au obligaþia de a fectua pregãti-
rea psihopedagogicã, în conformi-
tate cu Normele metodologice ...
Maiºtrii instructori ºi antrenorii
încadraþi în sistemul de învãþã-
mânt preuniversitar care nu au
dobândit definitivarea în învãþã-
mânt au obligaþia ca, în termen de
cel mult trei ani de la intrarea în
vigoare a ordinului a ministrului
educaþiei ºi cercetãrii ºtiinþifice nr.
5286/2015, sã obþinã Certificatul
de pregãtire psihopedagogicã.”

Norme pentru toþi
Pentru anul ºcolar urmãtor, sunt

mai multe prevederi noi, în ceea
ce priveºte mobilitatea personalu-
lui didactic. Astfel, noua metodo-

logie prevede mai multe etape, într-
o ordine bine stabilitã. S-a pornit
de la constituirea tuturor catedre-
lor, prioritate având norma didac-
ticã de predare a personalului titu-
lar, apoi venind întregirea normei,
pentru titularii din cel puþin douã
unitãþi de învãþãmânt. Urmeazã
completarea de program ºi stabili-
rea personalului didactic care în-
deplineºte vârsta legalã de pensi-
onare, la data de 1 septembrie
2016 ºi se menþine în activitate ca
titular, pentru 2016/2017, în func-
þia didacticã, pânã la trei ani peste
vârsta de pensionare, raportatã cu
1 septembrie 2016. Vor stabilite
posturile vacante ºi a celor rezer-
vate, în conformitate cu legisla-
þia, precum ºi transferarea per-
sonalului didactic titular disponi-
bilizat prin restrângere de activi-
tate – restructurarea reþelei ºco-
lare ori desfiinþarea unor unitãþi
de învãþãmânt – la care se adau-
gã pretransferul consimþit între
instituþiile ºcolare, la cerere, pe
criteriul apropierii de domiciliu.

Elevii ºi profesorii sunt principalii
beneficiari

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a luat act de astfel de prevederi
legale noi ºi a trimis, cãtre unitãþile
din teritoriu, tot ceea ce trebuie fã-
cut, obiectivele fiind foarte simple ºi
concise: elevul ºi profesorul sã aibã
beneficii. „Sunt multe modificãri ºi
cred cã le-aºi observat ºi dumnea-
voastrã. Se vor stabili ºi continuitãþi
pentru detaºare la cerere, în baza
mediei obþinute la concursul naþio-
nal, sesiunea 2016, ºi ocuparea
posturilor didactice sau a catedrelor
declarate vacante pentru angajare
pe perioadã determinatã, prin con-
curs naþional, în baza otei de mini-
mum ºapte, obþinute la concursul
naþional de specialitate. Sunt foarte
multe modificãri, dar, din punctul
nostru de vedere, vin în sprijinul ele-
vului ºi al profesorului, fiindcã este
cel mai important lucru”, a precizat
prof.  Lavinia Elena Craioveanu,
inspecrtor general al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj.
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28 de artiºti fotografi îºi prezintã lu-
crãrile în cadrul Salonului: 14 membri ai
Fotoclubului „Mihai Dan-Cãlinescu” (Mir-
cea Anghel – A.FIAP, HON.FICS, Rodi-
ca Anghel, Rucsandra Silvia Cãlin, Miha-
ela Eleonora Cojocaru, Liviu Corcovea-
nu, Gabriel Filip, Maria Alexandra Fira,
Marian Isvoranu, Valeriu Nedelcu, Virgi-
nia Maria Rãdulescu, Anca Roºu, Dochia-
na Teodora Stoican – Art.AAFR, Ion Tã-
bãcaru – A.FIAP, Horia Pârvãnescu) ºi
14 membri ai Fotoclubului „Mircea Fa-
ria” (Cristi Bãlã, Victor Cãtãlin Boldîr,
Horaþiu Buzatu, Sorin Danciu, Constan-
tin David – AAFR, Dorian Delureanu,
Mihai Diaconu, Sorin Goanþã, Marius
Niþipir, Marius Ologu, Vlad Þigãnilã, Oana
Þigãnilã, Dan Þigãnilã, Victor Boldâr).
Alãturi de aceºtia expun 11 invitaþi: Alexa
Hagiu, Cristian Floriganþã, Nicuºor Bele-
tei, Adrian Urbanek, Tibi Bologh (fotore-
porter al cotidianului „Cuvântul Libertã-
þii”), Cornel Roºca, Florin Iacobescu,
Emilian ªtefârþã, Lucian Florin Rognea-
nu, Mugur Ionescu ºi Raymond Popa.

Potrivit col. (r.) Mircea Anghel, pre-
ºedinte al Fotoclubului „Mihai Dan-Cãli-

204 ani de la
naºterea lui Carol
Popp de Szathmari

Carol Popp de Szathmari s-a nãs-
cut la Cluj, la 11 ianuarie 1812, iar
în 1843 s-a stabilit la Bucureºti.
Cãlãtor neobosit, participant la eve-
nimentele care au format Europa
modernã, pictor, acuarelist ºi dese-
nator extrem de prolific, Carol Popp
de Szathmari este cunoscut, în pri-
mul rând, drept primul fotograf de
rãzboi din Europa. S-a bucurat de
mare succes la Expoziþia mondialã
de la Paris din 1855, unde a prezen-
tat un album de fotografii realizate
în timpul Rãzboiului Crimeei. Un
exemplar din acest album a fost
dãruit Împãratului Franþei, Napoleon
al III-lea. Carol Popp de Szathmari
a murit la 14 martie 1887.

Salon al fotocluburilor craiovene dedicatSalon al fotocluburilor craiovene dedicatSalon al fotocluburilor craiovene dedicatSalon al fotocluburilor craiovene dedicatSalon al fotocluburilor craiovene dedicat
Zilei Artei Fotografice în RomâniaZilei Artei Fotografice în RomâniaZilei Artei Fotografice în RomâniaZilei Artei Fotografice în RomâniaZilei Artei Fotografice în România

Instituitã oficial în urmã cu aproape 6 ani, Ziua Artei Fotografice în România
(11 ianuarie) este prilej de organizare, în toatã þara, a unor evenimente culturale
cu tematicã specificã. La Craiova este marcatã astãzi, prin deschiderea – la ora
18.00, în Sala „ªtefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei – a Salonului fotocluburilor
craiovene. Expoziþia reuneºte aproximativ 80 de fotografii, realizate de membri ai
Fotocluburilor „Mihai Dan-Cãlinescu” ºi „Mircea Faria” ºi de invitaþi ai acestora.
Data de 11 ianuarie nu a fost aleasã întâmplãtor, fiind ziua de naºtere a lui Carol
Popp de Szathmari (1812-1887), recunoscut ca primul fotograf al României.

nescu”, pe simeze se aflã aproximativ 80
de lucrãri alb-negru ºi color, din cele mai
variate domenii ale artei. „Ca o recunoaº-
tere ºi un omagiu adus personalitãþilor
fotografice care ne-au pãrãsit anul tre-
cut, au fost incluse lucrãri ale regretatu-
lui artist fotograf Victor Boldâr – E.FIAP
ºi ale deosebitului om ºi medic Horia Pâr-
vãnescu”, a adãugat acesta. Reunirea ce-
lor douã fotocluburi craiovene într-un
Salon de fotografie se face de douã ori
pe an, urmãtorul eveniment fiind dedi-
cat, pe 1 decembrie, Zilei Naþionale a Ro-
mâniei.

Prin Hotãrârea de Guvern nr. 458 din
5 mai 2010, 11 ianuarie a devenit în mod
oficial Ziua Arte Fotografice în Româ-
nia. Documentul a fost publicat în Moni-
torul Oficial nr. 319 din 14.05.2010.
Aceastã recunoaºtere în premierã abso-
lutã a fotografiei ºi dedicarea unei zile spe-
ciale au fost posibile prin demersul pe care
l-a întreprins conducerea AAFR de la vre-
mea respectivã, constituitã din ªtefan Toth
(preºedinte), Mihai Moiceanu ºi Balasi
Csaba (vicepreºedinþi) ºi Mircea Anghel
(director Saloane ºi Distincþii).

„Dincolo de poveste”, „Micii creatori”, „Primul pas pe scenã”,
„Bebeti – Magazinul de teatru”, „Cine sunt eu!”, „Zece degete, nu
doar douã mâini”, „Puppets occupy screen”, „Gazetarul de teatru”,
„Electroswing, la electroColibri”, „Fabrica de poveºti” ºi „Dincolo de
scenã” fac parte din noua serie de ateliere de creaþie a teatrului.

«Atelierele Fabricii de poveºti electroColibri sunt, probabil, cea mai efi-
cientã formã de educaþie culturalã, de pãstrare ºi dezvoltare a personalitã-
þii, de cultivare a gustului, de încurajare a fanteziei – toate acestea prin joc
ºi joacã. Din 2013 ºi pânã acum au „robotit” în atelierele noastre aproape
1.000 de „ucenici”, care, datoritã acestui stagiu cultural, sunt nu numai
spectatori, susþinãtori ºi prieteni ai teatrului, dar ºi cetãþeni culturali ai co-
munitãþii. Întâlnirea lor cu magia teatrului este marcantã ºi lasã urme ire-
versibile în devenirea lor ca oameni. În egala mãsurã, coordonatorii de
ateliere sunt, în mod sigur, oameni mai bogaþi. Experienþa împãrtãºirii nou-
lui, inocenþei, creativitãþii este vitalã pentru evitarea rutinei ºi a plafonãrii
profesionale, asigurând ºi continuitatea transmiterii mai departe a acestei
bucurii a jocului», spune Adriana Teodorescu, mana-
gerul Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.

Înscrierile la oricare dintre cele 11 ateliere se vor
face în intervalul 18-24 ianuarie, prin formular on-line,
link-urile pentru fiecare atelier în parte fiind disponibi-
le din data de 18 ianuarie, de la ora 00:01, pe site-ul
instituþiei: www.teatrulcolibri.ro ºi pe pagina de Face-
book: https://www.facebook.com/TeatrulColibri. Pen-
tru completarea formularului on-line, persoanele inte-
resate vor accesa link-ul dorit, vor scrie datele nece-
sare ºi vor apãsa butonul de trimitere. Pentru fiecare
atelier în parte existã un numãr limitat de locuri. Taxa,
pentru întreaga perioadã, este 150 lei ºi se va achita
între 25 ºi 29 ianuarie.

Luni, ora 17.00 – „Dincolo de poveste” (coord. Rodica Prisãcaru):
atelier destinat copiilor cu vârste între 4 ºi 7 ani, în care vor descoperi tehnici
de animaþie ºi le vor aduce în scenã, la teatru. Numãr participanþi: 15.

Marþi, ora 17.00 – „Micii creatori” (coord. Ionica Dobrescu): atelier
de introducere în arta teatrului de animaþie, pentru copiii de 5-7 ani, folosind
tehnici teatrale (dicþie, atitudine, improvizaþie, ritm, ureche muzicalã, lucrul
cu obiecte animate, miºcare scenicã). Numãr participanþi: 10.

Miercuri, ora 17.00 – „Primul pas pe scenã” (coord. Alis Ianoº):
atelier în cadrul cãruia copiii de 5-8 ani descoperã variate tehnici teatrale ºi îºi
pun în valoare abilitãþile artistice, care, la finalul cursurilor, vor fi prezentate
într-un spectacol pe scena Teatrului „Colibri”. Numãr participanþi: 10.

Joi, ora 17.00 – „BEBETI – Magazinul de teatru” (coord. Laura Pum-
nea): susþinut cu sprijinul Bebeti – primul magazin de jucãrii din lemn pentru
copii din Craiova. Este o aventurã în care copiii cu vârsta între 3-6 ani dau
roluri de teatru jucãriilor dragi. Numãr participanþi: 15.

Vineri, ora 17.00 – „Cine sunt eu!” (coord. Geo Dinescu): atelier ce
urmãreºte dezvoltarea personalitãþii copilului de vârstã micã (4-7 ani) prin
modalitãþi specifice actului de creaþie artisticã. Numãr participanþi: 20.

Vineri, ora 17.00 – „Zece degete, nu doar douã mâini” (coord. Marin
Fagu): atelier pentru copii de minim 12 ani, în care aceºtia se bucurã sã
desluºeascã tainele construcþiei ºi mânuirii pãpuºilor. Numãr participanþi: 15.

Sâmbãtã, ora 13.00 – „Puppets occupy screen” (coord. Iulia Encules-
cu): atelier deschis tinerilor iubitori de cinema (vârsta minimã: 10 ani), care
vor învãþa ABC-ul actoriei de film. Numãr participanþi: 12.

Sâmbãtã, ora 16.00 – „Electroswing, la electroColibri” (coord. Ionica
Dobrescu): atelier destinat mãmicilor, bazat pe tehnici de teatru, improviza-
þie pe ritmuri de swing, urmãrind relaxarea prin artã. Numãr participanþi: 20.

Sâmbãtã, ora 16.00 – „Fabrica de poveºti” (coord. Adriana Teodores-
cu): pentru copiii de 3-7 ani, destinat dezvoltãrii abilitãþilor practice ºi imagi-
naþiei, stimulãrii fanteziei. Prichindeii vor avea posibilitatea sã realizeze colaje
din diverse materiale, sã dea formã ºi culoare ideilor. Numãr participanþi: 15.

Sâmbãtã, ora 17.00 – „Gazetarul de teatru” (coord. Laura Pumnea):
este cu ochii pe tot ce miºcã în teatru. Vede spectacole ºi scrie cronici, ia
interviuri, realizeazã articole despre ºi cu actori, regizori, scenografi, oamenii
din spatele scenei. Vârsta minimã: 10 ani. Numãr participanþi: 15.

Sâmbãtã, ora 17.00 – „Dincolo de mascã” (coord. Geo Dinescu):
atelier prin care copiii de minim 10 ani descoperã cea mai cunoscutã formã
a teatrului de improvizaþie, commedia dell’arte, ºi învaþã sã construiascã
mãºti. Numãr participanþi: 15.

Nu mai puþin de 10 ateliere
de creaþie au la dispoziþie copiii
Craiovei, în perioada urmãtoa-

re, la Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”, pentru a-ºi

umple timpul liber, dar ºi
pentru dezvoltarea personalã.

Mai multe ºi mai diverse decât
pânã acum, subliniazã manage-

rul instituþiei, Adriana Teodo-
rescu, „cu o plajã din ce în ce

mai mare de adresabilitate,
scopul nostru fiind acela de a

cuprinde, treptat, toate catego-
riile de cetãþeni ale comunitãþii

noastre”. Ca o noutate, în
acest an ºi mãmicile sunt

aºteptate la… „Electroswing, la
electroColibri”! Atelierele se vor
desfãºura în perioada 1 februa-
rie – 10 aprilie, vor fi susþinute

de actori – dar nu numai – ai
instituþiei ºi se vor finaliza cu o

serbare-spectacol pe scenã.
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Autoritãþile germane sunt în alertã
în urma atentatului de marþi de la Is-
tanbul, soldat cu zece morþi, dintre
care nouã turiºti germani, dar nu exis-
tã indicii concrete privind un complot
care ar viza Germania, a declarat mi-
nistrul Justiþiei de la Berlin. Heiko
Maas, a precizat ieri cã situaþia securi-
tãþii nu s-a schimbat în Germania în
urma atacului sinucigaº de la Istan-
bul. “ªtim cã ºi Germania este o þintã a
teroriºtilor ºi, prin urmare, un pericol
general nu poate fi exclus, dar deo-
camdatã nu existã indicii concrete pri-
vind þinte ale unor atacuri, deºi auto-
ritãþile sunt în alertã”, a declarat mi-
nistrul pentru postul de televiziune
ARD. Zece persoane, dintre care nouã
germani, au fost ucise ºi alte 15 au fost
rãnite, marþi, în atacul sinucigaº cu
bombã, în centrul turistic al Istanbu-
lului, potrivit autoritãþilor turce atacatorul fiind
un bãrbat care are legãturi cu Siria. Dintre cele
15 persoane rãnite, douã se aflau în stare gravã.
Explozia puternicã, auzitã de la câþiva kilometri
distanþã, a avut loc în jurul orei locale 10.15

Polonia, vizatã
de o anchetã UE
fãrã precedent

Comisia Europeanã a decis sã
ancheteze Polonia, în urma unor în-
grijorãri cu privire la faptul cã o
reformã a Curþii Constituþionale
încalcã valori fundamentale ale
Uniunii Europene (UE), a anunþat
ieri vicepreºedintele CE Frans Tim-
mermans. Comisia Europeanã a
lansat o anchetã fãrã precedent cu
scopul de a stabili dacã noi legi
poloneze încalcã regulile democra-
þiei europene. Vicepreºedintele CE
Frans Timmermans a anunþat o
“evaluare preliminarã”, în baza
“mecanismului statului de drept”
al UE. Acest mecanism permite Co-
misiei sã exercite presiuni asupra
unui stat membru UE cu scopul ca
statul vizat sã modifice orice mãsu-
rã consideratã “o ameninþare sis-
temicã” la adresa valorilor funda-
mentale ale UE. Modificãri vizând
Curtea Consituþionalã ºi legislaþia
privind mass-media din Polonia au
provocat un val de furie.

Cei zece marinari
americani,
reþinuþi de Iran,
au fost eliberaþi

Gardienii Revoluþiei din Iran i-
au eliberat pe cei zece marinari ame-
ricani pe care i-au reþinut pentru cã
au pãtruns în apele teritoriale ira-
niene, în Golful Persic, a anunþat ieri
televiziunea de stat. Armata ameri-
canã a  precizat, la rândul ei, cã “nu
existã indicii potrivit cãrora li s-ar
fi fãcut vreun rãu”. Marina ameri-
canã (US Navy) a emis un comuni-
cat dupã ce presa iranianã de stat a
anunþat cã marinarii americani au
fost eliberaþi. Ei au pãrãsit baza baza
iranianã de pe Insula Farsi, de la
Golful Persic, la ora 8.43 GMT
(10.43, ora României), la bordul
aceloraºi ambarcaþiuni care i-au
adus acolo, se aratã în comunicat.
US Navy anunþã totodatã cã va efec-
tua o anchetã cu privire la acest in-
cident. Cei nouã bãrbaþi ºi o femeie
au fost trimiºi pe Insula Farsi dupã
ce au fost reþinuþi, marþi, în apropie-
rea acesteia. Grupul a fost eliberat
dupã ce Washingtonul ºi-a cerut scu-
ze. Incidentul are loc într-un con-
text sensibil, în care Statele Unite ºi
Iranul încearcã sã implementeze un
acord cu privire la activitãþile nu-
cleare iraniene. Comandantul For-
þelor navale din cadrul Corpului
Gardienilor Revoluþiei, generalul
Ali Fadavi, s-a declarat mulþumit cã
în spatele “incursiunii” se aflã o de-
fecþiune mecanicã. “Am conchis cã
intrarea americanilor în apele noas-
tre teritoriale nu a fost ostilã, în sco-
puri de spionaj sau alte fapte de acest
fel”, a declarat el pentru televiziu-
nea iranianã. Secretarul de Stat
american John Kerry l-a sunat pe
ministrul iranian de Externe Javad
Zarif imediat dupã incident. Cei doi
ºefi ai diplomaþiilor au dezvoltat o
relaþie personalã în timpul nego-
cierilor în dosarul nuclear. Mari-
narii reþinuþi - nouã bãrbaþi ºi o fe-
meie - au fost conduºi pe Insula
Farsi, în mijlocul Golfului, unde
Iranul are o bazã navalã. Iranul a
reþinut marþi zece membri ai Forþe-
lor Navale ale SUA, dupã ce douã
ambarcaþiuni de mici dimensiuni au
intrat în apele iraniene din Golful
Persic, în urma unor probleme me-
canice, au declarat oficiali ameri-
cani, precizând cã au primit asigu-
rãri cã marinarii ºi navele vor fi eli-
beraþi “cu promptitudine”.

Cel puþin 12 persoane au murit,
ieri, într-un atac sinucigaº ce a vizat
consulatul pakistanez din Afganis-
tan, urmat de confruntãri armate în-
tre forþele de securitate ºi atacatori
într-o clãdire din apropierea institu-
þiei. Atacul a avut loc în faþa sediu-
lui consulatului pakistanez din Ja-
lalabad, situat în estul Afganistanu-
lui, când un bãrbat s-a detonat în
timp ce încerca sã intre în clãdire.
Attaullah Khogyani, un purtãtor de
cuvânt al guvernatorului provincial,
a precizat cã atacatorul kamikaze
încerca sã se alãture unui grup de
oameni care solicitau vize pentru
Pakistan când s-a aruncat în aer, în
timp ce forþele de ordine încercau
sã-l împiedice sã intre în sediul in-
stituþiei. Atentatul a fost comis de
militanþi ai organizaþiei Stat Islamic

Germania este în alertãGermania este în alertãGermania este în alertãGermania este în alertãGermania este în alertã
dupã atacul din Istanbuldupã atacul din Istanbuldupã atacul din Istanbuldupã atacul din Istanbuldupã atacul din Istanbul

(10.15, ora României), la Sultanahmet - unde se
aflã Muzeul Sfânta Sofia ºi Moscheea Albastrã,
ambele atracþii turistice majore, în partea euro-
peanã a metropolei. Preºedintele turc Recep Ta-
yyip Erdogan a condamnat, la Ankara, un atac

“terorist”. El a afirmat cã o persoanã
de origine sirianã este autorul, evo-
când primele elemente ale anchetei.
Premierul turc Ahmet Davutoglu a
afirmat cã gruparea Statul Islamic (SI)
se aflã în spatele atacului sinucigaº
de la Istanbul. Poliþia din oraºul turc
Antalya a reþinut trei cetãþeni ruºi,
într-un raid împotriva unor presupuºi
militanþi ai grupãrii teroriste Stat Is-
lamic, în urma atentatului de la Is-
tanbul. Potrivit agenþiei turce de pre-
sã Anadolu, forþele antiteroriste au
efectuat raidurile ieri, la o zi dupã ce
un atacator sinucigaº din cadrul gru-
pãrii Stat Islamic a detonat o bombã
în cartierul istoric Sultanahmet din
Istanbul, omorând zece cetãþeni
strãini, majoritatea turiºti germani.
Anadolu a precizat cã suspecþii ar fi
avut contacte cu luptãtori ai grupã-
rii Stat Islamic din zone de conflict ºi

au oferit sprijin logistic organizaþiei. Potrivit au-
toritãþilor ruse, mii de cetãþeni ruºi sunt suspec-
taþi cã au plecat în Siria pentru a se alãtura gru-
pãrii jihadiste Stat Islamic.

(SI), a revendicat reþeaua teroristã.
În urma atacului, au avut loc con-
fruntãri armate care au durat câteva
ore între forþele de ordine ºi ataca-
tori într-o clãdire în care aceºtia se
ascundeau. Organizaþia teroristã Stat
Islamic a precizat pe un cont al unei
reþele de socializare cã atacul a fost
comis de trei militanþi care purtau
veste cu explozibili, atac care, sus-
þine SI, s-a soldat cu moartea a zeci
de oameni, inclusiv “câþiva agenþi
secreþi pakistanezi”. Potrivit SI, doi
atacatori au fost uciºi, iar cel de-al
treilea a reuºit sã scape. Explozia a
fost urmatã de confruntãri armate
între poliþiºti ºi alþi atacatori care se
ascundeau într-o clãdire din apro-
pierea consulatului. Un oficial al Mi-
nisterului de Interne afgan a preci-
zat cã doi atacatori au fost împuº-

caþi mortal, iar cel puþin ºapte poli-
þiºti au murit în confruntãrile arma-
te. Doi poliþiºti au murit în explozia
provocatã, a anunþat Ministerul de
Interne afgan. Potrivit martorilor din
Jalalabad, schimburi de focuri ºi ex-
plozii au avut loc în timpul confrun-
tãrilor, iar locuitorii din apropiere ºi
copiii dintr-o ºcoalã de lângã locul
confruntãrilor au fost evacuaþi. Nan-
garhar, provincia în care este locali-
zat oraºul Jalalabad, a devenit cen-
trul cel mai mare de pe teritoriul af-
gan al militanþilor SI, care se luptã
cu talibanii pentru a prelua contro-
lul asupra insurgenþiei islamice din
þarã. Atacul vine la douã zile dupã
negocierile dintre oficialii din Chi-
na, SUA, India ºi Pakistan purtate în
Islamabad (Pakistan) privind stabili-
rea unui acord de pace cu talibanii.

Tot ieri, în sud-vestul Pakistanului,
au murit cel puþin 15 persoane într-
un atac ce a vizat un centru medical.
Atacul a avut loc în oraºul Quetta
din provincia Balochistan, iar cel
puþin 13 dintre cei decedaþi erau
membri ai forþelor de ordine pakista-
neze, a precizat un oficial al poliþiei
locale, Dilawar Khan. Forþele de se-
curitate se aflau într-un autovehi-
cul parcat în apropierea centrului
atunci când s-a produs explozia,
potrivit ºefului poliþiei din Quetta,
Manzoor Sarwar Chaudhry. Anga-
jaþii medicali, poliþiºtii ºi membri ai
forþelor paramilitare participau la o
campanie de vaccinare împotriva
poliomielitei a locuitorilor la domi-
ciliu, o campanie care urma sã se des-
fãºoare pe parcursul a trei zile când
au fost atacaþi.

Atac sinucigaº la Consulatul pakistanez
din Afganistan. Cel puþin 12 persoane au fost ucise

Preºedintele american, Barack
Obama, a apãrat cu tãrie moºtenirea
celor douã mandate prezidenþiale ale
sale ºi a încercat sã impunã un ton
optimist pentru viitor, în ultimul sãu
discurs privind Starea Uniunii, sus-
þinut marþi seara în faþa Congresului.
El a criticat în acelaºi timp tonul ne-
gativ al actualei campanii prezidenþi-
ale, argumentând cã Statele Unite au
“cea mai puternicã ºi cea mai durabi-
lã economie din lume”. “Oricine pre-
tinde cã economia Americii este în
declin se ocupã de ficþiune”, a spus

Ultimul discurs al lui Barack Obama despre Starea Naþiunii
Obama în faþa congresmenilor. Dis-
cursul a subliniat realizãrile sale din
timpul mandatului, precum reforma
sistemului de sãnãtate, preºedintele
încercând sã îºi consolideze moºte-
nirea în loc sã anunþe noi politici. “În
ultimul meu discurs în faþa acestei
camere, nu vreau doar sã vorbesc
despre anul care urmeazã. Vreau sã
mã concentrez pe viitorul nostru”, a
subliniat el. Obama a vorbit astfel
despre combaterea inechitãþii veni-
turilor, folosirea tehnologiei pentru
a combate schimbãrile climatice ºi

despre cum poate fi asiguratã secu-
ritatea naþionalã fãrã a cãdea în ex-
trema conflictelor. În final, el a vorbit
pe larg despre îmbunãtãþirea politicii
ºi a dezbaterilor. “Democraþia nece-
sitã o legãturã fundamentalã de în-
credere între cetãþenii sãi”, a afirmat
preºedintele. El le-a cerut alegãtori-
lor ºi membrilor Congresului sã schim-
be tonul ostil al politicii ºi sã “schim-
be sistemul pentru a reflecta pãrþile
noastre bune”. Obama a precizat cã
un regret major al preºedinþiei sale
este cã republicanii ºi democraþii au
devenit mai divizaþi. El l-a vizat indi-
rect pe candidatul considerat favorit
în cursa pentru învestitura republica-
nã la prezidenþiale, Donald Trump,
care a fost criticat pentru comentarii-
le sale despre musulmani ºi imigranþi.
“Atunci când politicienii insultã mu-
sulmanii, când o moschee este van-
dalizatã sau un copil intimidat, acest
lucru nu ne face mai în siguranþã”, a
apreciat preºedintele. “Asta nu în-
seamnã sã spui lucrurilor pe nume.
Este pur ºi simplu greºit... ºi aratã cine
suntem ca þarã”, a adãugat el. Obama
a menþionat cã, în anul care urmeazã,
vrea sã închidã centrul de detenþie
de la Guantanamo, sã obþinã o refor-
mã semnificativã a justiþiei, sã com-

batã abuzul de medicamente elibera-
te pe bazã de reþetã, sã autorizeze fo-
losirea forþei militare împotriva gru-
pãrii teroriste Stat Islamic ºi sã ridice
embargoul impus Cubei. El a anun-
þat de asemenea o nouã iniþiativã na-
þionalã de cercetare împotriva can-
cerului care va fi condusã de vice-
preºedintele Joe Biden, al cãrui fiu în
vârstã de 46 de ani a murit anul tre-
cut de cancer la creier. Preºedintele a
menþionat problema armelor doar pe
scurt, în pofida unei politici recente
de promovare a acþiunilor de control
asupra armelor. De altfel, un loc a fost
lãsat liber în salã, pentru a simboliza
victimele violenþelor armate. Guver-
natorul statului Carolina de Sud, Nik-
ki Haley, care a prezentat rãspunsul
republicanilor la discursul sãu, a afir-
mat cã Obama “a vorbit elocvent
despre lucruri mãreþe”, dar “acþiuni-
le sale au fost departe de aceste vor-
be mari”. Ea a afirmat totuºi cã repu-
blicanii trebuie sã-ºi recunoascã ro-
lul în scãderea încrederii în adminis-
traþia americanã. “Avem decizii im-
portante de luat. Þara noastrã este
pusã la încercare (...). Dar am mai fost
testaþi ºi în trecut, iar poporul nostru
s-a ridicat întotdeauna la înãlþimea
provocãrilor”, a subliniat ea.
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Anunþul tãu!
În conformitate cu preve-

derile art. 1 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a
unui post vacant sau tempo-
rar vacant corespunzãtor func-
þiilor contractuale ºi a criteriilor
de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat su-
perioare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar
plãtit din fonduri publice, apro-
bat prin Hotararea nr. 286/2011,
astfel cum a fost modificat prin
Hotarârea de Guvern nr. 1027/
2014, Direcþa Judeþeanã de
Pazã ºi Servicii Dolj  organizea-
zã concurs la sediul din str.
Constantin Lecca, nr. 32, pen-
tru ocuparea a cinci posturi
vacante în regim contractual,
pe perioadã nedeterminatã de
paznic din cadrul Serviciului
Pazã. Concursul pentru ocupa-
rea postului vacant va consta
în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã: - selecþia dosarelor de
înscriere; - proba scrisã  -
05.02.2016 ora 10,oo; - interviul
– 10.02.2015 ora 10,oo. Potrivit
art.3 din acelasi Regulament-
cadru, in vederea participãrii la
concurs, candidatul trebuie sa
îndeplineasca urmãtoarele
condiþii: Condiþii generale: a)
are cetãþenia românã, cetãþenie
a altor state membre ale Uniu-
nii Europene sau a statelor
aparþinând Spaþiului Economic
European ºi domiciliul în Ro-
mânia; b) cunoaºte limba ro-
mânã, scris ºi vorbit; c) are vâr-

Anunþul tãu!
sta minimã reglementatã de
prevederile legale; d) are capa-
citate deplinã de exerciþiu; e) are
o stare de sãnãtate corespun-
zãtoare postului pentru care
candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate
de medicul de familie sau de
unitãþile sanitare abilitate; f)
îndeplineºte condiþiile de stu-
dii ºi, dupã caz, de vechime
sau alte condiþii specifice po-
trivit cerinþelor postului scos
la concurs; g) nu a fost con-
damnatã definitiv pentru sã-
vârºirea unei infracþiuni con-
tra umanitãþii, contra statului
ori contra autoritãþii, de servi-
ciu sau în legãturã cu servi-
ciul, care împiedicã înfãptuirea
justiþiei, de fals ori a unor fap-
te de corupþie sau a unei in-
fracþiuni sãvârºite cu intenþie,
care ar face-o incompatibilã cu
exercitarea funcþiei, cu excep-
þia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice:
- studii medii/generale ºi
atestat specialitate agent de
securitate; Dosarele de în-
scriere la concurs se vor de-
pune pânã pe data de
28.01.2016, la sediul Direcþiei
Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj
din str. Constantin Lecca, nr.
32. Informaþii suplimentare ºi bi-
bliografia se pot obþine de la
Directia Judeteana de Paza ºi
Servicii Dolj, Compartiment
Resurse Umane-persoanã de
contact, Bercã Mãdãlina, la te-
lelefon  0251/415841.

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
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Familia ing. Daniel Drâgnei este
alãturi de familia domnului
Gheorghe Covei, la greaua încer-
care pricinuitã de stingerea din viaþã
a tatãlui acestuia. Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniºte ºi pace!

 OFERTE SERVICIU
S.C. din Ploieºti anga-
jeazã: instalatori, zidari,
dulgheri, fierari, neca-
lificaþi, mecanic exca-
vator / buldoexcavator,
faianþari. Activitatea se
desfãºoarã în Ploieºti,
dar ºi în þarã. Relaþii
0737/605.014, email:
office@eubau.ro.
ANGAJEZ VÂNZÃ-
TOARE ELECTRO-
PARC MALL. Tele-
fon: 0771/780.018.
MENAJ bãtrînã, 2 zile/
sãptãmânã, zona 1
Mai. Telefon: 0760/
771.270.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
SC Well Done Con-
struct executã amena-
jãri interior/exterior la
cele mai bune preþuri.
Tel.0760.986.272.
 Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0 2 5 1 / 4 4 6 . 5 3 5 ;
0760/071.644.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964;  0351/
416.198.

Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
 2 camere semideco-
mandat Valea Roºie.
Telefon: 0251/ 361.626.
Vând apartament 2
camere- Sinaia, etaj 1,
îmbunãtãþit. Telefon:
0722/963.871
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
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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”!





ªtefan Stoica împãrtãºeºte durerea
familiei domnului Gheorghe Covei, în-
cercatã prin stingerea din viaþã a tãtã-
lui acestuia, din satul  Nistoi, comuna
Tãlpaº, unde va avea loc astãzi, 14 ia-
nuarie a.c. înmormântarea. Dumnezeu
sã-l odihneascã!

CASE
Vând sau schimb cu
o camerã cãmin Cra-
iova, casã locuibilã co-
muna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã nouã 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 boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.

Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/ 563.640.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã, su-
perîntreþinutã, toate con-
sumabilele schimbate re-
cent, fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice; In-
chidere centralizata;
ABS; Servodirectie;
Xenon; - Interior reca-
ro; Pret 2700 Euro, ne-
gociabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri
pentru Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/416.455.
Vând robot ( PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã de
piele de cãprioarã
nouã lungã. Telefon:
0752/236.667.
VÂND 40 de capre,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/963.794.
Ofer cãrþi de medicinã
intensivã din perioada
1975 - 2005 ºi cãrþi di-
verse domenii. Tele-
fon: 0726/392.255.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi cu
buºon de aerisire - 10
lei elementul. Telefon:
0351/800.654.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.

Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei nego-
ciabil, cãruþ copil sport
- 50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând clasoare cu tim-
bre pentru copiii. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucã-
tãrie, servantã, biblio-
tecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.

Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã fri-
gorificã 5 sertare. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.

Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie.
Telefon: 0351/433.875
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MATRIMONIALE
Domn serios cu locuin-
þã lângã Craiova caut
doamnã serioasã pen-
tru prietenie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/722.683

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

DECESE
Azi 13 .01.2016 a
încetat din viaþã
MITROI MARIA
(VELICAN). Cor-
pul neânsufleþit
este depus la Cape-
la Cimitirul Nord. În-
humarea are loc

sâmbãtã, 16.01.2016,
ora 12.00-13.00, la
cimitirul Nord. Po-
menirea are loc la
R e s t a u r a n t u l
Olimp. Dumnezeu
sã o odihneascã în
pace! Surorile Nuþi
ºi Valeria.

Azi 13.01.2016 a în-
cetat din viaþã soa-
cra mea MITROI
MARIA (VELICAN).
Înhumarea are loc
sâmbãtã, 16.01.2016,
ora 12.00- 13.00 la
Cimitirul Nord.

Masa are loc la Re-
staurantul Olimp.
Cu stimã ºi respect-
nora Adi Velican.
CONDOLEANÞE
Colegii din promo-
þia 1957 a Facultãþii
de Agriculturã Cra-
iova, deplâng dece-
sul, dupã o lungã ºi
grea suferinþã,  a in-
ginerului agronom
BUZÃ PETRE, 82
de ani, specialist de-
sâvârºit, fost Direc-
tor al IAS Brabova.
Transmitem sincere
c o n d o l e a n þ e
doamnei Stela ºi-i
mulþumim din su-
flet pentru abnega-
þia de care a dat do-
vadã în îngrijirea lui
în ultimii ani. Dum-
nezeu sã-i aducã
odihnã veºnicã!

COMEMORÃRI
Familia prof. Au-
relian Zisu anun-
þã cu durere împli-
nirea a doi ani de
la decesul fiului

drag ZISU CAROL
– CÃTÃLIN. Te
vom iubi mereu!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã triumful repurtat, sâmbã-
tã, contra lui Krim Ljubljana, 30-
29 în manºa tur a “optimilor” Cu-
pei Cupelor”, SCM Craiova ºi-a þi-
nut suporterii cu sufletul la gurã ºi
în prima rundã a returului de cam-
pionat, rundã în al cãrei epilog a
trecut cu 20-19 de echipa ce în-
cheie podiumul, Dunãrea Brãila.

Graþie unei defenive extrem de
agresive, fetele Simonei Gogîrlã
au luat o opþiune importantã în
obþinerea celor trei puncte încã
din minutul 10, când arãta sco-
rul de 6-1. S-a mers apoi aproa-
pe cap la cap, la odihnã intrân-
du-se cu 12-6.

În partea secundã SCM-ul a in-
trat diametral opus în meci, vizi-
tatoarele venind la o singurã “lun-
gime”, 13-12 ºi 14-13. Gogîrlã a
solicitat time-out, Craiova s-a dis-
tanþat din nou pe tabelã, dar Brãi-

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

Craiova  se specializeazã în victorii la limitãCraiova  se specializeazã în victorii la limitãCraiova  se specializeazã în victorii la limitãCraiova  se specializeazã în victorii la limitãCraiova  se specializeazã în victorii la limitã
Rezultatele complete ale rundei: SCM CRAIOVA – Dunãrea Brãila

20-19, ASC Corona Braºov – HCM Rm. Vâlcea  31-26, CSM Bucureºti
– CS Mãgura Cisnãdie 31-19, HCM Roman – HC Zalãu 25-23, U Alexan-
drion Cluj – HCM Baia Mare 19-27, CSM Unirea Slobozia – HC Alba
Sebeº 23-22, CSM Ploieºti – CS Rapid USL Metrou Bucureºti  33-30.

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

la n-a capitulat (19-18). Într-un
final de foc, Georgescu (59) a
fãcut 20-18, de la 7 metri, iar
Dunãrea n-a mai avut timp decât
de o singurã reuºitã.

“Vreau sã felicit fetele pentru
aceastã victorie, pentru modul de
joc, pentru modul de abordare,
pentru modul cum s-au bãtut în

apãrare. Ne-a ajutat poarta, dar ºi
poarta a fost ajutatã de apãrare.
Toate au jucat extraordinar, nu am
sã reproºez nimãnui nimic. În a
doua reprizã ne-am grãbit pe faza
de atac ºi am avut emoþii mari pen-
tru victorie. Sperãm sã  învãþãm
din greºeli ºi sã nu se mai repe-
te”, a spus Simona Gogîrlã, ime-

diat dupã joc.
Cea mai bunã realizatoare a

SCM-ului a fost Georgescu – 6
goluri, urmatã de Bãbeanu – 5,
Andrei – 3, Iovãnescu, ªelaru –
câte douã, respectiv Horobeþ ºi
Cioaric – câte 1 gol.

Pentru jucãtoarele alb-albastre
urmeazã returul de la Lubljana,
programat sâmbãtã, de la ora
18:00, dupã care, în campionat,
vor merge pe terenul celor de la
HC Zalãu, meci ce va avea loc
miercurea viitoare, de la 17:30.

Baschetbaliºtii de la SCM Cra-
iova pornesc, astãzi, cu ºanse pur
teoretice în încercarea de a acce-
de în final-four-ul Cupei României,
dupã ce, duminicã searã, au cedat
cu 70-89, prima manºã a “sfertu-
lui” cu BC Mureº.

Ca ºi cum n-a fi fost suficientã
consistenta diferenþã de recuperat,
Oliver Popovic se loveºte ºi de o
serie de indisponibilitãþi, lui Mili-
voje Bozovic, alãturându-i-se, dupã
meciul din urmã cu patru zile, Djor-

Directorul SCM Craiova, Ma-
rius Barcan, i-a prezentat, ieri,
într-o conferinþã de presã, pe cei
patru antrenori care vor face
parte din noua secþie a clubului
municipalitãþii, cea de box.

Aceºtia sunt Ion Joiþa, Mar-
cel Sârba, Ion Dragomir ºi Tra-
ian Panã., cel din urmã fiind ºi
coordonatorul secþiei.

“Sunt printre cei mai buni an-
trenori din Craiova ºi sper sã

Un simplu joc de palmares sau producem miracolul?

dje Micic ºi Bozo Djurasovic.
În precedenta ciocnire de la

Polivalentã, victoria a revenit tot
Mureºului, actualul lider al Ligii
Naþionale, scor 90-82.

Acord cu pivotul
sârb Mladen Pantic

Dupã accidentãrile celor enu-
meraþi anterior, SCM U Craiova a
anunþat, ieri, în cadrul unei con-
ferinþe de presã, cã l-a înregimen-
tat pe pivotul sârb Mladen Pantic.

Jucãtorul plav are 33 de ani, 2,10
metri, iar ultima datã a evoluat la
CSM Oradea. În prima parte a se-
zonului 2015-2016, Pantic nu a
avut niciun angajament.

„Mladen Pantic este un jucãtor
care evolueazã pe poziþia 5. Este
o soluþie bunã pentru echipa noas-
trã ºi sper sã ne ajute mult în par-
tidele urmãtoare. Avem trei jucã-
tori accidentaþi: Djurasovic, Bo-
zovic ºi Micic. Bozovic va lipsi
trei sãptãmâni, Djurasovic s-a
operat ºi trebuie sã stea 45 de zile,
iar pe Micic sper sã putem conta
dupã meciul cu Dinamo (n.r. la
finalul lui ianuarie).”, a spus Oli-
ver Popovic.

„Sunt bucuros cã am ajuns la
acest club ºi sper sã reuºim ob-
iectivul, calificarea în play-off.
Dupã aceea vom vedea ce va fi.
În Cupa României sper sã facem
o surprizã ºi sper sã mã integrez
bine în echipã.”, a spus ºi Pantic

Ieri, SCM-ul ar fi trebuit sã sem-
neze cu încã un jucãtor, numele
acestuia nefiind însã dezvãluit.

Altfel, pe doi în competiþia in-
ternã, SCM va întâlni duminicã,
în deplasare, pe ultima clasatã,
Gaz Metan Mediaº.

DIGI SPORT 2

7:00, 11:00 – TENIS (F) – Turneul de la Sydney, în
Australia, semifinale: Simona Halep – Svetlana Kuzneþo-
va, Belinda Bencic – Monica Puig / 18:00 – HANDBAL
(M) – Calificãri CM 2017: România – Austria / 21:30 –
FOTBAL Spania – Cupa Regelui: Atletico Madrid – Rayo
Vallecano.

DIGI SPORT 3

17:15 – BASCHET (M) – Cupa României: SCM U Cra-
iova – BC Mureº / 19:00, 21:15 – BASCHET (M) – Euro-
liga: ÞSKA Moscova – Barcelona, Panathinaikos Atena –
Steaua Roºie Belgrad.

DIGI SPORT 4

21:00 – FOTBAL Spania – Cupa Regelui: Granada –
Valencia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 1

22:00 – BASCHET NBA: Orlando Magic – Toronto
Raptors.

DOLCE SPORT 2

21:30 – VOLEI (M) Italia: Perugia – Verona.

EUROSPORT 1

13:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Campionatele
Mondiale de zbor cu schiurile FIS , la Tauplitz, în Austria /
15:00 – BIATLON (F) – Cupa Mondialã, la Ruhpolding, în
Germania / 17:00, 21:05 – SNOOKER – Mastersul de la
Londra, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2

15:00 – SNOOKER – Mastersul de la Londra, în Rega-
tul Unit.

Naþionala României primeºte,
astãzi, la Baia Mare, replica Aus-
triei, în penultima etapã a grupei 2
preliminare a Cupei Mondiale din

BOX

Se cunosc antrenorii
de la SCM Craiova

obþinem alãturi de dumnealor
performanþe importante, nu nu-
mai pentru club, ci ºi pentru mu-
nicipiu, mai ales cã majoritatea
sportivilor vor fi din Craiova.”,
a afirmat Marius Barcan.

Amintim, sãptãmâna trecutã,
secþia de box de la CSM Craio-
va a trecut sub tutela SCM Cra-
iova. Respectivul aspect fusese
stabilit încã de la finele lui au-
gust 2015.

HANDBAL (M) – PRELIMINARII CM 2017

Meci crucial pentru “tricolori”
România – Austria, astãzi, ora 18:00, Digi Sport 2

2017. Cele douã se bat pe singurul
loc care duce în play-off, iar bãie-
þii lui Ayhan Omer au nevoie de-o
victorie la patru goluri, în contex-

tul în care au pierdut la Vie-
na, în toamnã, cu 24-27.
Nici un succes la trei goluri
n-ar fi rãu, însã ar trebui ca
austriecii sã nu înscrie mai
mult de 23 de goluri, plus
cã în ultima rundã (16/17
ianuarie) România ar tre-
bui sã câºtige la o diferen-
þã mai mare în Italia, decât
Austria, pe teren propriu,
cu Finlanda.

Clasament: 1. Austria
8p (129-99), 2. România
6p (129-99), 3. Italia 2p,
4. Finlanda 0p.

BASCHET (M) – CUPA ROMÂNIEI – SFERTURI DE FINALÃ – MANªA RETUR
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”Spre liniºtea mass-media,
Universitatea Craiova nu are pro-
bleme financiare. Din cunoºtinþe-
le noastre suntem singura echipã
din Liga I care are datorii sala-
riale mai mici de o lunã. Mai mult,
suntem una dintre puþinele echi-
pe care are soluþii chiar ºi în even-
tualitatea întârzierii plãþii tranºei
a doua a drepturilor TV aferente
sezonului 2015-2016” se spune în
prima parte a comunicatului.

 Degeaba nu ai întârzieri la
plãþi, dacã ai o echipã care nu a
prins play-off-ul, dar nici pe ace-
ea nu eºti capabil sã o pãstrezi ºi
negociezi vânzarea celor mai buni
jucãtori, fiind astfel o candidatã
certã la retrogradare.

“Neincluderea în programul
echipei a jucãtorilor Ferfelea, Bãl-
grãdean, Curelea ºi Bawab nu în-
seamnã cã la Universitatea Cra-
iova domneºte haosul. Þinem sã
precizãm ca toþi patru mai aveau
contract doar pânã în varã, iar Bãl-
grãdean nu a dorit sa prelungeas-
cã înþelegerea în condiþii con-
tractuale identice cu cele avute.
Ratarea obiectivului, respectiv
accederea în play-off, ne obligã
sã regândim strategia pentru ulti-
ma parte a campionatului pe care
o considerãm o perioadã de tran-
ziþie în care obiectivul este sã for-

Pase scurte, pase lungi

Presa sportivã francezã, cu L’E-
quipe în frunte, nu l-a uitat pe Sa-
fet Susic (61 de ani) din  perioada
lui fastã, la PSG (1982-1991), apoi
Red Star Saint Ouen(1991-1992),
considerat, pe bunã dreptate, un
mare atacant – a simþit-o ºi Michel
Platini ca selecþioner – ºi a inserat
deunãzi, ºtirea deloc banalã cu de-
miterea sa de la Evian TG, din divi-
zia secundã, unde fusese adus vara
trecutã, prin aportul ex-internaþio-
nalului Fernandez, dupã despãrþirea
de reprezentativa þãrii sale, Bosnia-
Herþegovina, pe care o calificase în
premierã la un Campionat Mondial.
La Evian, fãrã victorie în ºase eta-
pe consecutive, ultimul succes da-
tând din debutul lunii noiembrie a

Mai mult decât o ºtire…o rãscolire!Mai mult decât o ºtire…o rãscolire!Mai mult decât o ºtire…o rãscolire!Mai mult decât o ºtire…o rãscolire!Mai mult decât o ºtire…o rãscolire!
Mircea Canþãr

anului trecut, Safet Susic n-a fãcut
unanimitate în cadrul clubului, deºi
promisese promovarea în prima
ligã. Povestea este lungã. Cu nuan-
þele ei. Puþini ºi-l mai amintesc ca
atacant pe Safet Susic, un atacant
de 1,74 m, cu centrul de greutate
„jos”. Cel care la 15 noiembrie
1977, pe stadionul „Steaua” din
Capitalã, nãruia iluziile noastre de a
fi prezenþi la Mondialul din Argenti-
na. Scor final în partida decisivã cu
Iugoslavia: 4-6 (3-2). Trei goluri
(min. 14, 51 ºi 62) a marcat Safet
Susic de la FK Sarajevo în poarta
neferictului „Þeþe” Moraru. Sub
mâna lui ªtefan Kovaci, post-Ajax,
dar ºi dupã ce condusese naþionala
Franþei, pe care îl consideram no-
rocos, între altele, campania califi-
cãrilor începuse bine: 1-0 cu Spa-
nia la Bucureºti –la 16 aprilie 1977

(autogol Benito); 2-0 la Zagreb (la
8 mai 1977) prin golurile lui Dudu
Georgescu (min. 37) ºi Iordãnes-
cu (min. 47). Rãsunãtoare victo-
rie. Cu un succes în faþa „plavi-
lor” se mergea…în Argentina. A
fost jale mare în fotbalul româ-
nesc, mai ales cã iugoslavii schim-
baserã selecþionerul. În locul lui
Ivan Toplak venise Marko Valok,
care restructurase echipa, chestiu-
ne fireascã la fondul de jucãtori de
mare valoare de care dispunea Iu-
goslavia. Þarã în care croaþii nu
se înghiþeau cu sârbii, nici la lotu-
rile reprezentative. Safet Susic
avea 22 de ani ºi l-a fãcut arºice
pe Florin Cheran, de la Dinamo
Bucureºti. Nimeni nu mai înþele-
gea ce se petrece pe teren (Liþã
Dumitru povestea, pe vremea
când era la Craiova, cum îl anche-

tase Securitatea pentru meciul ace-
la). Prin minutul 84, Zoran Filipo-
vici a înfipt ºi el pumnalul, înscri-
ind al ºaselea gol al echipei sale,
dându-ne un avertisment pentru
aprilie 1983, când avea sã repete
gestul, pe Centralul din Bãnie. S-a
plâns de supãrare. Un an mai târ-
ziu, la 25 octombrie 1978, Româ-
nia învingea Iugoslavia (3-2) în
preliminariile CE, cu Safet Susic
în teren, þinut „la cutie” acum de
Theo Anghelini, dublat de înþelep-
tul Costicã ªtefãnescu. În retur, la
Kosovska Mitroviþa, sârbii câºti-
gau cu 2-1 (0-0) cu Susic prezent,
dar fãrã gol. În fine sã mai amin-
tim un rezultat: în Cupa Balcanicã,
la 27 august 1980, România învin-
gea Iugoslavia 4-1 (2-0) ºi câºtiga
trofeul, iar golul de consolare al
sârbilor era marcat bosniacul Sa-

fet Susic. Regretatul „Piºti” Ko-
vaci, cãruia îi fusesem companion
o zi întreagã la Drobeta Severin,
dupã victoria de la Zagreb, fiindcã
venise cu soþia la tratament la Bãi-
le Herculane, nu excludea ca sâr-
bii sã rãstoarne calculele calificãrii
pentru Mondialul din Argentina, ºi
îmi spunea cã vecinii noºtri schim-
bã mereu componenþa echipei na-
þionale, încât totul e posibil. Cã fi-
nalmente sârbii i-au calificat pe spa-
nioli, cu care au intrat apoi într-un
conflict, în preliminariile pentru CE
1980, pentru un scandal produs la
Belgrad, este o altã discuþie. La echi-
pa naþionalã venea de-acum grupul
de la Craiova, cu Ilie Balaci ºi Cos-
ticã ªtefãnescu lideri, deºi am pu-
tea fi contraziºi, cu Rodion Cãmã-
taru ºi Auricã Beldeanu, staruri eu-
ropene, neîmplinite.

ªefii Universitãþii Craiova au întocmit la ceas de searã un comunicat de
presã prin care intenþionau sã informeze fanii ºi presa în privinþa

deciziilor luate recent în cadrul clubului, prezentându-le într-o luminã
pozitivã. Unele dintre afirmaþiile conducãtorilor clubului sunt binevenite,

altele pot fi contrazise uºor, iar câteva sunt de-a dreptul amuzante.

Prezentãm comunicatul, cu analiza fiecãrui segment al sãu:Prezentãm comunicatul, cu analiza fiecãrui segment al sãu:Prezentãm comunicatul, cu analiza fiecãrui segment al sãu:Prezentãm comunicatul, cu analiza fiecãrui segment al sãu:Prezentãm comunicatul, cu analiza fiecãrui segment al sãu:

mãm o echipã ce va ataca play-
off-ul de anul viitor cu ºanse rea-
le. Fãrã a periclita clasarea pe
unul dintre locurile 7-8 vom da o
ºansã tinerilor, având  certitudinea
cã printre ei sunt jucãtori ce în
câþiva ani vor bate la porþile naþi-
onalei României” anunþã clubul
din Bãnie.

 Regândirea strategiei este
normalã, dar cum poate fi forma-
tã o echipã care sã atace play-off-
ul în sezonul urmãtor în condiþiile
în care cei mai bine cotaþi jucãtori
pleacã, iar întãririle le reprezintã
juniori de la echipa satelit, aflatã
pe locul 11 în Liga a III-a?

Palmaresul e
CS Universitatea Craiova

“Referitor la “Stema cu leul”
deþinutã de Universitatea Craio-
va ºi la anularea mãrcilor ce au
fost folosite de defuncta FC U
Craiova S.A., aflatã în faliment,
este important de ºtiut cã instan-
þa a reþinut în motivarea hotãrârii
judecãtoreºti existenþa continuã ºi
doveditã a Clubului Sportiv Uni-
versitatea Craiova din anul înfiin-
þãrii, 1969, ºi pânã în prezent, pre-
cum ºi faptul cã Asociaþia Sporti-
vã înfiinþatã în anul 1994 de cãtre
domnul Rodion Cãmãtaru ºi care

este precursoarea societãþii afla-
te în faliment nu are nicio legãtu-
rã cu Universitatea Craiova ce a
activat pânã în acel an ºi pe care
Clubul Sportiv Universitatea Cra-
iova a reînfiinþat-o în 2013” pre-
cizeazã site-ul csuc.ro.

1,5 milioane de euro
în copii ºi juniori?!

“În ultimele zile au existat mai
multe oferte verbale fãcute Uni-
versitãþii Craiova de domnul
Gheorghe Becali pentru transfe-
rul a patru jucãtori la echipa pe
care o deþine. Discuþiile s-au pur-
tat între domnia sa ºi domnul Fe-
lix Grigore din parte Universitãþii
Craiova. Promovarea ºi vânzarea
de jucãtori intrã în politica clubu-
lui Universitatea Craiova, dova-
dã în acest sens fiind cele peste
1,5 milioane euro investite în Cen-
trul de copii ºi juniori a clubului.
Drept urmare întotdeauna vom fi
deschiºi cãtre orice club intere-
sat” precizeazã clubul.

 1,5 milioane de euro inves-
tite în copii ºi juniori??? Înseam-
nã cã Academia Barcelonei, “La
Masia”, s-a mutat la Craiova! În
timp ce pãrinþii contribuie la can-
tonamente ºi echipament, iar ju-
cãtorii evolueazã la “Depou” ºi

“Electro” în condiþii improprii, în
ce s-au investit aceºti bani, în niº-
te jucãtori care se afiºeazã pe
facebook în tricoul rivalelor Stea-
ua ºi Dinamo? Vânzarea de ju-
cãtori intrã în strategia clubului,
dar se pare cã nu ºi achiziþiona-
rea de jucãtori, întrucât un an de
zile va funcþiona interdicþia im-
pusã de FRF.

Îl voiau pe Tade, care câºtigã
mai mult de 300.000 pe an ºi
nici nu avea drept de joc?!

“Pentru a încheia tranzacþia
era necesarã îndeplinirea a 3 con-
diþii:  negocierea ºi acceptarea
preþului, rezilierea de cãtre clubul
lui Gheorghe Becali a contracte-
lor jucãtorilor Tade, Tahar, Alce-
nat ºi Breveld ºi legitimarea aces-
tora de cãtre Universitatea Cra-
iova din postura de jucãtori liberi
de contract, precum ºi acceptul
jucãtorilor Universitãþii pentru re-
alizarea transferului. În acest
moment discuþiile s-au încheiat,
pãrþile neajungând la un consens.
Este important de ºtiut cã cel mai
mult a contat faptul cã jucãtorii
nu au dorit acest transfer. Mai
mult, unul dintre ei a spus: “Eu de
la Craiova nu plec, aici am jucat

bine, aici sunt iubit de suporteri”.
În cursul sãptãmânii viitoare Uni-
versitatea Craiova îºi va prezen-
ta bilanþul ultimilor doi ani, pre-
cum ºi strategia pentru urmãtorii
doi ani” se precizeazã în comuni-
cat.

 Deja oficialii echipei din
Bãnie fac niºte afirmaþii care in-
sultã inteligenþa suporterilor. În
primul rând, Tade nici nu are
dreptul de a juca la altã echipã în
acest sezon, deoarece a evoluat
deja pentru CFR Cluj ºi FCSB.
Apoi, cum poþi anunþa cã reduci
cheltuielile ºi renunþi la jucãtorii
cu salarii mari ºi în acelaºi timp
sã pretinzi cã aduci jucãtori ale cã-
ror salarii sunt mult peste media
celor de la Craiova? Numai Tade
câºtigã la Steaua peste 300.000 de
euro, mai mult decât dublu faþã de
cei mai bine plãtiþi jucãtori ai Cra-
iovei, de care clubul încearcã sã sca-
pe. Nu în ultimul rând, oficialii clu-
bului aduc în discuþie jucãtori noi,
dar nu sunt siguri cã pot face achi-
ziþii, chiar ºi de jucãtori liberi de con-
tract. Oficialii ne prezintã o decla-
raþie de fidelitate a unui jucãtor, dar
confirmã cã voiau sã scape de el
ºi sã-l trimitã în curtea unei mare
rivale.

COSMIN STAICU
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