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- Suntem liberi Popescule,
suntem liberi sã facem ce
ne spun alþii. actualitate / 5
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ruralã / 6

culrurã / 9Multã zãpadã,Multã zãpadã,Multã zãpadã,Multã zãpadã,Multã zãpadã,
puþinã bucurie…puþinã bucurie…puþinã bucurie…puþinã bucurie…puþinã bucurie…

E un truism a mai susþine
cã lumea, cea în care trãim,
s-a schimbat. ªi nu oricum,
ci în mod radical. Sub inci-
denþa tehnologiei, surcla-
sând meteoric toate profeþii-
le avansate prin secole, s-a
transformat atât de mult în-
cât, dinãuntrul ei, nici nu ne
mai dãm seama. Lãsând la o
parte atâtea dintre anomalii-
le cu care suntem asaltaþi zil-
nic (conflicte armate, acte de
o brutalitate tribalã, puse pe
seama terorismului ºi, din
nefericire, ocultând jocul
perfid al Puterilor...)

Agricultorii au motiv de bucurie!

Stratul nouStratul nouStratul nouStratul nouStratul nou
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pentru noi toþipentru noi toþipentru noi toþipentru noi toþipentru noi toþi

Ca de fiecare datã, orice cã-
dere de omãt provoacã discuþii
dintre cele mai pline de patos în
rândul mass-media. Ba sunt de
vinã autoritãþile pentru cã nu au
degajat repede trotuarele ºi strã-
zile, ba sunt de vinã locatarii cã
nu-ºi duc la îndeplinire câteva
îndatoriri civice elementare. Din
pãcate, nimeni nu gãseºte de
cuviinþã sã afirme ºi cã, fãrã
zãpadã, masa noastrã cea de toa-
te zilele ar putea fi mai sãracã.
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martie la Craiova!martie la Craiova!martie la Craiova!martie la Craiova!martie la Craiova!

Dosarul falimentului
SC Termo se judecã,
astãzi, la Curtea de
Apel Craiova. În aºtep-
tarea verdictului, Pri-
mãria Craiova îºi ia
mãsuri de precauþie.
Consilierii municipali au
validat, ieri, cu unanimi-
tate de voturi, crearea
unei noi societãþi de
termoficare, Termo
Urban SRL, cu care
municipalitatea se pre-
gãteºte sã o ia de la
zero. La cererea aleºi-
lor locali, care au cerut
lãmuriri legate de desti-
nul noului operator,
autoritãþile au explicat
cã se urmãreºte atrage-
rea Complexului Ener-
getic Oltenia (CEO), ca
acþionar majoritar, iar
pasul doi sã fie atrage-
rea de fonduri europene
pentru modernizarea
100%  a instalaþiilor.
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Dan Suciu: Evaluarea prefecþilor
este în curs, în jur de 1 februarie
venim cu concluzii

Guvernul evalueazã prefecþii
ºi va prezenta concluziile acestui
proces în jurul datei de 1 februa-
rie, urmând a se þine cont de
“performanþele” acestora, a
declarat, marþi, purtãtorul de
cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.
“Vremea proastã continuã,
activitatea prefecþilor este una
importantã, aºteptãm sã vedem
cum vor trece peste aceastã
perioadã ºi dânºii. Procesul de
evaluare este în curs, va þine cont
de performanþele prefecþilor în
aceste zile ºi, probabil, în jurul
datei de 1 (februarie - n.r.) vom
veni cu o concluzie”, a declarat,
ieri, purtãtorul de cuvânt al
Executivului, Dan Suciu. De
altfel, premierul Dacian Cioloº
declara imediat dupã instalarea
în fruntea Guvernului cã va
începe o operaþiune de evaluare
a tuturor angajaþilor din admi-
nistraþie, atât funcþionari publici,
cât ºi personal de conducere, pe
baza unor criterii de eficienþã
asemãnãtoare celor folosite în
interiorul Comisiei Europene.

Cioloº : Nu cred cã e democratic
sã o modificãm prin
Ordonanþã de urgenþã

Premierul Dacian Cioloº a
declarat, ieri, referitor la
solicitarea PNL ca Guvernul sã
modifice prin OUG legea alegeri-
lor locale, cã nu crede cã este
democratic ca Executivul sã
amendeze o lege politicã adopta-
tã de Parlament. “Este vorba
despre o lege politicã pe care
Parlamentul a votat-o. Este deja
o lege electoralã modificatã. S-a
decis printr-o înþelegere politicã.
Guvernul pe care îl conduc este
un guvern care nu este implicat
politic ºi nu cred cã este demo-
cratic sã modifice un guvern prin
ordonanþã de urgenþã o lege
politicã”, a declarat premierul
Dacian Cioloº, prezent la o
dezbatere PNL organizatã la
Palatul Parlamentului.

“(Din discuþiile preliminare-n.r.)
cred cã va fi un raport (MCV-n.r.)
favorabil”, a declarat, marþi, ºeful
cancelariei prezidenþiale Dan Mi-
halache, întrebat dacã, din discu-
þiile preliminare a reieºit cã rapor-
tul MCV care este aºteptat în 27
ianuarie va fi unul favorabil. Ra-
portul Comisei Europene realizea-
zã, în mod periodic, o analizã ob-
iectivã principalelor probleme cu
care se confruntã sistemul judiciar
român, prin raportare la cele patru
criterii stabilite, de comun acord
cu autoritãþile Statului Român, în
cadrul Mecanismului de Coopera-
re ºi Verificare (MCV).

Pe de altã parte, Dan Mihala-
che a declarat cã intenþia Uniunii
Naþionale a Judecãtorilor din Ro-
mânia de a da în judecatã CSAT
în problema relaþiei dintre justiþie
ºi servicii este „hazardatã”, el afir-
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ale demnitarilorale demnitarilorale demnitarilorale demnitarilorale demnitarilor, analizate de universitãþi, analizate de universitãþi, analizate de universitãþi, analizate de universitãþi, analizate de universitãþi

Guvernul a aprobat o ordonanþã de urgenþã de
modificare a legii astfel încât demnitarii acuzaþi

de plagiat nu vor mai fi verificaþi de Consiliul
Naþional de Eticã din subordinea Ministerului

Educaþiei, cazurile lor urmând sã fie analizate, la
fel ca toate tezele de doctorat, de universitãþi.

Ordonanþa de urgenþã pentru
modificarea Legii 206/2004 pri-
vind buna conduitã în cercetarea
ºtiinþificã, dezvoltarea tehnologi-
cã ºi inovare prevede abrogarea
articolelor prin care demnitarii
erau exceptaþi de la normele ge-
nerale ale legii. De asemenea, mi-
nistrul Educaþiei Adrian Curaj a
precizat cã doar universitãþile vor
putea retrage titlul de doctor în
cazul demnitarilor care au plagiat.
“Am modificat douã articole, acela
care stabilea cã sunt douã cate-
gorii de deþinãtori de titluri de

doctorat - am anulat acest arti-
col - ºi în doilea articol, articolul
14, acolo unde sunt reglementa-
te sancþiunile, am scos douã re-
glementãri - una legatã de retra-
gerea titlului de doctor ºi cealaltã
legatã de retragerea conducerii de
doctorat - foarte clar, nu sunt în
atribuþia Consiliului Naþional de
Eticã, aºa cum am ºi anunþat, vor
fi în atribuþia universitãþilor ºi al
Consiliul Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor si Certifi-
catelor Universitare (CNAT-
DCU)”, a declarat, ieri, la finalul

ºedinþei de Gvern, ministrul Edu-
caþiei Adrian Curaj.

În acelaºi context, Curaj a
anunþat cã dupã modificarea Le-
gii eticii va urma promovarea unei
Ordonanþe de Urgenþã care va
modifica Legea Educaþiei, pentru
a crea noul cadru de verificare a
plagiatelor. “Vom avea Ordonan-
þã de urgenþã pentru Legea Edu-
caþiei ºi dupã acea OUG vom veni
cu Hotãrâri de guvern ºi Ordine
de minsitru care depind de aceas-
tã Ordonanþã de urgenþã. (...) În
acest moment am putut sã modi-
ficãm Legea eticii. Va fi o OUG
privind legea Educaþiei, dupã
OUG vom mai da cele necesare
pentru a avea un cadru total func-
þional”, a precizat ministrul Edu-
caþiei.

Adrian Curaj a menþionat cã
Legea educaþiei ar urma sã fie
modificatã dupã începrea activi-

tãþii parlamentare. “În prima
ºedinþã de Guvern dupã începe-
rea activitãþii parlamentare, sau
în cea de a doua, în cel mai rãu
caz, vom avea OUG. Noi lucrãm
la ea, o avem pregãtitã, (...) lu-
crãm la ea pânã când vom avea
tot cadrul funcþional”, a adãugat
Curaj. Concret, este vorba despre
abrogarea art. 4 - 2 (3) din lege,
potrivit cãruia “se excepteazã de
la prevederile alin. (1) lit. a) sesi-
zãrile sau contestaþiile care vizea-
zã conducãtori de instituþii ºi uni-
tãþi de cercetare-dezvoltare ori de
instituþii publice, membri ai con-
siliilor de administraþie, ai comi-
tetelor de direcþie, ai consiliilor
ºtiinþifice sau ai comisiilor de eti-
cã ale instituþiilor ºi unitãþilor de
cercetare-dezvoltare ori persoa-
ne cu funcþii de demnitate publi-
cã, care sunt analizate direct de
Consiliul Naþional de Eticã”.

ªeful cancelariei prezidenþiale: CSAT are atribuþia de a verifica
dacã sunt ofiþeri acoperiþi în rândul magistraþilor

ªeful cancelariei prezidenþiale Dan Mihalache a
declarat, ieri, la Palatul Parlamentului, cã raportul

Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de
Cooperare ºi Verificare, ce este aºteptat sã fie dat

publicitãþii la 27 ianuarie, va fi unul favorabil.

mând cã CSAT este abilitat prin
lege sã dispunã verificarea magis-
traþilor. „Mi se pare pu-
þin hazardat ºi am sen-
timentul cã cineva este
într-o campanie electo-
ralã în Justiþie prin
aceastã temã. Existã
obligaþia legalã, nu noi
am introdus-o, cred cã
(a fost prevãzut de
lege-n.r.) în anul 2005
sau 2006 ca CSAT sã
verifice aceste lucruri”,
a declarat ºeful cance-
lariei prezidenþiale Dan Mihalache,
prezent la o dezbatere privind re-
prezentarea femeilor în politicã,
organizatã de PNL.

Pe de altã parte, Dan Mihalache
a afirmat cã aceastã atribuþie a
CSAT ar trebui regânditã. „Dacã
mã întrebaþi pe mine, este puþin

complicat. Nu vãd aici foarte bine
rolul CSAT ºi poate într-o zi aceastã
prevedere ar trebui regânditã pen-
tru cã CSAT nu are instrumente la
dispoziþie pentru a verifica 23.000
de magistraþi”, a explicat Mihala-
che. Potrivit lui Dan Mihalache,
CSAT poate doar sã trimitã decla-

raþiile pe proprie rãspundere catre
instituþiile abilitate pentru a vedea
dacã în rândul judecãtorilor sunt
ºi ofiþeri acoperiþi. „Rãspunsul in-
stituþiilor acesta a fost (nu existã
ofiþeri acoperiþi în rândul judecã-
torilor-n.r.)”, apreciind cã CSAT nu
are capacitãþi proprii pentru a „um-
bla dupã ofiþeri acoperiþi”, a mai
arãtat ºeful cancelariei. Dan Miha-
lache a afirmat cã are „anumite
dubii asupra acestei proceduri”,
însã „acesta a fost rãspunsul in-
stutuþiilor statului”.
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Ieri, 19 ianuarie a.c., 50 de deputaþi ger-
mani conservatori doreau sã trimitã o scri-
soare cancelarului Angela Merkel, opinând
cã þara este “depãºitã” de afluxul de refu-
giaþi. Oficial, Angela Merkel nu va schim-
ba linia, în pofida contestaþiilor crescân-
de,  ºi cautã “soluþii durabile într-un
cadru naþional ºi european” pentru a
preveni o “reducere sensibilã” a numã-
rului de refugiaþi. Într-un asemenea con-
text sensibil, unul dintre liderii Uniunii
Creºtin-Democrate (CDU), Julia Kloc-
kner, n-a cerut închiderea frontierelor
Germaniei, ci doar încetarea criticilor la
adresa politicii interne a Angelei Merkel,
pe chestiunea imigraþiei, cu puþin timp îna-
intea alegerilor regionale, ceea ce nu în-
seamnã decât oferirea de argumente pen-
tru Alternativa pentru Germania (AFD) un
partid de extremã dreapta, care ar putea

Schengenul care a... “fost”!Schengenul care a... “fost”!Schengenul care a... “fost”!Schengenul care a... “fost”!Schengenul care a... “fost”!
MIRCEA CANÞÃR

veni pe primul loc, la 13 martie a.c., în
scrutinul regional. Ameninþarea cu sfârºi-
tul liberei circulaþii în spaþiul Schengen
este evocatã tot mai des. În faþa afluxului
de imigranþi pe teritoriu sãu, Suedia a de-
cis controlul identitãþii persoanelor sosite
din Danemarca, control care era introdus
aleatoriu din noiembrie anul trecut. La rân-
dul sãu Copenhaga a anunþat intenþia in-
stituirii controlului la frontiera cu Germa-
nia, spre a evita imigranþi refuzaþi de
Stockholm. Germania, Franþa, Austria, au
recurs la filtre punctuale, sugerând cris-
parea Uniunii Europene în faþa persoane-
lor venite din Africa de Nord ºi Orientul
Apropiat din cauza conflictelor. Un sfert
din þãrile membre ale tratatului Schengen
au suspendat deja aplicarea acestuia. Po-
sibilitatea restabilirii temporare a contro-
lului la frontiere este prevãzutã, dar ex-

tensia în timp ºi spaþiu pune probleme ºi
complicã deplasãrile cetãþenilor. Din cauza
unor ameninþãri pentru ordinea publicã ºi
securitatea internã, de-a lungul timpului s-
a mai recurs la controlul frontierelor, în re-
gim de urgenþã. În iulie 2011 de pildã, dupã
masacrul de la Utoya (Norvegia) s-au în-
chis frontierele. ªi mai existã ºi alte situa-
þii. În acest timp, în Germania, reþelele ma-
rocane ºi algeriene au intrat sub suprave-
gherea poliþiei, care opereazã descinderi în
tabere de refugiaþi de rãzboi veniþi din Siria
ºi Irak, sau imigranþi economici, veniþi din
Balcani. Care apar în ochii opiniei publice
ca delincvenþi. Sâmbãtã la Duselldorf, 300
de persoane au fost controlate, dintre aces-
tea 40 reþinute, 38 fiind bãnuite a se afla în
situaþie ilegalã. Celula “Casablanca”, în sâ-
nul cãreia sunt pregãtite operaþiile poliþiei
oferã rezultate, care sunt salutate de popu-

laþie. Sub o presiune enormã, creatã de
agresarea femeilor germane în noaptea de
Anul Nou, SPD, partidul condus de social-
democratul Sigmar Gabriel, în coaliþie cu
CDU, se aºteaptã la rezultate cât mai con-
vingãtoare, în cadrul întâlnirii de vineri 22
ianuarie a.c. cu premierul turc Ahmet Da-
voutoglu, care va veni la Berlin pentru con-
sultãri bilaterale. Cu toate acestea pentru
Geroge Soroº, în New York Book Review
ºi Liberation, cancelarul german rãmâne
“ºefa UE” ºi indirect a “lumii libere”. Cât
de bine este când te elogiazã George Soroº,
are mai puþinã importanþã, într-un moment
în care UE trãieºte un status quo: fãrã o
politicã externã comunã ºi fãrã o apãrare
comunã. La toate acestea se mai adaugã ºi
“pana de inspiraþie” a axei franco-germa-
ne, pe chestiunea imigraþiei, deºi în discu-
þie mai este ºi terorismul ºi nu numai.

Aºa cum vã prezentam ºi în nu-
mãrul de ieri al ziarului nostru, Curtea
de Apel Craiova judecã, astãzi, ape-
lul declarat de Primãria Craiova ºi
CEO, principalul creditor al Termo,
împotriva hotãrârii prin care Tribu-
nalul Dolj a respins planul de reor-
ganizare al fostei regii de termofi-
care. În cazul în care instanþa men-
þine aceastã decizie, societatea intrã
în faliment, lucru care a mobilizat
municipalitatea sã-ºi definitiveze si-
tuaþia cu noul operator regional.
Consilierii municipali au fost che-
maþi, ieri, în ºedinþã extraordinarã
sã stabileascã prin vot acþionariatul
noii societãþi, SC Termo Urban SRL,
ceea ce s-a ºi întâmplat. Propune-
rea Primãriei Craiova -  prin care
municipiului îi revin 18 pãrþi socia-
le, iar comunelor Iºalniþa ºi Vârvo-
ru de Jos câte o parte socialã – a
fost votatã cu unanimitate de vo-
turi, în salã fiind prezenþi toþi cei 27
de consilieri.
Datorii de peste 50 milioane
de euro

Fosta regie a fost preluatã, în
iunie 2012, cu datorii de 50 milioa-
ne de euro, la care s-au adãugat
pierderi tehnologice de 30%, creanþe
neîncasate de la populaþie ºi penali-

Zi fierbinte pentru Termo: se judecã dosarul falimentului
Dosarul falimentului SC Termo se judecã,

astãzi, la Curtea de Apel Craiova. În aºtepta-
rea verdictului, Primãria Craiova îºi ia mãsuri
de precauþie. Consilierii municipali au validat,
ieri, cu unanimitate de voturi, crearea unei
noi societãþi de termoficare, Termo Urban
SRL, cu care municipalitatea se pregãteºte

sã o ia de la zero. La cererea aleºilor locali,
care au cerut lãmuriri legate de destinul nou-
lui operator, autoritãþile au explicat cã se ur-
mãreºte atragerea Complexului Energetic
Oltenia (CEO), ca acþionar majoritar, iar pa-
sul doi sã fie atragerea de fonduri europene
pentru modernizarea 100%  a instalaþiilor.

tãþi datorate furnizorului CEO ºi
celorlalþi creditori. Consilierul
UNPR, Virgil Toader, a arãtat cã
toate aceste aspecte negative nu mai
puteau fi îndreptate de la sine. „Este
evident cã, din funcþionarea proprie,
nu se puteau acoperi nici datoriile,
nici penalitãþile ºi nici pierderile teh-
nologice. Trebuia o soluþie strate-
gicã, managerialã ºi s-a gândit, la
vremea respectivã, fuziunea prin
absorbþie de cãtre CEO. S-au fãcut
toate eforturile ºi, dacã nu s-a reali-
zat, nu este vina noastrã. Acum se
oferã o altã soluþie strategicã, în-
fiinþarea noii asociaþii, ceea ce este
foarte bine”.
Rãu-platnicii sã nu mai fie
toleraþi

Toader a cerut, în schimb, au-
toritãþilor locale o mai mare atenþie
în urmãrirea contractelor de achi-
ziþie pe care le va derula noua so-
cietate de termoficare. „Contracte-
le de achiziþie, de agent termic sau
de materii prime, trebuiesc atent
urmãrite ºi negociate cu clauze asi-
guratorii ca sã se evite ajungerea la
penalitãþi aºa de mari. De aseme-
nea, partea de recuperare a contra-
valorii agentului termic de la bene-
ficiari sã nu mai fie întârziatã”, a

spus acesta. Consilierul le-a mai
spus autoritãþilor sã fie foarte fer-
me cu cei care nu îºi plãtesc factu-
rile la energia termicã, recomandân-
du-le sã acþioneze cu exigenþa cu
care procedeazã celelalte unitãþi
prestatoare de servicii ºi utilitãþi,
CEZ ºi Distrigaz.
„Dacã repetãm greºelile,
o facem degeaba”

Consilierul ex-PP-DD, actual-
mente independent, Ionel Panã, a
spus cã autoritãþile trebuie sã le re-
dea cetãþenilor încrederea în siste-
mul centralizat, ca aceºtia sã nu mai
fie tentaþi sã-l abandoneze: „Puteam
sã-mi pun demult centralã termicã
în apartament, dar nu mi-am pus
totuºi, având încredere în acest sis-
tem. Aº vrea sã le redãm cetãþeni-
lor Craiovei încrederea în sistemul
energetic public care se numeºte
centralizat ºi care funcþioneazã în
foarte multe þãri din lume”. Alesul
local a cerut municipalitãþii sã fie
mai transparentã cu luarea decizii-
lor legate de viitorul acestei noi so-
cietãþi, spunând cã se aºtepta sã
se vinã în consiliu cu toate etapele
de parcurs, astfel încât sã nu se
mai repete greºelile fãcute. „Dacã
facem o nouã societate este un lu-

cru foarte bun, dar dacã repetãm
aceleaºi greºeli înseamnã cã degea-
ba o facem”.
Þinta ar fi atragerea de fonduri
europene

Deºi a fost prezentã la ºedinþã,
primarul Lia Olguþa Vasilescu nu a
luat cuvântul la nici o interpelare,
toate explicaþiile fiind oferite de cã-
tre viceprimarul Mihail Genoiu.
Acesta a spus cã transformarea
fostei societãþi din Termo în Ter-
mo Urban SRL nu se face „de dra-
gul transformãrii, ci în ideea de a
veni cu o societate comercialã
rentabilã, profitabilã”, oferind
exemplul Companiei de Apã Olte-
nia. „Lucrurile care determinã acest
criteriu sunt douã. În primul rând,
reþeaua de distribuþie sã fie foarte
bine pusã la punct ºi, doi, contori-
zarea sã fie fãcutã individual în aºa
fel încât toþi consumatorii sã fie
conºtientizaþi de importanþa plãþii
consumului pe care îl fac. Aceste
lucruri fiind puse la punct, din mo-
mentul acela numai managmentul
defectuos poate sã o aducã într-o

situaþie nerentabilã, dar acesta este
lucrul cel mai simplu de rezolvat”.
Strategia municipalitãþii:
sã atragã CEO în acþionariat

Autoritãþile spun cã singura mo-
dalitate de a rezolva aceste douã lu-
cruri este atragerea de fonduri eu-
ropene. Una din condiþiile pentru a
atrage fonduri europene este ca pro-
ducþia ºi distribuþia agentului termic
sã fie în aceeaºi societate. „Am fost
cu doamna primar la CEO ºi am
discutat cu noua conducere posibi-
litatea ca ei sã intre în asociaþie în
acest SC Termo Urban SRL, în
postura de acþionar principal, lângã
Primãria Craiova. ªi, în acest fel,
societatea sã aibã ºi producþia ºi dis-
tribuþia la un loc. A rãmas în studiu,
în principiu s-au declarat de acord
cu aceastã propunere a noastrã”, a
mai dezvãluit Genoiu. Potrivit aces-
tuia, formalitãþile au fost începute,
în sensul cã municipalitatea a trans-
mis scrisoarea de intenþie cãtre CEO
ºi se aºteaptã o vizitã a conducerii
complexului la Primãria Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã pe 1 iunie 2012,
Florin Gorunescu, prodecanul Fa-
cultãþii de Farmacie din cadrul
Universitãþii de Medicinã ºi Farma-
cie (UMF) Craiova, a fost arestat
preventiv, iar la sfârºitul aceleiaºi
luni a fost trimis în judecatã pen-
tru comiterea infracþiunii de luare
de mitã în formã continuatã. Po-
trivit procurorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, care au fã-
cut cercetãrile împreunã cu ofiþe-
rii Serviciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj, inculpatul, care a fost prins
în flagrant, a primit, în luna fe-
bruarie 2012 ºi în intervalul 24 -
31 mai 2012, de la 22 de persoane
denunþãtoare, toate fete, un total
de 2.300 de euro pentru promova-
rea examenelor. Judecat în stare de

Reamintim cã tragedia pentru
care a fost condamnat Costinel
Trancã (26 de ani la momentul res-
pectiv) s-a petrecut în noaptea de
26 spre 27 decembrie 2012, mai
exact la ora 23.45, pe DJ 643A.
Din cercetãrile poliþiºtilor de la Ser-
viciul Rutier Dolj se stabilise fap-
tul cã Trancã, în timp ce condu-
cea un autoturism marca Skoda
prin satul Veleºti, comuna Murgaºi,
dinspre Tãlpaº cãtre Murgaºi, nu
a adaptat viteza de deplasare la

Florin Gorunescu, prodecanul de la „Farmacie”,Florin Gorunescu, prodecanul de la „Farmacie”,Florin Gorunescu, prodecanul de la „Farmacie”,Florin Gorunescu, prodecanul de la „Farmacie”,Florin Gorunescu, prodecanul de la „Farmacie”,
judecat din nou pentru luare de mitãjudecat din nou pentru luare de mitãjudecat din nou pentru luare de mitãjudecat din nou pentru luare de mitãjudecat din nou pentru luare de mitã

Tribunalul Bucureºti a decis, la sfârºi-
tul sãptãmânii trecute, sã rejudece do-
sarul prodecanului Facultãþii de Farma-
cie din Craiova, Florin Gorunescu, acu-
zat de luare de mitã. Trimis în judeca-
tã în anul 2012, Florin Gorunescu nu
ºi-a aflat nici pânã astãzi sentinþa, deºi
a fost condamnat, în noiembrie 2012,
de judecãtorii Tribunalului Dolj, la 2 ani
de închisoare cu executare. Sentinþa

respectivã a fost desfiinþatã de Curtea
de Apel Bucureºti, care a dispus reju-
decarea cauzei, la Tribunalul Bucureºti.
Numai cã judecãtorii de aici au resti-
tuit dosarul la procuror, pentru reface-
rea urmãririi penale ºi abia vineri, 15
ianuarie a.c., a ieºit din procedura ca-
merei preliminare, judecãtorii de la Tri-
bunalul Bucureºti hotãrând sã înceapã
judecarea procesului.
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arest preventiv, Florin Gorunescu
a fost condamnat în noiembrie
2012, de magistraþii Tribunalului
Dolj, la 2 ani de închisoare cu exe-
cutare. Atât prodecanul, cât ºi pro-
curorii au formulat apel împotriva
acestei sentinþe, apel care s-a în-
registrat pe 12 decembrie 2012 pe
rolul Curþii de Apel Craiova. Pe 1
martie 2013, Florin Gorunescu a
fost eliberat din penitenciar, dupã
ce hotãrârea de înlocuire a arestã-
rii preventive cu obligarea de a nu
pãrãsi þara a rãmas definitivã la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
Pe parcursul judecãrii apelului,
Gorunescu a cerut ºi a obþinut
strãmutarea judecãrii dosarului, pe
27 martie 2013 Curtea de Apel Cra-
iova hotãrând scoaterea acestuia de

pe rolul instanþei, cauza fiind pre-
luatã de Curtea de Apel Bucureºti.

Pe 3 iunie 2013 magistraþii bu-
cureºteni au admis atât apelul pro-
decanului Gorunescu, cât ºi pe cel
al procurorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, dispunând
rejudecarea cauzei, însã la Tribu-
nalul Bucureºti. Dosarul s-a înre-
gistrat ulterior la Tribunalul Bu-
cureºti, instanþã care, la sfârºitul
anului 2013 a decis restituirea ca-
uzei la procuror pentru refacerea
actului de sesizare a instanþei. Pro-
curorii craioveni au refãcut rechi-
zitoriul, iar în noiembrie 2015 s-a
înregistrat la Tribunalul Bucureºti
noul dosar, în care Florin Goru-
nescu a fost trimis în judecatã
pentru douã infracþiuni de luare de

mitã în formã continuatã, una cu
13 ºi alta cu 14 acte materiale.
Dupã analizarea în procedura ca-
merei preliminare a actelor de ur-
mãrire penalã, judecãtorii Tribu-
nalului Bucureºti au decis, vineri,
15 ianuarie a.c., sã înceapã jude-
carea procesului, respingând toa-
te cererile ºi excepþiile formulate
de inculpat: „Respinge ca fiind
neîntemeiate cererile ºi excepþiile
formulate de cãtre inculpatul Go-
runescu Florin. Constatã legali-
tatea sesizãrii instanþei, a admi-

nistrãrii probelor ºi a efectuãrii
actelor de urmãrire penalã. Dis-
pune începerea judecãþii inculpa-
tului Gorunescu Florin pentru
sãvarºirea a douã infracþiuni de
luare de mitã în formã continua-
tã, prev. de art. 289 alin 1 C.p.
(14 acte materiale) ºi respectiv (
13 acte materiale), ambele cu
aplic art. 38 alin 1 C.p. Cu drept
de contestaþie în termen de 3 zile
de la comunicare. Pronunþatã în
camera de consiliu, azi
15.01.2016”. 

TTTTTrei ani de puºcãrie pentru autorul accidentului mortal din Vrei ani de puºcãrie pentru autorul accidentului mortal din Vrei ani de puºcãrie pentru autorul accidentului mortal din Vrei ani de puºcãrie pentru autorul accidentului mortal din Vrei ani de puºcãrie pentru autorul accidentului mortal din Veleºtieleºtieleºtieleºtieleºti
Un tânãr de 29 de ani, din comuna

doljeanã Murgaºi, a fost condamnat
definitiv la o pedeapsã de 3 ani în-
chisoare cu executare pentru ucide-
re din culpã ºi conducerea unui vehi-
cul sub influenþa bãuturilor alcoolice.
El a fost trimis în judecatã pentru cã
în noaptea de 26 spre 27 decembrie
2012, bãut, la volanul unui autotu-

condiþiile de drum, carosabilul fi-
ind acoperit cu zãpadã, a pierdut
controlul direcþiei de mers ºi a pã-
rãsit partea carosabilã spre stânga
unde a lovit un pod din beton, în
urma impactului maºina rãsturnân-
du-se. Din nefericire, accidentul s-
a soldat cu decesul minorei Mirela
D., de 14 ani, din comuna Goieºti.
Conducãtorul auto ºi fratele mino-
rei, Daniel Dobrescu, de 22 ani,
tot din Goieºti, pasager în autotu-
rism, au fost rãniþi, fiind transpor-

taþi cu ambulanþa la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, unde au primit în-
grijiri medicale, stabilindu-se
cã suferiserã leziuni care nu
le puneau viaþa în pericol.
Numai cã, poliþiºtii care au
cercetat evenimentul au sta-
bilit cã ºoferul Skodei con-
sumase bãuturi alcoolice îna-
inte de a urca la volan. „În urma
testãrii conducãtorului auto cu
aparatul etilotest a rezultat o con-
centraþie de 0,57 mg/l alcool pur
în aerul expirat, fapt pentru care
i-au fost recoltate probe biologice
în vederea stabilirii alcoolemiei.
Poliþiºtii au întocmit în cauzã acte
premergãtoare începerii urmãririi
penale sub aspectul comiterii in-
fracþiunilor de ucidere din culpã
ºi conducere sub influenþa bãutu-
rilor alcoolice”, preciza, la mo-
mentul respectiv, comisar-ºef
Adrian Cãpraru din cadrul IPJ Dolj.
Trimis în judecatã anul trecut

Au urmat mai multe expertize
în cauzã, cercetãrile fiind finaliza-
te abia la începutul anului trecut,
pe 12 ianuarie 2015 înregistrându-
se la Judecãtoria Craiova dosarul

în care Costinel Trancã a fost tri-
mis în judecatã pentru ucidere din
culpã ºi conducerea unui autove-
hicul pe drumurile publice de cã-
tre o persoanã aflatã sub influenþa
bãuturilor alcoolice. Pe 21 aprilie
2015, instanþa a pronunþat sentin-
þa în dosar, tânãrul fiind gãsit vi-
novat de ambele infracþiuni reþinu-
te în sarcina sa. A primit o pedeap-
sã de 2 ani ºi 6 luni închisoare pen-
tru ucidere din culpã ºi 1 an ºi 6
luni închisoare pentru conducere
sub influenþa bãuturilor alcoolice.
Judecãtorii au contopit pedepsele
în cea mai grea, aceea de 2 ani ºi 6
luni închisoare, la care au adãugat
un spor de 6 luni închisoare, dis-
punând ca inculpatul sã execute
pedeapsa rezultantã de 3 ani închi-
soare, în regim de detenþie. Rude-
le fetei nu s-au constituit pãrþi ci-
vile în cadrul procesului penal, ast-

fel cã inculpatul a fost obligat doar
la plata cheltuielilor judiciare, în
valoare de 1.800 lei, dupã cum se
aratã în hotãrârea instanþei. Sen-
tinþa nefiind definitivã, inculpatul a
fãcut apel, care a fost soluþionat,
sãptãmâna trecutã, pe 14 ianuarie
a.c., de Curtea de Apel Craiova.
Instanþa i-a respins apelul ca ne-
fondat, astfel cã tânãrul trebuie sã
execute pedeapsa primitã: „Res-
pinge apelul, ca nefondat. Obligã
apelantul-inculpat la 365 lei, chel-
tuieli judiciare cãtre stat. Defini-
tivã. Pronunþatã în ºedinþa publi-
cã de la 14 ianuarie 2016”, se ara-
tã în hotãrârea instanþei.

Pânã acum poliþiºtii n-au pus în
executare mandatul emis pe numele
tânãrului, întrucât nu a fost gãsit,
în continuare fiind desfãºurate ac-
tivitãþi specifice în vederea prin-
derii ºi încarcerãîrii acestuia.

rism marca Skoda, a provocat un ac-
cident de circulaþie în satul Veleºti din
comuna Murgaºi, în urma cãruia o fatã
de 14 ani ºi-a pierdut viaþa. Sentinþa
a rãmas definitivã pe 14 ianuarie a.c.,
la Curtea de Apel Craiova, iar poliþiº-
tii desfãºoarã în prezent activitãþi
pentru prinderea ºi încarcerarea sa în
penitenciar, pânã acum nefiind gãsit.
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E un truism a mai susþine cã lumea, cea
în care trãim, s-a schimbat. ªi nu oricum,
ci în mod radical. Sub incidenþa tehnolo-
giei, surclasând meteoric toate profeþiile
avansate prin secole, s-a transformat atât
de mult încât, dinãuntrul ei, nici nu ne mai
dãm seama.

Lãsând la o parte atâtea dintre anoma-
liile cu care suntem asaltaþi zilnic (conflicte
armate, acte de o brutalitate tribalã, puse
pe seama terorismului ºi, din nefericire,
ocultând jocul perfid al Puterilor, mai mari
ori mai mici, aflate într-o halucinantã com-
petiþie pentru ºefia lumii), e încã ºi mai
uºor de sesizat schimbãrile luând seama la
întâmplãri mãrunte, aparent insignifiante
în raport cu dimensiunea provocãrii.

Una dintre acestea e ºi reacþia, în parte
hazlie, în parte grotescã, dar în egalã mã-
surã simptomaticã oferitã de ivirea, în sfâr-
ºit, a iernii. Spun în sfârºit, fiindcã pânã
cu doar câteva zile în urmã regretam ab-

Multã zãpadã, puþinã bucurie…Multã zãpadã, puþinã bucurie…Multã zãpadã, puþinã bucurie…Multã zãpadã, puþinã bucurie…Multã zãpadã, puþinã bucurie…

Uniunea Medicalã Balcanicã
este o organizaþie neguvernamen-
talã, cu sediul în Bucureºti, ce a
fost înfiinþatã la data de 24 octom-
brie de 1932. Fondatorul ºi iniþia-
torul tuturor activitãþilor UMB a
fost prof. M. Popescu-Buzeu, se-
cretar general pânã în 1988 ºi

senþa ei ºi, mai ales, a zãpezii, ca emblemã
dominantã a anotimpului. Un Crãciun ºi un
început de An Nou fãrã ninsori înseamnã,
oriºicum, ceva mai  trist decât o toamnã
uscatã, fãrã ploi.

Paradoxul abia aici începe. Cãci ºi de data
aceasta toatã bucuria a rãmas, probabil, în
seama copiilor. Pe noi, tot ca de fiecare datã,
ne-au nãpãdit revoltele, lamentaþiile, acu-
zele, înjurãturile ºi toate cele pe care le dis-
tribuim cu generozitate mereu la adresa al-
tora: a celorlalþi. Fie aceºtia vecinul, fostul
amic înstrãinat de la o vreme, dar înainte
de toate autoritãþile: toate, la rând, de la
jandarmul de cartier la consilierul cu douã
case mai încolo, de la primar la miniºtri,
apoi la ºeful lor, pânã la preºedinte. Cãzutã
din abundenþã, dintr-o târzie generozitate
divinã, cum nu ne mai e gândul nici la ne-
voia de apã a solului ºi cum albului imacu-
lat al zãpezii i-am uitat bucuriile feerice ale
copiilor ce-am fost, ne trezim cu patimile

rãvãºite din cauza nãmeþilor din curte, de
pe trotuarul din faþa casei ºi de pe asfaltul
luat ºi el cu asalt care ne face, câteva cea-
suri, inutile maºinile.

Copil, nu-mi amintesc bucurie  mai mare
decât prima ninsoare ºi alergarea aceea prin
omãt. ªi poate cã deloc întâmplãtor, prima
mea amintire de acest fel este tunelul pe care
îl fãcuse, pe când aveam vreo 5 aniºori, prin
1953, prin zãpada adunatã cât casa ºi prin
care am reuºit, ca niºte eroi din poveºtile de
la gura sobei, sã ieºim la drumul principal.

Zilele trecute n-am vãzut, cu doar câte-
va, puþine excepþii, persoane de pe strada
mea îndepãrtând zãpada de pe trotuarul din
faþa propriei curþi. ªi, pe toate canalele, cur-
geau neostoite informaþiile – ca întotdeauna
„bombe” – despre necazurile pe  care zãpa-
da le fãcuse prin þarã. Unele cu siguranþã
vor fi fost cu adevãrat ºi din vina unor auto-
ritãþi suferind, prin contaminare, de iniþiati-
vã ºi de acel minim respect pentru cei în

slujba cãrora ºi-au dorit sã ajungã.
Dar la fel de adevãrat e ºi faptul cã par-

cã ne-am risipit, ori pierdut cu desãvârºi-
re, simþul acela gospodãresc care þine ºi
de elementarul bun simþ.

N-aº fi dat curs unor astfel de gânduri
dacã n-aº fi observat, prin timp, cã un ast-
fel de fenomen ne conferã încã o particu-
laritate în plus în familia europeanã în care
am pretins a fi ºi în care ne aflãm. Feno-
mene de acest fel se întâmplã pretutindeni.
Unele mult mai grave. De cele mai  multe
ori, chiar ºi atunci când autoritãþile au avut
rãspunsul adecvat, spiritul cetãþenesc, de
buni gospodari, li s-a alãturat imediat.

Aºa cã, pentru unul ca mine pentru care
sunetul acela surd, în noapte, al fulgilor
de nea ºi captivanta lor rotire în aerul rece
al lui ianuarie a fost ºi a rãmas unul din
miracolele hãrãzite muritorilor, ratarea
bucuriei acestui belºug de zãpadã mi-a
provocat o tristeþe nemãrginitã.

Prof. dr. Corneliu Sabetay, numit editor-ºef
al revistei Uniunii Medicale Balcanice

Chirurgul pediatru craiovean, prof. dr. Corneliu
Sabetay, a fost desemnat editor-ºef al revistei
Uniunii Medicale Balcanice – „Archives of the
Balkan Medical Union”. Publicaþia apare în condiþii
grafice ireproºabile ºi gãzduieºte, în sumarul sãu,
atât medici români, cât ºi strãini. Primul obiectiv
al noii echipe editoriale este acela de a obþine
calificativul International Science Index (ISI).

preºedinte de onoare al UMB pânã
la moartea sa, survenitã la 26 de-
cembrie 1991.

Membrii UMB sunt medici din
toate specialitãþile, dar ºi farmaciºti,
chimiºti, biologi sau psihologi care
lucreazã în instituþii sanitare din þãri
precum Albania, Bulgaria, Cipru,

Grecia, Macedonia, Republica
Moldova, România, Serbia sau
Turcia. Fiecare stat membru al
Uniunii are o Secþiune Naþionalã cu
un Comitet ales la fiecare patru ani
de o Adunare Generalã.
Italia ºi Israel ar putea adera la
Uniunea Medicalã Balcanicã

Ca ºi în urmã cu mai bine de 80
de ani principalele obiective ale or-
ganizaþiei rãmân, ºi în prezent, pro-
movarea ºi punerea în aplicare a
unor mãsuri care sã asigure sãnã-
tatea la nivelul populaþiei din regiu-
ne; cunoaºterea reciprocã a medi-
cilor ºi a activitãþii lor ºtiinþifice;
cultivarea în rândul membrilor sãi
a unei conºtiinþe medicale umanis-
te ºi umanitare. Conceputã iniþial
cu scopul de a coagula medici din
þãrile balcanice, UMB a avut la în-
ceput douã limbi oficiale: româna
ºi franceza. Între timp, însã, lu-
crurile s-au schimbat ºi în prezent
publicaþia „Archives of the Balkan
Medical Union” conþine articole în
limbile francezã ºi englezã. Astfel,
dacã un articol apare în francezã,
rezumatul este în englezã ºi invers.

În ceea ce priveºte secþiunea
româneascã a UMB, aceasta s-a
reorganizat în ultimii ani, dupã ce
ºi-a pierdut preºedintele, pe profe-
sorul Nicolae Angelescu, care a
decedat. De doi ani, în fruntea
Uniunii Medicale Balcanice se aflã
fostul ministru al Sãnãtãþii, prof.
dr. Daniela Bartoº, iar secretar ge-
neral este  prof. dr. Vasile Sârbu -
membru al Academiei Române –
în timp ce vicepreºedinte ºi preºe-
dinte pe regiunea Oltenia este prof.
dr. Corneliu Sabetay. De aseme-
nea,  asist. univ. dr. Andrei Zavate
îndeplineºte funcþia de secretar
pentru filiala Oltenia. „Recent  a
avut loc o ºedinþã a UMB în care
s-a hotãrât aducerea unor oameni
noi care sã sprijine demersurile
Uniunii. S-a apelat ºi la alþi membri
cum ar fi acad. dr. Eduard Ape-
trei, vicepreºedinte al Academiei de
ªtiinþe Medicale. Vrem sã extin-

dem aceastã Uniune Medicalã Bal-
canicã la nivelul altor societãþi care
ne sunt apropiate. Alãturi de noi ar
putea sã mai vinã Italia ºi Israel.
Un avantaj este acela cã în UMB
sunt incluse toate specialitãþile
medicale. Nu are caracter strict al
unei specialitãþi”, a precizat prof.
dr. Corneliu Sabetay.
Revista urmãreºte obþinerea
calificativului ISI

ªi revista UMB urmeazã sã trea-
cã printr-o transformare astfel în-
cât sã fie recunoscutã International
Science Index (ISI) . În aceste con-
diþii prof. dr. Corneliu Sabetay a fost
numit editor-ºef al Archives of the
Balkan Medical Union. «Suntem
într-un moment de reorganizare,
motiv pentru care am fost la Cole-
giul Medicilor, filiala Dolj, ºi am luat

legãtura cu preºedintele, prof. dr.
Tudor Udriºtoiu, pentru cã redac-
þia revistei Archives of the Balkan
Medical Union funcþioneazã în ace-
laºi sediu cu Colegiul Medicilor, de
pe strada „Corneliu Coposu”. Cei
care doresc pot sã vinã sã se în-
scrie ca membri ºi sã plãteascã o
cotizaþie. Pentru anul 2016 ar tre-
bui sã achite 220 de lei, însemnând
cã persoana respectivã devine
membrã UMB ºi poate participa la
conferinþe. Beneficiazã în plus ºi de
cele patru numere ale revistei. Noi
sperãm ca în aceastã publicaþie sã
scrie cât mai mulþi medici din zona
Olteniei», a explicat prof. dr. Cor-
neliu Sabetay.

În toamna acestui an, Uniunea
Medicalã Blacanicã va organiza o
sesiune în România, la Iaºi.

RADU ILICEANU
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Precipitaþiile din ultimele zile au
venit ca o manã cereascã peste su-
fletele celor ce trudesc pe câmpu-
rile agricole. Pãmântul generos ºi
harnicia agricultorilor nu sunt sufi-
ciente, acum, în plin debut de mile-
niu III. Mai este nevoie ºi de preci-
pitaþii. Fireºti, de altfel, într-un ano-
timp rece, din ce în ce mai compri-
mat. Schimbãrile climatice din ul-
timi ani au fãcut ca marile puteri sã
le considere prioritare în politica
internaþionalã actualã ºi se negocie-
ze, agresiv, reglementãri în vederea
refacerii mediul înconjurãtor.

Zãpada din aceste zile a dat sa-
tisfacþie mediul politic autohton, cu
toþi actorii lui loviþi frontal de un
schizoidism înfiorãtor. Nu vãd în
fenomenul magic al zãpezii, decât
o armã eficientã cu care se rãzbo-
iesc între ei. Cum de s-a putut ajun-
ge aºa de jos în dezbaterea publi-
cã, nu mai înþelegem!? România,
ca de altfel ºi Doljul, sunt împãrþi-
te în douã: o lume urbanã ºi una
ruralã, ambele cu puternice inter-
dependenþe fireºti. În primul rând
umane, familiale. Uimitor este cã,
politicienii au primit nota de încre-
dere ºi de la agricultori, un bazin
electoral disciplinat, pe care se pot
baza oricând le trece prin cap sã
ajungã mai-marii neamului, aici sau

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Agricultorii au motiv de bucurie!

Stratul nou de zãpadã,Stratul nou de zãpadã,Stratul nou de zãpadã,Stratul nou de zãpadã,Stratul nou de zãpadã,
cea mai bunã veste pentru noi toþicea mai bunã veste pentru noi toþicea mai bunã veste pentru noi toþicea mai bunã veste pentru noi toþicea mai bunã veste pentru noi toþi

Ca de fiecare datã, orice cãdere de
omãt provoacã discuþii dintre cele mai
pline de patos în rândul mass-media. Ba
sunt de vinã autoritãþile pentru cã nu au
degajat repede trotuarele ºi strãzile, ba
sunt de vinã locatarii cã nu-ºi duc la înde-
plinire câteva îndatoriri civice elementare.
Din pãcate, nimeni nu gãseºte de cuviinþã
sã afirme ºi cã, fãrã zãpadã, masa noas-
trã cea de toate zilele ar putea fi mai sã-
racã. Din fericire, s-au uitat Cerurile ºi
peste noi! Cu un strat de zãpadã de 22 de
cm la Bechet ºi tot atâta la Goicea, Doljul
are premisele unui an agricol normal.

prin vreo instituþie europeanã co-
munitarã, cã tot e la modã! E de
ici-colo sã pupi 7-8000 de euro
lunar, ºi departe de DNA?! Nimeni,
însã, dintre aceºti actori versatili,
obiºnuiþi la nevoie sã pupe palmele
bãtãtorite ale þãranilor noºtri, nu a
scos o vorbã despre starea agri-
culturii la momentul prezent.
Sudul Doljul, cel mai bogat
în zãpadã

Potrivit datelor colectate de au-
toritãþile judeþene, la 17.01.206, cel
mai gros strat de zãpadã se întâl-
neºte la Bechet, aproximativ 22 de
cm. Tot în zona de sud, la Amã-
rãºtii de Jos, stratul este de 20 cm.
Cu doar 2 cm mai puþin avem ºi la
Cetate. Aºadar, atât cât a cãzut,
neaua de ianuarie a bucurat minþile
normale ale sãtenilor de pe aceste
meleaguri. Cote mai mici sunt în-
registrate la Filiaºi – 6 cm, Scaieºti
– 7 cm, Pieleºti – 9 cm ºi Breasta
– 7cm. Beneficiile ninsorii pentru
culturile agricole sunt evidente, cel
puþin pentru cei direct implicaþi în
munca de câmp. Restul îºi dau cu
pãrerea, cã doar ne pricepem la
toate ºi la nimic concret. Pânã ºi
rufele întinse de gospodinele de la
sate mai zãbovesc ore în ºir sub
puterea binefãcãtoare a frigului din

Gerar. Cum, însãºi denumirea de
Ianuarie vine de la latinescu Ianuaris
ºi îl simbolizeazã pe zeul Ianus din
mitologia romanã, zeu cu douã feþe
– una orientatã spre anul care se
încheie ºi alta spre cel care vine –
tot aºa ºi decidenþii noºtri ar trebui
sã-ºi menþinã cele douã feþe. Dar,
mãcar una, sã fie îndreptatã ºi spre
oameni! Ar mai fi o consecinþã a
expunerii îndelungi la zãpadã: of-
talmia sau orbirea zãpezii! Dar
mulþi din noi se prea poate sã su-
ferim de orbirea raþiunii.

Lipsa de umiditate a solului
poate fi compensatã

“În aceasta perioadã producã-
torii agricoli au beneficii, pentru cã
stratul de zãpadã este unul mulþu-
mitor. La nivelul Doljului existau
douã pericole, pe de o parte lipsa
de umiditate, care începe sã se re-

simtã pentru cã, într-adevar, am
avut rezerve de umiditate în sol din
lunile de toamnã, dar începea sã
disparã. A venit aceastã zãpadã la
timpul potrivit pentru acest motiv.
Al doilea pericol pe care îl aveam
era legat de un posibil îngheþ, care,
iatã, se consumã acum. Dacã nu
aveam zãpadã, plantele erau expu-
se ºi riscam producþia”, ne-a pre-
cizat Obleagã Meca Ovidiu, pur-
tãtor de cuvânt al Direcþiei pentru
Agriculturã a judeþului Dolj.
Agricultorii au de ce
sã se bucure

Cã zãpada þine de cald culturi-
lor o ºtiu foarte bine agricultorii
doljeni. Tehnic, datoritã conducti-
bilitãþii sale reduse, stratul de zã-
padã are rolul protector împotriva
îngheþurilor. Aºadar, chiar dacã
pare contradictoriu, zãpada este tot
ceea ce îi trebuie pãmântului în
aceastã perioadã. Un strat cu gro-
simea de 20-25 cm de zãpadã, cum
avem acum în multe comune din
Dolj, este echivalentul unui strat de
circa 2,5 cm de apã.

“Printre cristalele de gheaþã
existã foarte mult aer, din acest
motiv, zãpada este un bun izolant
în condiþii de frig extrem, ocrotind
seminþele ºi plantele pânã primã-
varã. Atunci, “pãtura” de apã în-
gheþatã ce a luat forma pãmân-
tului se topeºte udând solul ºi ali-
mentând izvoarele. Fãrã înveliºul
protector de zãpadã, apa înmaga-
zinatã de celulele plantelor este pre-
dispusã la îngheþ, fapt care duce
la o deteriorare definitivã a forma-
þiunilor vegetale”, a mai precizat
Obleagã Meca Ovidiu. La fel de
bine, omãtul constituie un obsta-
col natural pentru rozãtoarele care
produc stricãciuni în grãdinã, cum
ar fi iepurii. Mai multe pãsãri pro-

fitã de proprietatea zãpezii de ter-
moizolant pentru a se ocroti de frig,
noaptea, când dorm, ori când se
odihnesc în timpul zilei.
Calamitãþile de anul trecut,
încã provoacã neplãceri

Judeþul nostru a cerut Guver-
nului ajutor de stat necesar fermie-
rilor ale cãror culturi au fost cala-
mitate pe o suprafaþã de circa
70.000 de ha. Cea mai mare pier-
dere a fost la floarea-soarelui, cu
peste 36.000 de ha compromise,
urmatã de porumbul boabe, cu
aproape 29.000 de ha distruse de
secetã. Nu au scãpat fenomenelor
meteo extreme nici legumele, aici
pierderea înregistrându-se la 361
de ha; dar ºi la lucerna cultivatã pe
2.032 de ha. În total, Doljul a invo-
cat în baza proceselor verbale de
constatare ºi evaluare a pagubelor
o suprafaþã calamitatã de 69.879,97
ha ºi o valoarea estimatã a pierderii
de venit de 122.620.312 lei.

Potrivit informãrii care a fost
trimisã cãtre MADR, în Dolj, po-
tenþiali beneficiari ai ajutorului de
stat ar fi trebuit sã fie 13.586 de
fermieri persoane fizice ºi 842 de
exploataþii agricole organizate ca
persoane juridice. Cea mai mare
suprafaþa afectatã de secetã este
cea la cultura de porumb boabe.
Au fost declarate calamitate
17.966,19 ha la cultura de porumb
boabe aparþinând persoanelor fizi-
ce ºi 11.020,92 ha la persoanele
juridice. În schimb, la floarea-soa-
relui, au fost identificate 26.417,40
ha calamitate în proprietatea per-
soanelor juridice ºi 9.911,31 de ha
în cea a persoanelor fizice. La soia
boabe se poate vorbi de un total de
993 de ha distruse, iar la cartofi de
57,93 ha, dintre care aproximativ
51 de ha au fost la persoane fizice.
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Peste 82 % dintre respondenþii
unui sondaj fãcut de cãtre Comi-
sia Europeanã spun cã guvernele
Uniunii Europene ar trebui sã facã
mai mult pentru a asigura un ni-
vel ridicat de securitate reþelelor
ºi a informaþiilor în Europa. Vieþi-
le noastre de zi cu zi depind de
lumea digitalã. Trebuie sã fim per-

Eurodeputatul, membru  în Co-
misia pentru Bugete a Parlamentu-
lui European, atrage atenþia cã Pla-
nul Juncker este pus în pericol de o
eventualã crizã financiarã, întrucât
este dependent de piaþã. ”De la de-
butul anului, asistãm la repetate sem-
nale îngrijorãtoare transmise de
fluctuaþiile burselor. Acþiunile asia-
tice au încheiat tranzacþiile la cel mai
redus nivel din 2011 - Indicele
MSCI este în declin cu 0,5%. Indi-

Se trage semnalul de alarmã...
Acþiunile asiatice au încheiat tranzacþiile la cel mai redus nivel din 201Acþiunile asiatice au încheiat tranzacþiile la cel mai redus nivel din 201Acþiunile asiatice au încheiat tranzacþiile la cel mai redus nivel din 201Acþiunile asiatice au încheiat tranzacþiile la cel mai redus nivel din 201Acþiunile asiatice au încheiat tranzacþiile la cel mai redus nivel din 20111111

Europarlamentarul Victor Negrescu trage un nou semnal de
alarmã cu privire la riscurile ce ameninþã populaþia europeanã
în contextul în care liderii UE ”asistã neputincioºi” la semna-
lele de alarmã transmise de evoluþia burselor mondiale.

cele Nikkei a coborât cu pânã la
2,8%. Indicii FTSE 100 (Londra),
DAX (Frankfurt) ºi CAC 40 (Pa-
ris) sunt tot în scãdere. Bursa de la
Bucureºti a scãzut cu aproape 4%
dupã primele ore de tranzacþii ale
ºedinþei de luni, iar faþã de începu-
tul anului declinul a trecut de 10%.
Situaþia continuã sã fie alarmantã,
iar liderii UE nu doar cã nu afiºeazã
vreun semn cã ar pregãti mãsuri
concrete pentru contracararea po-

sibilelor efecte negative asupra po-
pulaþiei, ci asistã de-a dreptul nepu-
tincioºi la tot ce se întâmplã. Nu am
vãzut nicio reuniune de urgenþã a
CE pe acest subiect, nicio discuþie
pe marginea sa pe agenda reuniunii
ECOFIN sau la ºedinþa formalã a
Colegiului comisarilor europeni.
Perspectivele de dezvoltare ºi inves-
titii ale UE - sintetizate în mult-pro-
movatul Plan Juncker - par a fi rã-
mas la stadiul de intenþii pe hârtie.
Nu doar cã Planul este pus în peri-
col de o eventualã crizã financiarã,
întrucât este dependent de piaþã, dar
nici nu ajutã statele care au cea mai
mare nevoie de investiþii....”, a subli-
niat deputatul european.

Anul trecut au existat ameninþãri certe cibernetice ce au
afectat buna funcþionare a instituþiilor statului:

· Entitãþi din România au fost þinta unor atacuri infor-
matice direcþionate ºi complexe, de tip APT1 (Advanced
Persistent Threat); 

· instituþii din administraþia publicã centralã au fost
victime ale unor ameninþãri de tip Ransomware2; 

· vulnerabilitãþile de naturã umanã ºi/sau procedura-
lã au fost vizate ºi exploatate materializând ameninþãrile
cibernetice.

Europarlamentarii au votat     primele reguli
ce privesc securitatea ciberneticã

Spaþiul cibernetic european este pe cale sã devinã mai
sigur. La finele sãptãmânii trecute, europarlamentarii au
votat, în cadrul comisiei de specialitate, primele reguli ce
privesc securitatea ciberneticã la nivel Uniunii Europene.
Pe de altã parte, Ministerul Comunicaþiilor ºi pentru Socie-
tatea Informaþionalã are în vedere iniþierea unor demersuri
privind îmbunãtãþirea climatului de securitate ciberneticã
la nivel naþional, prin dezvoltarea culturii de securitate
ciberneticã în cadrul administraþiei publice centrale,
vizând conºtientizarea faþã de vulnerabilitãþile, riscurile ºi
ameninþãrile provenite din spaþiul cibernetic.

manent în siguranþã. La finele sãp-
tãmânii trecute, europarlamenta-
rii au votat, în cadrul comisiei de
specialitate, primele reguli ce pri-
vesc securitatea ciberneticã la ni-
vel  Uniunii Europene. „Parlamen-
tul European trebuie sã voteze
pentru a asigura societãþilor din
diferite sectoare-cheie, cum ar fi-

 energia, transportu-
rile, sistemul bancar,
de  sãnãtate, e-com-
merce sau cloud-
computing, un mediu
sigur. Trebui sã pu-
nem în aplicare mij-
loacele de a rezista *
atacurilor,  ciberneti-
ce”, a subliniat euro-
parlamentarul Marian
Jean Marinescu, vice-
preºedintele EPP.
Politici, concepte,
standarde ºi ghiduri
de securitate

Pe de altã parte,
Ministerul Comunica-
þiilor ºi pentru Socie-
tatea Informaþionalã
are în vedere iniþierea

unor demersuri
privind îmbunãtãþirea climatu-
lui de securitate ciberneticã la
nivel naþional, prin dezvoltarea
culturii de securitate ciberne-
ticã în cadrul administraþiei pu-
blice centrale, vizând conºtien-
tizarea faþã de vulnerabilitãþi-
le, riscurile ºi ameninþãrile pro-
venite din spaþiul cibernetic-
. „Securitatea ciberneticã este
starea de normalitate rezultatã
în urma aplicãrii unui ansam-
blu de mãsuri proactive ºi reac-
tive prin care se asigurã con-
fidenþialitatea, integritatea, dis-
ponibilitatea, autenticitatea ºi
non-repudierea informaþiilor în
format electronic”, se preci-
zeazã într-un comunicat de
presã, remis redacþiei. Mãsu-
rile proactive ºi reactive pot

include: politici, concepte, stan-
darde ºi ghiduri de securitate, ma-
nagementul riscului, activitãþi de
instruire ºi conºtientizare, imple-
mentarea de soluþii tehnice de pro-
tejare a infrastructurilor ciberne-
tice, managementul identitãþii, ma-
nagementul consecinþelor etc. 
O acþiune de spionaj cibernetic

Ameninþãrile din spaþiul ciber-
netic se materializeazã, prin ex-

ploatarea vulnerabilitãþilor de na-
turã umanã, tehnicã ºi/sau proce-
duralã, cel mai adesea în: atacuri
cibernetice împotriva infrastruc-
turilor care susþin funcþii de utili-
tate publicã; accesarea neautori-
zatã a infrastructurilor ciberneti-
ce; modificarea, ºtergerea sau
deteriorarea neautorizatã de date
informatice ori restricþionarea ile-
galã a accesului la aceste date;
acþiune de spionaj cibernetic ºi nu
în ultimul rând, cauzarea unui pre-
judiciu patrimonial. Principalii fac-
tori care genereazã ameninþãri în
spaþiul cibernetic sunt:  grupãri de

criminalitate organizatã care do-
resc obþinerea de avantaje patri-
moniale; teroriºti sau extremiºti
care utilizeazã spaþiul cibernetic
pentru desfãºurarea ºi coordona-
rea unor atacuri teroriste, activi-
tãþi de comunicare, propagandã,
recrutare ºi instruire, colectare de
fonduri etc., în scopuri teroris-
te; state sau actori non-statali care
iniþiazã sau deruleazã operaþiuni în
spaþiul cibernetic, în scopul cule-
gerii de informaþii din domeniile
guvernamental, militar, economic
ori al materializãrii altor amenin-
þãri la adresa securitãþii naþionale.
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Cadrul strategic pentru coope-
rarea europeanã în domeniul edu-
caþiei ºi formãrii profesionale „Edu-
caþie ºi formare 2020 (ET 2020)”
prevede obiective strategice comu-
ne pentru statele membre, inclu-
siv un set de principii pentru atin-
gerea acestor obiective, precum ºi
metode de lucru comune cu do-
menii prioritare pentru fiecare ci-
clu de lucru periodic. Au fost sta-
bilite patru puncte principale ale
cadrului structural: realizarea în
practicã a învãþãrii pe tot parcur-
sul vieþii ºi a mobilitãþii – necesare
progresului, privind punerea în
aplicare a strategiilor de învãþare
pe tot parcursul vieþii ºi stabilirea
unor trasee educaþionale cât mai
flexibile; îmbunãtãþirea calitãþii ºi
eficienþei educaþiei ºi formãrii – prin
dobândirea competenþelor princi-
pale- ºi creºterea nivelului de edu-
caþie ºi formare profesionalã prin
atractivitate ºi eficienþã; promova-
rea echitãþii, a coeziunii sociale ºi
a cetãþeniei active -  educaþia ºi for-

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a aprobat Regulamentul de avizare a
auxiliarelor didactice (culegeri, cãrþi, tablete, etc ) pentru utilizarea acestora

în procesul educaþional, în toate unitãþile de învãþãmânt din teritoriu.

marea trebuie sã permitã tuturor
persoanelor sã dobândeascã ºi sã
dezvolte abilitãþi ºi competenþe ne-
cesare pentru ocuparea unui loc de
muncã; stimularea creativitãþii ºi a
inovãrii, inclusiv a spiritului între-
prinzãtor, la toate nivelurile de edu-
caþie ºi formare – garantarea bu-

nei funcþionãri a celor trei parametri
principali ai cunoaºterii : educaþie
– cercetare – inovare.

Se doreºte evitarea
discrepanþelor

Grupul de lucru constituit la ni-
velul Ispectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj a fost format din prof.
Lavinia Craioveanu  (preºedin-
te), inspector general al ISJ Dolj,
prof.  Puiu Opricã  (inspector
pentru monitorizarea privind ac-
cesul la educaþie), prof.  Dan
Þacu (inspector pentru dezvolta-
rea resursei umane), prof.  Coca
Tanciu  (inspector pentru învã-
þãmântul primar), programul fiind
avizat de cãtre prof.  Nicuºor
Cotescu  (inspector general ad-
junct al ISJ Dolj). „Este vorba
despre materialele didactice care
pot fi folosite de cãtre profesori,
învãþãtori ºi educatori pentru a-i
educa pe elevi. Prezentul regula-
ment asigurã cadrul necesar pen-
tru realizarea ºi utilizarea unor

astfel de auxiliare, astfel încât sã
se evite discrepanþele ºi neconcor-
danþele privind competenþele ge-
nerale, cele specifice ºi conþinu-
turile prevãzute de programele
ºcolare în vigoare , precum ºi
principiile promovate de sistemul
naþional de educaþie. Cadrele di-
dactice trebuie sã prezinte , spre
aprobare, ceea ce doresc sã utili-
zeze în plus, prin aceste materia-
le contribuind la creºterea eficien-
þei actului educaþional, în confor-
mitate cu aria curricularã în vi-
goare. Nu sunt înlocuite manua-
lele ºcolare, ci se poate vorbi de
un ajutor de care beneficiazã atât
cadrele didactice, cât ºi elevii, în
aºa fel încât dobândirea cunoº-
tiinþelor sã fie cât mai bunã ºi mai
eficientã  ”, a declarat prof. Ni-
cuºor Cotescu.

Totul, conform
calendarului

Rãspunderea juridicã pentru
originalitatea, unicitatea ºi drep-
turilor de autor privin conþinutul
materialelor suplimentare revine
în întregime celor care le pun în
practicã, iar pentru avizarea lor de
cãtre ISJ Dolj este nevoie de da-

tele de itentificare a materialelor
ºi de respectarea criteriilor de avi-
zare. Obligatorii sunt, printre al-
tele, denumirea, tipul auxuliarului,
forma lui de prezentare, progra-
mele ºcolare „suport”, discipline-
le unde poate fi aplicat acesta, cla-
sele cãrora le este destinat, gru-
pul „þintã”, etc. Pentru avozare
trebuie îndeãlinite mai multe con-
diþii: argumentul de folosire; co-
rectitudinea conþinutului ºtiinþific;
respectarea normelor morale ale
societãþii; structurarea ºi organi-
zarea materialului auxiliar; calita-
tea prezentãrii; contribuþia la op-
timizarea activitãþii didactice;
adecvarea dintre conþinut, grupul
„þintã” ºi nivelul la care poate fi
aplicat; uºurinþa în utilizarea ma-
terialului didactic. Tot procesul se
desfãºoarã conform unui calen-
dar bine stabilit, documentele ur-
mând sã fie depuse la secretaria-
tul Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj. Astfel, în perioada 15 –
26 februarie , pot fi trimise acte-
le, termenul de aprobare fiind în
intervalul 29 februarie – 22 mar-
tie, afiºarea rãspunsurilor urmând
sã fie fãcutã pe 24 martie.

CRISTI PÃTRU

Asociaþia Tinerilor Avocaþi din Baroul Dolj
în parteneriat cu ELSA Craiova organizeazã
Proiectul Educaþia juridicã în ºcoli ºi licee –
Craiova, 2016. Proiectul debuteazã cu trainin-
gul de formare al voluntarilor implicaþi în de-
rularea proiectului (avocaþi ºi student ai Facul-
tãþii de Drept – Universitatea din Craiova) þinut
de iniþiatorul ºi coordonatorul proiectului la ni-

vel naþional judecãtor, membru CSM Cristi
Danileþ, training ce se va desfãºura sâmbãtã,
23 ianuarie 2016 începând cu ora 9 la sediul
Facultãþii de Drept a Universitãtii din Craiova
(Calea Bucureºti, nr. 107D, Craiova), sala 2.3.
„Ulterior, pe tot parcursul anului 2016, echipe
mixte formate din avocaþi ºi studenþi ai Facul-
tãþii de Drept vor susþine ore de educaþie juri-

dicã în ºcolile ºi liceele
Craiovei, ºi nu numai,
predând noþiuni juridice
de bazã ce au drept scop
inclusiv preîntâmpinarea
unor fenomene infracþio-
nale ori evitarea unor si-
tuaþii ce au potenþial in-
fracþional. Proiectul este
unul de voluntariat,
având un caracter acade-
mic, educaþional, dar ºi
social...”, a precizat Av.
Narcisa Ciobanu, Baroul
Dolj, coordonator proiect
Craiova.

MARGA BULUGEAN

În aceastã iarnã,
AIESEC Craiova
revine cu un set de
proiecte destinate
tinerilor, de la liceu ºi
pânã la facultate.
Pornitã, iniþial, ca
Asociaþie Internaþiona-
lã a Studenilor în
ªtiinþe Economice ºi
Comerciale, aceasta a
devenit cea mai
puternicã din lume, iar
la Craiova fiinþeazã din
1991. Pe 18 ianuarie
2016, s-a dat startul la
douã programe
„Grow” ºi „Become”, în cadrul cãrora
studenþi din China, Turcia, Indonezia,
Brazilia, Camerun, Peru vor susþine
sesiuni de dezvoltare personalã ºi
profesionalã în limba englezã, în vederea
dezvoltãrii unor abilitãþi ºi calitãþi din

AIESEC Craiova se implicã
în proiecte internaþionale

zona inteligenþei emoþionale. „Grow”
este destinat tinerilor din liceu, proiect
susþint împreunã cu ªcoala de valori, iar
„Become”, aflat la prima ediþie se
adreseazã studenþilor.

CRISTI PÃTRU
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Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” va organiza vi-
neri, 22 ianuarie, de la ora
18.00, o nouã întâlnire din ca-
drul proiectului „Poveºtile
noastre, povestea Craiovei”.
Invitat este profesorul ºi edi-
torul Nicolae Marinescu, îm-
preunã cu care, în prima parte
a întâlnirii, va fi evocat mo-
mentul Unirii Principatelor –
24 ianuarie 1859, aºa cum a
fost trãit de olteni. „În conti-
nuare, domnul Nicolae Mari-
nescu va depãna poveºti de-
spre Craiova de altãdatã, aºa
cum a cunoscut-o, întâmplãri

– mai mult sau mai puþin personale –, în care se vor
oglindi însã ºi imaginea oraºului ºi schimbãrile prin care
acesta a trecut. Dupã expunerea sa, profesorul Nicolae
Marinescu va rãspunde întrebãrilor ºi va dialoga cu cei
interesaþi”, precizeazã organizatorii. Moderator al întâl-
nirii va fi Cornel Mihai Ungureanu. Intrarea publicului
este liberã.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Poveºtile noastre, povestea
Craiovei”, cu prof. Nicolae Marinescu

În Salonul Medieval al
Casei de Culturã „Traian De-
metrescu” va avea loc mâi-
ne, 21 ianuarie, ora 18.00,
prima întâlnire din cadrul
proiectul bilunar „cARTe in
ViVo”. „Acesta este destinat
tinerilor cu potenþial creativ
din Craiova, care sunt inte-
resaþi de orientarea lecturii
spre înþelegere (prin rapor-
tarea la propriile experienþe,
gânduri, sentimente, având
ca punct de pornire subiec-
tul unei cãrþi) ºi nu spre acu-
mularea mecanicã a infor-
maþiei”, precizeazã organiza-

torii. Prima carte pusã în discuþie este „Portretul lui
Dorian Gray” de Oscar Wilde. Proiectul este coor-
donat de Andrada Bãleanu, elevã în clasa a XI-a la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, ºi Eliza Voinea, ele-
vã în clasa a XII-a la Colegiul Naþional „Carol I” din
Craiova. Participarea este gratuitã.

„cARTe in ViVo” – proiect pentru tinerii
cu potenþial creativ din Craiova

Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri” va gãzdui
sâmbãtã, 23 ianuarie, ora
12.13, lansarea volumului
„Dresorul de iluzii” (versuri
ºi nuvelã), de George Cãlu-
gãru ºi Oana Adela Dobre-
Cãlugãru, apãrut recent la
Editura „Contrafort”. Geor-
ge Cãlugãru este cel care, la
2 septembrie 1980, înfiinþa
Grupul de comedie „PRO-
Parodia”, despre care va
vorbi însã în volumul al doi-
lea din „Dresorul de iluzii”,
care va cuprinde prozã umo-
risticã. „Textele din aceastã
carte relevã un spirit al cãu-

tãrii de sine, dar, în acelaºi timp, al regãsirii în spaþiul
reveriei, calmului anterior ºi al bucuriei comunicãrii.
Convorbirile lirice, mai mult sau mai puþin muzicale,
dau o expresie inspiratã celor mai fireºti, dar profunde
reacþii umane. (…) Mai puþin obiºnuitã, dar, finalmen-
te, de înþeles este publicarea în continuare a povestirii
„Catrina”, sub semnãtura Oanei Adela Dobre-Cãlu-
gãru, fiica poetului. Paginile sunt o evocare eseisticã a
satului Buznea, din þinutul Bacãului, locul strãmoºilor
autoarei. Este o prozã captivantã, care denotã reale
calitãþi epice, excelând în precizia descrierilor, obser-
vaþia minuþioasã ºi capacitatea de a da viaþã documen-
tului autentic, faptului trãit sau doar cunoscut», no-
teazã în prefaþa cãrþii scriitorul Florea Miu.

„Dresorul de iluzii”, între douã coperte

«„Ballade pour Elle” este o pro-
ducþie grandioasã, marca Richard Cla-
yderman, în care spectaco-
lul auditiv este completat de
un impresionant joc de lu-
mini, oferind publicului o ex-
perienþã unicã. Richard Cla-
yderman va dãrui prin acest
concert cel mai preþios dar
de suflet: muzica sa purã,
sensibilã, din care radiazã
dragostea ºi emoþia», preci-
zeazã organizatorii – Centrul
Internaþional Antidrog ºi pen-
tru Drepturile Omului (CIA-
DO) ºi Asociaþia „Dracula”,
care includ concertul în pro-
iectului naþional cultural
„Artã contra drog”.

Talentul sãu unic i-a adus
lui Richard Clayderman sta-

Richard Clayderman Richard Clayderman Richard Clayderman Richard Clayderman Richard Clayderman va concertava concertava concertava concertava concerta
pe 8 martie la Craiova!pe 8 martie la Craiova!pe 8 martie la Craiova!pe 8 martie la Craiova!pe 8 martie la Craiova!

Richard Clayderman, supranumit „Prince of Romance”, va concerta în
Craiova de Ziua Internaþionalã a Femeii, 8 martie! Artistul, intrat în

Cartea Recordurilor cu titlul de „cel mai de succes pianist din lume”, a
pregãtit un emoþionant concert dedicat femeii, pe care îl va susþine, cu

începere de la ora 19.30, la Sala Polivalentã. Spectacolul se va desfãºura
sub un generic sugestiv, „Ballade pour Elle”, ºi va avea un playlist conce-
put special pentru a celebra doamnele ºi domniºoarele. Biletele s-au pus

în vânzare, la preþuri cuprinse între 50 ºi 300 lei.

Orchestra de camerã a Filarmonicii
„Oltenia”, condusã de dirijorul Ivan Iliev,
este invitatã sã concerteze astã-searã, de
la ora 20.00, în cadrul celei de-a XI-a ediþii
a manifestãrii „Slatina, dragostea mea”.
Evenimentul se desfãºoarã în perioada 20-
24 ianuarie, cu ocazia împlinirii a 648 de
ani de la prima atestare documentarã a Sla-
tinei. Concertul muzicienilor craioveni are
loc la Centrul Cultural „Eugen Ionescu” ºi
oferã spre audiþie un repertoriu atractiv,
cu pagini din repertoriul universal.

Programul cuprinde Suita „Capriol” de
Peter Warlock, Suita „Holberg”, op. 40
de Edvard Grieg, Rondo „Alla Turca” de
W.A. Mozart, Dansul ungar nr. 1 în Sol
minor ºi Dansul ungar nr. 5 în Sol minor
de Johannes Brahms. De asemenea, patru
compoziþii din creaþia lui Johann Strauss

Muzicienii Filarmonicii „Oltenia”, invitaþi
la Festivalul „Slatina, dragostea mea”

Jr.: polcile „Tic-Tac”, op. 365 ºi „Unter
Donner und Blitz” („Tunete ºi fulgere”),
op. 324, valsurile „Rosen aus dem Suden”
(„Trandafirii Sudului”), op. 388 ºi „Fru-
hlingsstimmen” („Voci de primãvarã”),
op. 410.

Cu acelaºi prilej, violonistul Gabriel Niþã
va interpreta partitura solisticã a Concer-
tului nr. 4 în Fa minor, op. 8, RV 297,
„L’inverno” („Iarna”) din celebrul opus
vivaldian „Le quattro stagioni” („Anotim-
purile”). Totodatã, va oferi publicului pri-
lejul audierii unuia dintre cele mai emoþio-
nante fragmente de muzicã de film, Fan-
tezia de Nigel Hess. Lucrarea a fost com-
pusã special pentru coloana sonorã a peli-
culei engleze „Ladies in Lavender”
(„Doamnele de la malul mãrii”), în sce-
nariul ºi regia lui Charles Dance (2004).

În organizarea Filialei
Craiova a Uniunii Artiºti-
lor Plastici din România,
la Galeria „ARTA” s-a
deschis Târgul de primã-
varã. Expoziþia cuprinde
aproape 50 de lucrãri –
îndeosebi picturã, dar ºi
graficã, sculpturã ºi ob-
iect decorativ. Expun pes-
te 20 de artiºti: Ovidiu Bãr-
bulescu, Marcel Voinea,
Iulian Segãrceanu, Lucian
Irimescu, Alin Totescu, Robert Florica, Ioana Flueraºu, Alfred
Rece, Viorel Peniºoarã Stegaru, Dan Dimulescu, Florin Preda,
Cãtãlin Alexe, Mihai Veliºcu, Cristian Dincã, Lidia Mãrgelu,

Târg de primãvarã la Galeria „ARTA”
Rodica Rozalia Jianu,
Constantin Niculescu,
Gheorghe Ciuchete, Ion
Preda, Emilia Burlan,
Emilian Popescu, Cris-
tian Volcinschi ºi Ana
Curcã. De asemenea,
sunt prezentate pe sime-
ze ºi douã dintre lucrãri-
le regretatului artist plas-
tic Victor Pârlac, de la a
cãrui trecere în nefiinþã
se va împlini, în curând,

un an. Târgul de primãvarã este unul cu vânzare, craiovenii
interesaþi de achiziþia unui obiect de artã fiind aºteptaþi sã îi
treacã pragul pânã pe data de 15 februarie.

tutul de superstar. A înregistrat peste
1.200 de melodii ºi, în termenii unui
jurnalist german, „de la Beethoven, ni-
meni nu a popularizat pianul în întrea-
ga lume ca Richard Clayderman”. Pro-
motor al unui stil aparte, „New Roman-
tic”, în care îmbinã amprenta sa origi-
nalã cu elemente clasice ºi pop, Ri-
chard Clayderman a înregistrat vânzãri
mondiale record, care însumeazã apro-
ximativ 90 de milioane de discuri ºi are

un palmares de 267 de Discuri de Aur
ºi 70 de Platinã. Pianistul a început sã
scrie istoria muzicalã la 23 de ani, când
a înregistrat „Ballade pour Adelline”,
care a avut un succes imediat ºi rãsu-
nãtor. Celebra piesã s-a vândut în 22
de milioane de exemplare, în 38 de þãri.
Richard Clayderman susþine peste 200
de concerte anual, în sãli arhipline, pe
cinci continente.

Înainte de a veni la Craiova, Clay-
derman va concerta pe 7
martie la Sala Sporturilor
din Braºov. Pe 9 martie,
„Balade pour Elle” va
rãsuna la Sala Palatului din
Bucureºti, unde invitat
special va fi maestrul na-
iului Gheorghe Zamfir.

Biletele pentru specta-
colul de la Craiova sunt
disponibile la preþurile de
50, 100, 200 ºi, pentru ca-
tegoria VIP, 300 lei. Se
pot achiziþiona de la Sala
Polivalentã ºi Teatrul Na-
þional „Marin Sorescu”,
ca ºi de pe www.bilete.-
ro, www.myticket.ro ºi
www.eventim.ro.
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Aproximativ 19.000 de civili au fost uciºi
în Irak în perioada ianuarie 2014 - octombrie
2015 ºi 3.500 de persoane sunt þinute în re-
gim de sclavie de gruparea SI, care rãpeºte
sute de copii pentru educaþie religioasã ºi an-
trenament militar, informeazã un raport pu-
blicat de ONU. Potrivit documentului, în in-
tervalul de 21 de luni, cel puþin 18.802 civili
au fost uciºi, jumãtate dintre aceºtia doar în
Bagdad, alte 36.245 de persoane au fost rãni-
te ºi aproximativ 3,2 milioane de persoane au
fost nevoite sã îºi pãrãseascã locuinþele, in-
clusiv un milion de ºcolari. “Aºa-numitul Stat
Islamic din Irak ºi Levant (ISIL) continuã sã
comitã violenþe sistematice ºi rãspândite ºi
încalcã legislaþia internaþionalã privind drep-
turile omului ºi legislaþia umanitarã. Aceste acte
ar putea, în unele cazuri, sã conducã la crime
de rãzboi, crime împotriva umanitãþii ºi posi-
bil, genocid”, avertizeazã raportul. Modul în
care militanþii grupãrii Stat Islamic ucid este
de asemenea înfricoºãtor, aceºtia apelând la
împuºcãturi, decapitãri, arderea victimelor de
vii ºi aruncarea lor de pe clãdiri. Raportul a
fost elaborat de Misiunea de Asistenþã a ONU
din Irak ºi de Biroul Înaltului Comisar pen-
tru Drepturile Omului, ºi se bazeazã în prin-
cipal pe mãrturii obþinute direct de la supra-
vieþuitori sau martori ai încãlcãrii drepturi-
lor omului, inclusiv pe interviuri luate per-
soanelor care au fost nevoite sã îºi pãrãseas-
cã locuinþele. În raport, ONU estimeazã cã

Violenþe în timpul unei manifestaþii
împotriva refugiaþilor,
într-o localitate din Olanda

Forþele anti-revoltã din Olanda au fost
chemate luni noaptea sã punã capãt unei
manifestaþii împotriva refugiaþilor în
localitatea Heesch, dupã ce asupra
clãdirii primãriei au fost aruncate ouã ºi
artificii. Trei persoane au fost arestate,
iar funcþionari din cadrul Consiliului au
fost evacuaþi din clãdire. La momentul
desfãºurãrii protestului, în incinta
primãriei aveau loc discuþii privind
mãsuri de îmbunãtãþire a serviciilor
sociale acordate tinerilor. Sãptãmâna
trecutã, poliþia a ridicat doi porci morþi
dintr-un loc unde ar putea fi construit un
centru de refugiaþi pentru 500 de persoa-
ne, în apropierea acestei localitãþi. Un
porc a fost amplasat pe acoperiºul unei
clãdiri, iar celãlalt, agãþat cu un lanþ
metalic într-un copac. “A început ca un
protest paºnic, însã ulterior grupul
radical a apãrut ºi l-a stricat”, a declarat
liderul local al Partidului Popular
pentru Libertate ºi Democraþie (VVD),
Jack van der Dussen. Harm Ruijs, care a
organizat protestul, s-a distanþat de
violenþele comise însã a spus cã nu ºi-a
schimbat punctul de vedere. “Mulþi
oameni sunt aici pentru a arãta cã se
opun existenþei unui centru pentru
refugiaþi atât de mare. 500 de refugiaþi
timp de 10 ani într-o singurã locaþie
înseamnã prea mult”, a spus el. În luna
decembrie, forþele anti-revoltã au tras
focuri de avertisment în oraºul Gelder-
malsen, dupã ce mai multe proteste
privind construirea unui centru de
refugiaþi în oraºul Gelderland au devenit
violente. Poliþia a izolat cu un gard
primãria unde avea loc dezbaterea pe
tema acestui plan, însã protestatarii, în
numãr de aproximativ 100, au aruncat în
clãdire cu sticle, cãrãmizi ºi artificii. La
sfatul poliþiei, întâlnirea a fost abando-
natã. Ulterior, ofiþeri din cadrul Consiliu-
lui au anulat decizia de a înfiinþa un
centru pentru solicitanþi de azil pentru
1.500 de persoane.

Preºedintele Iranului se va deplasa
în Italia, la Vatican ºi în Franþa,
sãptãmâna viitoare

Hassan Rohani intenþioneazã sã
efectueze vizite în Italia, la Vatican ºi în
Franþa sãptãmâna viitoare, în primul
turneu în Europa dupã anularea sancþiu-
nilor impuse Teheranului. Potrivit unor
oficiali italieni, Hassan Rohani se va
afla la Roma pe 25-26 ianuarie ºi la
Paris pe 27 ianuarie. Vizita preºedintelui
iranian în Italia include întrevederi cu
preºedintele þãrii, Sergia Mattarella, cu
premierul Matteo Renzi ºi cu oameni de
afaceri. De asemenea, Rohani se va
întâlni cu Papa Francisc la Vatican, pe
26 ianuarie.

Cel puþin zece persoane au murit într-un
atac sinucigaº în nord-vestul Pakistanului

Cel puþin zece persoane au fost ucise de
un atacator sinucigaº care conducea o
motocicletã în apropiere de un punct de
control al poliþiei din nord-vestul Pakista-
nului. Printre victime se numãrã cel puþin
cinci poliþiºti, al cãror vehicul a fost þinta
atacului, potrivit unor oficiali. Mai mulþi
civili au fost de asemenea uciºi, inclusiv
un copil ºi un jurnalist local. Aproximativ
20 de persoane au fost rãnite în explozie,
care a avut loc în Zonele Tribale Adminis-
trate Federal (FATA) din suburbiile
oraºului Peshawar. În regiune au avut loc
confruntãri violente între forþele de
securitate ºi talibanii pakistanezi. Luna
trecutã, un presupus atac sinucigaº lansat
asupra unui birou guvernamental din
nord-vestul Pakistanului a ucis cel puþin
26 de persoane.

ONU a somat marile puteri
sã se înþeleagã rapid asupra al-
cãtuirii delegaþiei opoziþiei siri-
ene la viitoarele negocieri de
pace de la Geneva, avertizând
cã altfel riscã sã aparã întâr-
zieri. Negocieri cu privire la o
soluþie politicã în Siria - între
Guvern ºi opoziþie - urmeazã sã
fie lansate la Geneva începând
de pe 25 ianuarie, sub egida
ONU. Potrivit unei foi de par-
curs definite la Viena în noiem-
brie, de cãtre 17 þãri - inclusiv
marile puteri ºi protagoniºti în
conflict precum Arabia Saudi-
tã ºi Iranul -, urmeazã sã fie
încheiat un armistiþiu, sã se for-
meze un guvern de tranziþie ºi sã se orga-
nizeze alegeri într-un termen de 18 luni.
“În acest stadiu, ONU va proceda la o lan-
sare a invitaþiilor (la Geneva) atunci când
þãrile care conduc acest proces (de la Vie-
na) se vor fi pus de acord asupra celor pe
care-i invitã din rândul opoziþiei”, a decla-
rat Farhan Haq, un adjunct al purtãtorului
de cuvânt al ONU. “Secretarul general

ONU someazã marile puteri sã se înþeleagã asupraONU someazã marile puteri sã se înþeleagã asupraONU someazã marile puteri sã se înþeleagã asupraONU someazã marile puteri sã se înþeleagã asupraONU someazã marile puteri sã se înþeleagã asupra
componenþei delegaþiei opoziþiei siriene la Genevacomponenþei delegaþiei opoziþiei siriene la Genevacomponenþei delegaþiei opoziþiei siriene la Genevacomponenþei delegaþiei opoziþiei siriene la Genevacomponenþei delegaþiei opoziþiei siriene la Geneva

(Ban Ki-moon) îndeamnã aceste þãri sã-ºi
intensifice eforturile penru a ajunge la un
acord”, a adãugat el. Farhan Haq a reafir-
mat cã ONU mizeazã în cntinuare pe data
de 25 ianuarie. Însã nu a exclus o întârzie-
re.Ambasadorul rus Vitali Ciurkin a confir-
mat pentru presã dezacorduri profunde cu
privire la componenþa delegaþiei opoziþiei.
Arabia Sauditã a organizat o reuniune, la

Riad, cu o parte a grupãrilor de
opoziþie susceptibile sã se prezin-
te la Geneva ºi care-i sunt apro-
piate. Însã Rusia a procedat la fel
cu alte grupãrii, iar Iranul are ºi el
ideile sale în aceastã chestiune. La
rândul sãu, Guvernul sirian a ac-
ceptat, în principiu, sã se prezinte
la Geneva, dar vrea ca mai întâi
sã vadã lista delegaþilor opoziþiei.
“Este necesarã o delegaþie largã a
opoziþiei”, a declarat Ciurkin. “Nu
doar oamenii Riadului trebuie sã
fie invitaþi, ci ºi alþii”, a adãugat
el. Întrebat dacã se va înregistra
o eventualã întârziere, ambasado-
rul rus a rãspuns “orice este posi-
bil”. Alt diplomat a apreciat cã va

fi “foarte dificil” sã fie respectat calendarul
prevãzut. Mediatorul ONU Staffan de Mis-
tura a prezentat, cu uºile închise, în Con-
siliul de Securitate, situaþia pregãtirii vii-
toarelor negocieri. Potrivit unor diplomaþi,
el le-a spus ambasadorilor celor 15 þãri
membre cã invitaþiile vor fi trimise “ime-
diat ce ne vom afla pe un teren solid”. El
ºi-a exprimat dorinþa ca, pentru a facilita
un succes la Geneva, beligeranþii sã de-
cidã mãsuri “cu scopul de a-ºi arãta bu-
nãvoinþa”, de exemplu sã ridice asediile
asupra anumitor oraºe siriene, ca la Ma-
daya, un oraº asediat de cãtre armata si-
rianã, sau Kefraya, asediat de rebeli. Si-
rienii “trebuie sã poatã sã constate o di-
ferenþã tangibilã în situaþia oraºelor ase-
diate pe timpul negocierilor” de la Gene-
va”, a subliniat el, citat tot de diplomaþi.
Potrivit ONU, 400.000 de civili sunt ase-
diaþi ºi înfometaþi de cãtre forþele guver-
namentale sau rebele în 15 locuri în Si-
ria. Membrii Consiliului de Securitate al
ONU au cerut în mod solemn, vineri, în-
cetarea acestei tactici de rãzboi contrare
dreptului internaþional.

Aproximativ 19.000 de civili, uciºi în Irak în 21 de luni
ºi 3.500 de persoane, în sclavia Stat Islamic

organizaþia Stat Islamic are în
prezent 3.500 de sclavi ºi con-
tinuã sã supunã femei ºi copii
unor agresiuni sexuale, în spe-
cial sub forma sclaviei sexua-
le. Sclavii, majoritatea femei ºi
copii, provin în principal din co-
munitatea persecutatã yazidi,
însã unii dintre ei fac parte din
alte minoritãþi etnice ºi religioa-
se, aratã raportul. Potrivit do-
cumentului, existã informaþii
verificate potrivit cãrora 800 ºi
900 de copii din oraºul Mosul,
ocupat de Stat Islamic, au fost
rãpiþi de gruparea teroristã pen-
tru educaþie religioasã ºi antrenament mili-
tar. Potrivit altor informaþii, soldaþii-copii care
au fugit de pe frontul de luptã din provincia
Anbar au fost uciºi. Raportul informeazã cã
SI i-a þintit pe cei percepuþi ca fiind opo-
nenþi ai idelologiei sale ºi regulamentului, afi-
liaþi ai Guvernului, inclusiv ofiþerii de poliþie
ºi oficiali publici, doctori, avocaþi, jurnaliºti,
lideri tribali ºi religioºi. Mulþi dintre aceºtia
au fost condamnaþi în tribunale controlate
de SI, unde au primit pedepse inclusiv cu
moartea, aruncarea cu pietre sau amputa-
rea. Înaltul comisar ONU pentru Drepturile
Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, a avertizat
cã rata deceselor în rândul civililor ar putea
fi în mod considerabil mai mare. “Nici mã-

car datele obscene privind decesele nu re-
flectã cu exactitate cât de mult suferã civilii
în Irak. În aceste date sunt incluºi cei care
au fost uciºi sau mutilaþi de violenþe deschi-
se, însã nenumãrate alte persoane au murit
din cauza lipsei de acces la hrana de bazã,
apã sau îngrijiri medicale”, a spus acesta.
Zeid Ra’ad Al Hussein a subliniat cã acest
raport ilustreazã de ce anume încearcã sã
scape refugiaþii irakieni atunci când fug în
Europa ºi în alte regiuni. În raport sunt men-
þionate de asemenea presupuse abuzuri co-
mise de forþele de securitate irakiene ºi gru-
pãrile asociate, inclusiv miliþii ºi forþe triba-
le, unitãþi de mobilizare a populaþiei ºi luptã-
tori kurzi peshmerga.
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Kingsman:
Serviciul secret

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Bazat pe renumita revistã de
benzi desenate ºi regizat de
Matthew Vaughn (Kick-Ass, X-Men
First Class), Kingsman: Serviciul
Secret este povestea unei organi-
zaþii de spionaj supersecrete care
recruteazã un puºti de pe strãzi,
nerafinat, dar promiþãtor, pentru
a face parte dintr-un program de
instruire ultra-competitiv, exact în
momentul când un geniu nebun
al tehnologiei lanseazã o amenin-
þare globalã.

Lacrimi din Soare

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Locotenentul A.K. Waters din forþele
speciale ale marinei, SEAL, ºi grupa
sa de luptãtori de elitã sunt obligaþi
sã aleagã între datoria de militar ºi
simþãmintele umanitare proprii, între
a îndeplini orbeºte ordinele primite,
în mijlocul unui conflict sângeros,
sau a gãsi curajul sã-ºi urmeze
constiinþa ºi sã asigure protecþie
unui grup de refugiaþi nevinovaþi.
Dupã cãderea regimului democratic
din Nigeria ºi preluarea puterii de
cãtre un dictator militar fãrã scrupu-
le, Lt. Waters cu oamenii lui sunt
trimiºi în misiune pentru a o scoate
din zona de conflict pe doctoriþa
Lena Kendricks (Monica Bellucci)...

Masacrul din Texas:
Generatia urmatoare

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Un grup de adolescenþi, proaspeþi
absolvenþi de liceu, fac un ocol
fatal prin pãdurile texane ºi au un
accident de maºinã. Disperaþi, fãrã
un loc de refugiu, ei îi cer ajutorul
unui agent de asigurãri, Darla, al
cãrei birou se aflã în apropiere.
Dupã ce cheamã ajutoare, tinerii se
întorc la locul accidentului, unde
sunt gãsiþi ºi fãcuþi prizonieri de
teribilul ucigaº în serie, cunoscut
sub numele de Leatherface (Faþa de
piele)...

MIERCURI - 20 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
10:00 Dreptul la memorie
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Comorile Parmei
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:10 Marele Alibi
2008, SUA, Mister
22:45 Starea zilei
22:50 Starea naþiei
23:45 Maºini, teste ºi verdicte
00:15 Independentul
2000, SUA, Comedie
01:45 Exclusiv în România
02:25 Maºini, teste ºi verdicte
02:51 Sport
03:00 Telejurnal
03:50 Discover România
04:00 Dreptul la memorie
04:50 Superconsumatorul
05:40 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Împreunã
2002, Italia, Comedie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:00 D'ale lu' Miticã
21:10 Polo
22:40 Cap compas
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 La fix
01:00 Mic dejun cu un campion
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:10 Jurnal de secol
02:20 Arta fericirii
03:30 Naturã ºi sãnãtate
04:00 D'ale lu' Miticã
05:00 Ieri-Azi-Mâine

TVR 2

07:35 Informatorul!
09:25 Bãrbaþi, femei ºi copii
11:25 Iubire sub stele
12:55 All Is Bright
14:45 Liga Dreptãþii versus Liga

Bizarro
15:35 Paul, mare poliþist la mall 2
17:10 Clopoþica ºi Zâna Pirat
18:30 Cel mai bun prieten al

unei fete
20:00 Kingsman: Serviciul secret
22:10 Clasa bogatã
23:35 Un Halloween mortal
01:05 Fiica mea vitrega
02:35 Salutare, doamnelor! -

Filmul
03:55 Kingsman: Serviciul secret

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Lacrimi din Soare
2003, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Conexiuni misterioase
2012, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã
00:00 Lacrimi din Soare (R)
2003, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
02:00 Ce spun românii (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Sufletul meu pereche (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Ingeri ºi nobili (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Avenida Brasil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Chemarea inimii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Ingeri ºi nobili
20:00 Avenida Brasil
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:30 Santa Diabla
01:30 Ingeri ºi nobili (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Doamne de poveste
06:00 Vorbeºte lumea

07:00 A fost odatã Curly (R)
09:00 La Mãruþã (R)
11:00 La bloc (R)
13:00 Cu toþii au sãrutat mireasa (R)
15:00 De douã ori da (R)
16:30 La bloc
18:30 Ace Ventura Junior
20:30 Arta rãzboiului III:

Rãzbunarea
22:30 Masacrul din Texas:

Generatia urmatoare
00:15 Arta rãzboiului III:

Rãzbunarea (R)
02:15 Cine A.M

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele ?
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Venin distrugãtor
2009, SUA, Acþiune, Thriller
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Focus din inima României

(R)
10:15 Jurnalul STV Junior (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
12:10 Cronica Zilei
12:15 Putere ºi Glorie (R)
2014, Turcia, Dramã, Istoric
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:25 Cronica Zilei
16:30 Focus
17:00 Cireaºa de pe tort
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:10 Cronica Zilei
20:15 Mondenii
2006, România, Comedie
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:55 Cronica Zilei
23:00 Focus din inima României
23:30 Focus Magazin (R)
00:15 Un acoperiº deasupra

capului
2006, România, Aventuri,

Comedie, Dramã
02:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:00 Trãdaþi în dragoste
04:30 Adevãrul Live
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal Emirates FA Cup

3th round, Liverpool - Exeter City
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Punk’d. Teapa secolului!
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnorat
cu intensificãri
ale vântuluimiercuri, 20 ianuarie - max: -9°C - min: -16°C

$
1 EURO ........................... 4,5349 ............. 45349
1 lirã sterlinã................................5,9685....................59685

1 dolar SUA.......................4,1704........41704
1 g AUR (preþ în lei)........145,8237.....1458237

Cursul pieþei valutare din 20 ianuarie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11miercuri, 20 ianuarie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Gherceºti, Jud.Dolj, organizea-

zã concurs în data de 22.02.2016, ora 10.00
pentru ocuparea funcþiei publice vacante de
inspector superior (contabilitate). Proba scri-
sã: 22.02.2016, ora 10.00, Interviu: 25.02.2016,
ora 10.00. Condiþiile generale de participare la
concurs sunt prevãzute de art.54 ºi art.57 din
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionari-
lor publici republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Condiþii specifice: -studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii universitare de lungã duratã ab-
solvite cu diplomã de licenþã, sau echivalentã
în domeniul ºtiinþelor economice, -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice de minim 9 ani, -Atestat/certificat
cunoºtinþe operare calculator. Dosarele de în-
scriere la concurs se depun în termen de 20
zile de la data apariþiei anunþului în Monitorul
Oficial al României, la sediul primãriei Gher-
ceºti, Jud.Dolj din Str.Eroilor nr.107- secreta-
riat. Condiþiile de participare la examen ºi bi-
bliografia se afiºeazã la sediul primãriei ºi pe
site-ul primãriei site www.primaria.ghercesti.-
ro. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul
primãriei Gherceºti, jud.Dolj la nr.telefon
0251.450.580 ºi pe site-ul primãriei www. pri-
maria.ghercesti.ro.

COMUNA LEU titular al proiectului „ Ali-
mentare cu apã în sistem centralizat în comuna
Leu, sat Zãnoaga, anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- fãrã acord de mediu pentru proiectul
menþionat, propus a fi amplasat în comuna Leu,
satul Zãnoaga, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între orele 9-14,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii / observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile.

S.C. CONSTOLIV SRL , reprezentatã prin
NEDEA CONSTANTINA CRISTINA în calitate de
administrator , cu sediul în Municipiul Craiova,
Str. Dr. Ioan Cantacuzino, Nr.16, Bloc S16, Sca-
ra 1, Etaj 2, Apartament 9 anunþã publicul inte-
resat asupra elaborarii primei versiuni a PUZ -
INTRODUCERE IN INTRAVILAN CA ZONÃ
AGRICOLÃ A TERENULUI SITUAT IN COMU-
NA MISCHII, SAT CALINEªTI, TARLAUA 11/1,
PARCELA 15, JUDEÞUL DOLJ ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþinerea avizului
de mediu. Consultarea primei versiuni a planu-
lui se poate realiza la sediul APM Dolj strada
Petru Rareº, nr. 1, Craiova, site-ul APM Dolj:
http://apmdj.anpm.ro. Comentariile ºi suges-
tiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj,
în termen de 15 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
-  viþei cu greutatea

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domici-
liu Telefon: 0251/
446.535; 0760/071.644.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 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 Bu-
cureºti (zona Dristor).
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 ca-
mere- Sinaia, etaj 1, îm-
bunãtãþit. Telefon: 0722/
963.871
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.

VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comu-
na 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 împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pie-
leºti, 20.000 Euro ºi par-
celat. Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând Dacia Papuc
30.000 Km. Telefon:
0744/ 629.775
Vând Dacia 1310. Tele-
fon: 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
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din
fontã, jenþi cu pneuri pen-
tru Dacia ºi canistre. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând robot ( PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã ger-
manã, hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã.
Telefon: 0752/236.667.
VÂND 40 de capre, preþ
negociabil. Telefon:
0747/963.794.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 20 ianurie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Ofer cãrþi de medicinã
intensivã din perioada
1975 - 2005 ºi cãrþi di-
verse domenii. Telefon:
0726/392.255.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcula-
tor instruire copii prin te-
levozor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon: 0735/
445.339.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi cu buºon
de aerisire - 10 lei ele-
mentul. Telefon: 0351/
800.654.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.

Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând maºini de tricotat
Fineþea, triploc, maºinã
de surfilat. Telefon: 0745/
589.825.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
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 su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, ci-
mitirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie. Te-
lefon: 0351/433.875
SPAÞII COMERCIALE
Inchiriez Restaurant 50
locuri ( Piaþa Gãrii). Tele-
fon: 0744/ 629.775.
MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã
lângã Craiova caut
doamnã serioasã pentru
prietenie, cãsãtorie. Te-
lefon: 0763/722.683

DIVERSE
Acordãm credite atât
pensionari cât ºi sa-
lariaþi în regim de ur-
genþã. Telefon: 0768/
885.255.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
de cãlãtorie pe nume-
le Simaschevici Sîrbu
Mihaela Cristina. Se
declarã nulã.
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Simona Halep (nr. 2 mondial ºi
favoritã 2) a fost eliminatã, ieri,
încã din runda inauguralã la Aus-
tralian Open, înclinându-se în mi-
nimum de seturi, scor 4-6, 3-6,
în faþa chinezoaicei Shuai Zhang
(nr. 133 mondial), jucãtoare ve-
nitã din calificãri care nu depãºi-
se nici mãcar o datã aceastã fazã
la precedentele sale participari la
un turneu de Grand Slam, în nu-
mãr de 14.

Constãnþeanca a început me-
ciul cum l-a ºi încheiat. În primul
set s-a vãzut condusã cu 4-0, pen-
tru ca apoi sã fie “întoarsã” de la
3-1.

“Nu a fost ziua mea bunã, dar
trebuie s-o felicit pe Zhang, de-
oarece cred cã a jucat foarte bine.
A jucat fãrã teamã ºi a lovit fieca-
re minge, a avut un ritm bun. Eu
cred cã am lovit prea scurt în pri-
mul set, apoi ea m-a dominat, de-
oarece simþea mingea foarte bine.
Am încercat sã schimb, sã rãmân

AUSTRALIAN OPEN – TURUL I

Halep, rateu apocaliptic:Halep, rateu apocaliptic:Halep, rateu apocaliptic:Halep, rateu apocaliptic:Halep, rateu apocaliptic:
“Sunt cu adevãrat dezamãgitã”“Sunt cu adevãrat dezamãgitã”“Sunt cu adevãrat dezamãgitã”“Sunt cu adevãrat dezamãgitã”“Sunt cu adevãrat dezamãgitã”

în meci. La 3-1 în setul secund
am avut ºansa sã trimit meciul în
decisiv, dar .... . Am fãcut tot ce
am putut. E dificil, sunt cu ade-
vãrat dezamãgitã. Trebuie însã sã
privesc înainte ºi sã ramân moti-
vatã. Mai am multe meciuri, e abia
inceputul”, a declarat  Halep, la
conferinþa de presã. În cadrul cã-
reia, la rându-i, Zhang a dezvãluit
cã a fost la un pas sã se lase de
tenis, în urmã cu 3 luni, iar acum
se aflã întâmplãtor la Australian
Open. Se aºtepta ca întrecerea de
la Antipozi sã fie ultimul sãu tur-
neu ºi ºi-a luat pãrinþii pentru a le
oferi o amintire frumoasã, dar
acum lucrurile s-au schimbat.

“Acum 3 luni eram hotãrâtã sã
mã retrag. Eram foarte tristã. Nu
câºtigam, nu-mi ieºea nimic. Am
vrut sã mã las. Am continuat ºi am
crezut cã Australian Open va fi ul-
timul meu turneu. Pãrinþii au venit
cu mine, am vrut sã le las o amin-
tire”, a spus Shuai Zhang.

Begu ºi Mitu,
eliminate ºi ele!

Dulgheru scapã turma
Irina-Camelia Begu ºi Andre-

ea Mitu au avut aceeaºi soartã ca
cea a lui Halep. Begu (nr. 31 WTA
ºi favoritã 29) a pierdut în faþa
suedezei Johanna Larsson (nr. 50
WTA), scor 3-6, 2-6, iar Mitu
(nr. 96 mondial) în faþa nemþoai-
cei Julia Georges (nr. 45), scor
3-6, 4-6.

Onoarea româncelor intrate ieri
pe terenurile de la Melbourne a
fost salvatã de cãtre Alexandra
Dulgheru (nr. 61), care a depã-
ºit-o cu 6-4, 6-2 pe una dintre re-
prezentantele gazdelor, Storm
Sunders (locul 355 în lume ºi be-
neficiara unui wild-card). În tu-
rul secund, Dulgheru va întâlni,
la noapte sau dimineaþã, a 7-a fa-
voritã la triumful final, Angelique
Kerber (Germania). Asta dupã ce
Kerber a trecut, greu, de nipona

Misaki Doi (nr. 64 WTA), scor
6-7, 7-6, 6-3. Germanca o con-
duce cu 2-0 la directe pe Dulghe-
ru: 6-2, 6-1 în 2010, în turul doi
la Beijing, ºi 6-3, 6-1 anul trecut,
în runda inauguralã de la US
Open.

Cealaltã reprezentantã a noas-
trã care a luat startul pe tabloul
de simplu, Monica Niculescu (nr.

40), a jucat azi-noapte sau va juca
azi, în turul doi, cu rusoiaca Eli-
zaveta Kulichkova (nr. 109). Fapt
devenit posibil dupã ce Niculescu
a întrecut-o, luni, pe brazilianca
Teliana Pereira (46 WTA), scor
6-2, 6-1, iar Kulichkova, o mare
surprizã, pe nemþoiaca Andrea
Petkovic (favoritã 22), scor 7-5,
6-4.

Eliminate, sâmbãtã, în optimi-
le Cupei Cupelor (23-27 pe te-
renul lui Krim, dupã 30-29 la Po-
livalentã), fetele Simonei Gogîrlã
cautã, astãzi, o victorie care sã
le apropie la doar douã puncte

Dupã puncte în fieful lui Tadici
HC Zalãu – SCM Craiova, astãzi, 17:45, Digi Sport 2

S-au jucat pânã acum: HCM Rm. Vâlcea – HCM Roman 24-23,
ASC Corona Braºov – U Alexandrion Cluj 31-31, CS Rapid USL Me-
trou Bucureºti – CSM Unirea Slobozia 30-24, HC Dunãrea Brãila –
CSM Ploieºti 25-25.

Ieri, dupã închiderea ediþiei: HC Alba Sebeº – CSM Bucureºti.

Astãzi: HC Zalãu – SCM CRAIOVA; CS Mãgura Cisnãdie – HCM
Baia Mare.

1. CSM Buc.* 42 8. Vâlcea 21
2. Baia Mare* 39 9. Zalãu* 20
3. Brãila 28 10. Slobozia 16
4. Braºov 26 11. Cluj 13
5. Roman 26 12. Cisnãdie* 10
6. Ploieºti 24 13. Rapid 6
7. CRAIOVA* 23 14. Sebeº* 4
* - un joc mai puþin.

de podiumul Ligii Naþionale, ceea
ce ar reprezenta, cu siguranþã,
o dozã substanþialã de moral, în
perspectiva partidelor viitoare.

În turul din Bãnie, disputat
în toamnã, SCM trecea de Za-

lãu la limitã, scor 33-32. Tot o
izbândã “scurtã” (20-19), de
asemenea “acasã”, au obþinut
alb-albastrele ºi în cea mai re-
centã încleºtare din campionat,
singura din 2016, victimã cã-
zându-le  cu aceastã  ocazie
fruntaºa Dunãrea Brãila. De
partea cealaltã, trupa fostului
selecþioner Gheorghe Tadici a
început  returul  cu un eºec,
23-25 la Roman.

Etapa care urmeazã, handba-
listele craiovene vor primi, în
derby-ul Olteniei, vizita lui HCM
Rm. Vâlcea, meci programat du-
minicã, de la ora 11:00.

Marþi, dupã închiderea ediþiei,
în etapa a III-a (ultima)

GRUPA A: Macedonia (0p) – Serbia (0p),
Franþa (4p) – Polonia (4p).

GRUPA B: Belarus (2p) – Norvegia (2p),
Croaþia (2p) – Islanda (2p).

DIGI SPORT 1
22:00 – FOTBAL Spania – Cupa Regelui:

Bilbao – Barcelona.
DIGI SPORT 2
17:45 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

HC Zalãu – SCM Craiova / 19:30 – BAS-
CHET (M) – FIBA Europe Cup: CS Energia
Tg. Jiu – BC Cibona Zagreb / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Cupa: Lazio – Juventus.

DIGI SPORT 3
17:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:

Steaua CSM Eximbank – U-BT Cluj / 21:30
– VOLEI (F) – Liga Campionilor: Nordmec-
canica Piacenza – Alba Blaj.

DIGI SPORT 4
21:30 – FOTBAL Spania – Cupa Regelui:

Celta Vigo – Atletico Madrid.
DOLCE SPORT 1
19:30 – FOTBAL Franþa – Cupa: Cham-

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)
Rezultate consemnate luni, în etapa a II-a

GRUPA C: Slovenia – Spania 24-24,
Germania – Suedia 27-26.

Clasament: 1. Spania 3p, 2. Germania
2p, 3. Suedia 2p, 4. Slovenia 1p.

Au mai rãmas de jucat – astãzi: Ger-
mania – Slovenia (18:15), Spania – Suedia
(21:00, TVR 3).

GRUPA D: Rusia – Ungaria 27-26, Mun-
tenegru – Danemarca 28-30.

Clasament: 1. Danemarca 4p, 2. Rusia
2p, 3. Ungaria 2p, 4. Muntenegru 0p.

În faza urmãtoare, cea a grupelor
principale (I ºi II), acced primele trei

clasate din cele patru grupe, menþinân-
du-se rezultatele directe. Se calificã apoi

primele douã clasate din grupele nou
formate, în semifinale jucându-se

încruciºat (1I – 2II, 1II – 2I).

Au mai rãmas de jucat – astãzi: Rusia
– Muntenegru (18:15), Danemarca – Unga-
ria (21:00).

 SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

bly – Lyon / 21:45 – FOTBAL Anglia – FA
Cup: Leicester – Tottenham.

DOLCE SPORT 2
22:00 – FOTBAL Franþa – Cupa: Marseil-

le – Montpellier.
EUROSPORT 1
2:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 4-a.
EUROSPORT 2
19:45, 21:45 – BASCHET (M) – Eurocu-

pa: Maccabi Tel Aviv – Unics Kazan, Bilbao –
Bayern Munchen / 2:00 – TENIS – Austra-
lian Open: ziua a 4-a.

TVR 2
21:15 – POLO – Campionatul European,

la Belgrad, în Serbia, semifinala 1: Grecia –
Serbia.

TVR 3
21:00 – HANDBAL (M) – Campionatul

European, în Polonia: Spania – Suedia.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 15-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 15-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 15-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 15-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 15-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 15-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 15-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 15-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 15-A
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Efectele strategiei din pauza
competiþionalã a conducãtorilor
Universitãþii Craiova încep sã se
oberve deja. Disponibilizarea unor
jucãtori importanþi, îndeosebi a
cãpitanului Cristian Bãlgrãdean,
negocierile pentru vânzarea alto-
ra ºi instalarea unor antrenori cu
look de interimari ºi-au spus am-
prenta vizibil pe exprimarea echi-
pei ºi probabil ºi pe atmosfera din
lot. Ieri, în amicalul cu ultima cla-
satã din Austria, Universitatea
Craiova a avut o evoluþie sub ori-
ce criticã, fiind dominatã de la un
cap la altul de o echipã modestã,
ultima clasatã în Bundesliga
austriacã.

Mogoºanu ºi Naicu au început
cu acelaºi “11” din amicalul cu Hal-
lescher, dar dupã un sfert de orã
de joc cãpitanul Valentin Iliev s-a
accidentat, fiind înlocuit de Kay.
Capverdianul a preluat baderola,
iar când a fost înlocuit i-a predat-
o lui Bancu. Fãrã a avea o idee de
joc, craiovenii au contabilizat doar
o posesie în propriul teren în pri-
ma reprizã ºi nici mãcar pe aceas-
ta în partea secundã. Ivan a fost
izolat ºi a atins foarte rar mingea,
deºi a pãrut sã fie singurul care
poate pune în pericol poarta adver-
sã. Chiar dacã adversarul a fost
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unul modest, acþiunile Craiovei s-
au împleticit la centrul terenului, de
unde cei trei mijlocaºi defensivi,
Madson, Mateiu ºi Zlatinski, n-au
putut împinge jocul spre poarta
adversã, niciunul neavând calitãþi-
le necesare pentru a face acest lu-
cru. De altfel, toþi cei 3 mijlocaºi
au ºi fost înlocuiþi la pauzã.

N-avem nici portar,
nici antrenori!

Preþ de 80 de minute, alb-albaº-
trii n-au reuºit sã punã în pericol
poarta adversã, iar în partea secun-
dã au trecut rar centrul terenului.
În schimb, austriecii au avut mai
multe ocazii importante, inclusiv un
ºut în transversalã în debutul jo-
cului. Adversarii ªtiinþei au avut un
raport de cornere zdrobitor, iar
dintr-una de astfel de situaþii au ºi
reuºit sã marcheze. În debutul re-
prizei a doua, inevitabilul s-a pro-
dus, austriecii deschizând scorul.
Modul cum au fãcut-o este unul
cu atât mai jenant pentru Craiova,
fiincã Straton a primit gol din cor-
ner, autor spaniolul Jacobo, în mi-
nutul 54. De altfel, dupã plecarea
lui Bãlgrãdean, postul de portar
este unul critic la Universitatea,

Straton dovedindu-se în cele douã
amicale de pânã acum foarte nesi-
gur, inclusiv la mingile uºoare, iar
rezervele sale sunt doi juniori. Ace-
laºi spaniol Jacobo a dublat avan-
tajul austriecilor, dintr-o loviturã
liberã de la 25 de metri. Introdus
în partea secundã ca fundaº stân-
ga, Izvoranu a redus din handicap
în minutul 84, dintr-o loviturã li-
berã de la 20 de metri, aceasta fi-
ind a doua situaþie de gol a Craio-
vei, dupã cea a lui Kay, cu 3 minu-
te mai devreme, la un corner.

Experimentul Mogoºanu pare
sã reuºeascã, în sensul cã echipa
evolueazã cam la fel ca echipa lui
Mititelu antrenatã de acelaºi teh-
nician, adicã prost. Numai cã pe
vremea lui Mititelu în lot se mai
aflau jucãtori care puteau face di-
ferenþa, precum fraþii Costea,
Wobay, Prepeliþã sau Dorel Stoi-
ca. Oricum, probabil cã strategia
este tot ca patronul sã dicteze for-
mula de joc, tactica ºi schimbãri-
le, aºa încât nu mai conteazã cine
se aflã pe banca tehnicã.

“Antrenorii” Daniel Mogoºanu
ºi Victor Naicu au folosit formu-
la: Straton – Achim, Acka (55 Iz-
voranu), Iliev (15 Kay, 83 Cioco-
tealã), Vãtãjelu (55 Hreniuc) –
Madson (46 Dumitraº), Zlatinski
(46 Bãluþã), Mateiu (46 Hergheli-
giu) – Ivan (59 Burlacu), Mãzã-
rache (78 R. Petre), Bancu.

Urmãtorul amical al Craiovei ºi
ultimul din cel dintâi stagiu de pre-
gãtire în Antalya este programat
mâine, de la ora 15, contra Aus-
triei Viena.

Acum douã sãptãmâni, Vãtã-
jelu, Bancu, Mateiu ºi Ivan erau
cu un picior ºi jumãtate în cur-
tea Stelei, dar au cerut prea mulþi
bani la semnãturã. Conducãtorii
Universitãþii Craiova nu mai ºtiau
cum sã accepte oferta lui Gigi
Becali, dar cei patru jucãtori nu
au acceptat condiþiile salariale ºi
au rãmas în Bãnie. Nu pentru cã
ar fi cumva îndrãgostiþi de cu-
lorile ªtiinþei, ci fiindcã au vrut
sã profite pentru a câºtiga mai
mult ºi ºtiau cã nici nu vor fi ti-
tulari sub comanda lui Reghe-

Dupã ce a lipsit doar o semnãturã pentru a fi vânduþi la Steaua,
Vãtãjelu, Mateiu ºi Ivan au fost convocaþi de selecþionerul

Iordãnescu pentru turneul de pregãtire din Antalya

campf. Acum, trei dintre cei pa-
tru jucãtori doriþi de Steaua au
fost chemaþi de „Tata Puiu” la
lotul divizionar care se va pre-
gãti douã sãptãmâni în Belek,
aceeaºi staþiune care-i gãzduieº-
te ºi pe alb-albaºtri în cel de-al
doilea cantonament al iernii.
Fundaºul stânga Bogdan Vãtã-
jelu, mijlocaºul Alex Mateiu ºi
atacantul Andrei Ivan fac parte
din lotul pe care selecþionerul
României, Anghel Iordãnescu, l-
a convocat pentru stagiul de pre-
gãtire din Antalya. Selecþionata

divizionarã se va pregãti alãturi
de ceilalþi jucãtori convocaþi din
Liga I pânã pe 6 februarie.

Ivan: „Euro –
un obiectiv,

gol la Euro – un vis”
Din cantonamentul Craiovei

din Antalya, cei trei jucãtori au
salutat convocarea lui Iordãnes-
cu, chiar dacã este vorba doar de
selecþionata divizionarã, cei trei
sperând sã prindã ºi lotul pentru
Euro. „Sunt bucuros cã suntem
un contigent important de jucã-
tori de la Craiova la echipa naþio-
nalã, iar eu cred cã meritau chiar
mai mulþi coechipieri de-ai mei sã
fie la lot” a spus Bogdan Vãtãje-
lu, care nu a apucat încã sã de-
buteze în tricolor, el evoluând

doar pentru selecþionata divizio-
narã, acum un an, tot în Antalya.

„Mã bucurã convocarea ºi
vom face tot ce depinde de noi
sã oferim ºi randamentul aºtep-
tat de selecþioner” a adãugat Alex
Mateiu, care a debutat pentru
România într-un amical cu Alba-
nia, acum doi ani.

„Participarea la Euro este un
obiectiv pentru mine, iar sã ºi
marchez pentru România în
Franþa este un vis” a afirmat ºi
Andrei Ivan, cel mai recent de-
butant în tricoul naþionalei, la
amicalul cu Italia.

Cei 25 de fotbaliºti care au pri-
mit faxul de convocare din par-
tea selecþionerului Anghel Iordã-
nescu sunt: Portari: Silviu Lung
(Astra Giurgiu), Florin Niþã (Stea-
ua Bucureºti), Alexandru Buz-
buchi (FC Viitorul); Fundaºi: Paul

Papp (FC Steaua Bucureºti),
Cristian Sãpunaru (Pandurii Tg.
Jiu), Valericã Gãman (Astra Giur-
giu), Robert Hodorogea (FC Vii-
torul), Steliano Filip (Dinamo),
Bogdan Vãtãjelu (Universitatea
Craiova), Alin Toºca (FC Steaua
Bucureºti), Ionuþ Nedelcearu
(Dinamo); Mijlocaºi: Mihai Pin-
tilii (FC Steaua Bucureºti), Ale-
xandru Mateiu (Universitatea Cra-
iova), Adrian Ropotan (Petrolul),
Romario Benzar (FC Viitorul),
Mihai Rãduþ (Pandurii Tg. Jiu),
Nicolae Stanciu (Steaua), Florin
Tãnase (Viitorul), Adrian Popa
(FC Steaua Bucureºti); Atacan-
þi: Andrei Ivan (Universitatea Cra-
iova), Constantin Budescu (As-
tra Giurgiu), Alexandru Pãun
(CFR Cluj), Dorin Rotariu (Di-
namo), Ioan Hora (Pandurii Tg.
Jiu), Denis Alibec (Astra Giurgiu)
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