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Pe la sfârºitul eseului sãu, în-
delung comentat la vremea res-
pectivã, “De ce este România
altfel” (Ed.  „Humanitas”,
2012), istoricul Lucian Boia, co-
mentând convocarea la Bruxel-
les a premierului din acel mo-
ment, Victor Ponta, care a ºi
primit spre executare “impera-
tivã”, dupã cum se ºtie, o listã
cu “11 porunci”, angajându-se
sã le îndeplineascã, spunea:
“Vreau, nu vreau, iar mã gân-
desc la Polonia; cam cum ar
fi sã i se transmitã asemenea
dispoziþii ultimative ºefului
guvernului polonez?”.

Strada „BarieraStrada „BarieraStrada „BarieraStrada „BarieraStrada „Bariera
Vîlcii” este unVîlcii” este unVîlcii” este unVîlcii” este unVîlcii” este un
adevãrat drumadevãrat drumadevãrat drumadevãrat drumadevãrat drum
al groazeial groazeial groazeial groazeial groazei

Coºmarul celor locuiesc în „Ba-
riera Vîlcii” pare cã nu se mai
terminã. De câþiva ni se tot pro-
mite reabilitarea arterei de cir-
culaþie, dar, pânã acum,  s-a ales
praful de toate angajamentele.
Oamenii din zonã sunt în conti-
nuare nemulþumiþi, iar despre
conducãtorii auto care au drum
pe acolo nici nu mai este cazul sã
vorbim. Deocamdatã, nimeni nu
poate spune cu exactitate când ºi
cum se va finaliza lucrarea ºi, mai
ales, cine va plãti, fiind vorba
despre fonduri europene.

Au lãsat autoturismul pornit
ºi cu cheile în contact!

Tânãr cercetatTânãr cercetatTânãr cercetatTânãr cercetatTânãr cercetat
pentru cã a furatpentru cã a furatpentru cã a furatpentru cã a furatpentru cã a furat
mamamamamaºººººina ina ina ina ina ºººººi armelei armelei armelei armelei armele
unor vânãtoriunor vânãtoriunor vânãtoriunor vânãtoriunor vânãtori

Legislaþia nu poate înlocui
bunul simþ!

TTTTTrotuarele,rotuarele,rotuarele,rotuarele,rotuarele,
oglinda civilizaþieioglinda civilizaþieioglinda civilizaþieioglinda civilizaþieioglinda civilizaþiei
în care bãltim cuîn care bãltim cuîn care bãltim cuîn care bãltim cuîn care bãltim cu
înverºunareînverºunareînverºunareînverºunareînverºunare

Zona comunei doljene Desa pare sã fie „minã
de aur” nu numai pentru arheologi, ci ºi pentru
deþinãtorii autorizaþi de detectoare de metale,
care – mai mult sau mai puþin pasionaþi de isto-
rie – „vâneazã” recompensele aduse de tezaure-
le descoperite. Dupã ce, exact în urmã cu un an,
a scos la ivealã un inventar metalic format din 9
piese foarte rare de armament, care au aparþi-

nut unor rãzboinici celþi, acelaºi localnic a des-
coperit de curând un tezaur format din nu mai
puþin de 220 de monede din argint – denari ro-
mani imperiali. Ca ºi primele obiecte gãsite, ºi
acestea se aflã în stare foarte bunã de conserva-
re ºi au intrat în custodia Muzeului Olteniei. Dan
Emil Cioclea, vânãtorul de comori din Desa, aº-
teaptã acum ca toate bunurile sã fie expertizate

ºi evaluate ºi apoi sã îºi primeascã recompensa
de 30% din valoarea lor, conform legislaþiei în
vigoare. Recenta descoperire pare-se însã cã nu
se situeazã în cadrul legal, deoarece Emil Cio-
clea, scormonind dupã cât mai multe monede, a
distrus definitiv ºi ireversibil situl în care a apã-
rut tezaurul, care, altfel, ar fi putut oferi arheo-
logilor mai multe date istorice.
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Persoanele care cumpãrã în 2016
clãdiri, terenuri ºi maºini plãtesc
impozitele locale în 2017

Impozitele locale pentru clãdirile,
terenurile ºi maºinile achiziþionate în
cursul acestui an vor fi achitate de noii
proprietari abia în 2017, pentru 2016
taxele urmând sã fie plãtite de vânzã-
tori, întrucât deþineau bunurile în pro-
prietate la 31 decembrie 2015, a afirmat
Daniel Panã, director KPMG. “Avem o
pro-ratã pentru clãdirile, terenurile ºi
maºinile dobândite în timpul anului.
Astfel, orice contribuabil va plãti pen-
tru anul 2016 impozit pentru un an în-
treg pentru tot ce avea în proprietate la
31 decembrie 2015. De exemplu, dacã
mi-am cumpãrat o casã în ianuarie 2016,
voi plãti impozit pentru ea abia în 2017,
în 2016 va plãti pentru ea vechiul pro-
prietar. E valabil ºi pentru terenuri ºi
maºini”, a declarat ieri, într-o conferin-
þã, Daniel Panã, director Servicii de
Asistenþã Fiscalã în cadrul KPMG Ro-
mânia. Modificãrile au fost aduse oda-
tã intrarea în vigoare a noului Cod Fis-
cal ºi a Codului de Procedurã Fiscalã.
Termenele pentru plata impozitelor ºi
taxelor locale au rãmas aceleaºi, res-
pectiv 31 martie ºi 30 septembrie. Spre
exemplu, dacã o persoanã a vândut o
casã în ianuarie 2016, aceasta va achi-
ta la 31 martie ºi 30 septembrie 2016
impozitul pentru casa respectivã, în-
trucât o avea în proprietate la 31 de-
cembrie 2015. Totodatã, consiliile lo-
cale vor putea majora cotele maxime de
taxe locale prevãzute în Codul Fiscal
cu 50%, în loc de 20% pânã în acest an.

Grevã pe Aeroportul Otopeni
Angajaþii SC Globe Ground Româ-

nia SRL, companie care asigurã trans-
portul pasagerilor, încãrcatul bagaje-
lor ºi curãþenia avioanelor în Aeropor-
tul “Henri Coandã” Otopeni, anunþã
cã vor face grevã de avertisment de
douã ore, vineri, între 13.00 ºi 15.00,
fiind nemulþumiþi de program, dar ºi
de nivelul de salarizare. Greva ar pu-
tea duce ºi la întârzierea unor zboruri.
Angajaþii, membri de sindicat, au de-
cis sã protesteze din cauza programu-
lui de lucru, despre care spun cã nu le
mai permite sã aibã viaþã socialã sau
de familie, dar ºi din cauza nivelul de
salarizare. Sindicaliºtii precizeazã cã,
pe perioada desfãºurãrii grevei, parti-
cipanþii la grevã vor proteja bunurile
unitãþii, fiecare salariat aflat în grevã
aflându-se la locul sãu de muncã.

Procurorii Parchetului Înaltei
Curþi au ridicat, ieri, camerele de
supraveghere montate în Club
„Colectiv” ºi suportul acestora,
pentru a stabili dacã fiecare colþ
al clubului a fost filmat, au decla-
rat pentru MEDIAFAX surse
apropiate anchetei. Imaginile din
noaptea incendiului au fost luate
la scurt timp dupã incidentul din
30 octombrie.

Anchetatorii au stabilit cã este
nevoie de noi expertize în acest
caz. Imaginile din noaptea trage-
diei au fost preluate de ancheta-
tori la scurt timp dupã incident,
stabilindu-se atunci cã incendiul
s-a extins într-un minut ºi 19 se-

CC: Legea privind pensiile speciale aleCC: Legea privind pensiile speciale aleCC: Legea privind pensiile speciale aleCC: Legea privind pensiile speciale aleCC: Legea privind pensiile speciale ale
aleºilor locali este neconstituþionalãaleºilor locali este neconstituþionalãaleºilor locali este neconstituþionalãaleºilor locali este neconstituþionalãaleºilor locali este neconstituþionalã

Curtea Constituþionalã (CC) a decis cu una-
nimitate de voturi cã Legea privind pensiile spe-
ciale pentru aleºii locali este neconstituþionalã,
întrucât normele pe care le reglementeazã nu
îndeplinesc condiþiile de claritate ºi previzibili-
tate cu privire la “indemnizaþia pentru limitã
de vârstã”.

În urma deliberãrilor de miercuri, Curtea
Constituþionalã, cu unanimitate de voturi, a ad-
mis obiecþia de neconstituþionalitate ºi a con-
statat cã dispoziþiile Legii privind modificarea
ºi completarea Legii nr. 393/2004 privind Sta-
tutul aleºilor locali sunt neconstituþionale. Cur-
tea a reþinut cã legea contravine art.1 alin.(5)
din Constituþie, întrucât normele pe care le re-
glementeazã nu îndeplinesc condiþiile de
claritate ºi previzibilitate cu privire la “in-
demnizaþia pentru limitã de vârstã”, sub
aspectul naturii juridice a acestei instituþii,
al sferei beneficiarilor sãi ºi al modului de
acordare a dreptului.

De asemenea, Curtea a constatat cã le-
gea a fost adoptatã cu încãlcarea preve-
derilor constituþionale cuprinse în art. 16
referitoare la egalitatea în drepturi a cetã-
þenilor, precum ºi a celor ale art.138 alin.(5)
care consacrã interdicþia aprobãrii chel-
tuielilor bugetare fãrã stabilirea sursei de
finanþare.

Curtea Constituþionalã a decis, ieri, cã
legea prin care sunt introduse pensii pen-
tru primari, viceprimari, preºedinþi ºi vi-
cepreºedinþi de consilii judeþene este ne-
constituþionalã, admiþând astfel sesizarea

înaintatã de Guvern. Legea pensiilor pentru
aleºii locali va intra din nou în dezbaterea Par-
lamentului, pentru a pune de acord decizia ma-
gistraþilor de la CC cu actul normativ. 

Guvernul a sesizat, pe 26 decembrie, Cur-
tea Constituþionalã a României în legãturã cu
obiecþiuni privind Legea pensiilor speciale ale
primarilor, viceprimarilor, preºedinþilor ºi vi-
cepreºedinþilor de consilii judeþene. Potrivit
Executivului, sesizarea vizeazã încãlcarea mai
multor articole din Legea fundamentalã prin
instituirea unor privilegii pentru anumiþi aleºi
locali ºi ridicã problema impactului financiar
al aplicãrii actului normativ care ar duce la un
deficit bugetar peste cel agreat cu Parlamen-

tul, de aproape 400 milioane de lei.
În forma adoptatã, potrivit Guvernului,

existau cel puþin 16.300 de potenþiali benefi-
ciari ai legii. “Efortul bugetar în 2016 se ridi-
cã la 469 milioane lei. În urma impozitãrii aces-
tor sume, deficitul bugetar rezultat este de
395 milioane lei, peste deficitul agreat de Par-
lament, ºi tinde sã agraveze stabilitatea ca-
drului fiscal bugetar. În plus, având în vede-
re cã legea retroactiveazã, numãrul benefi-
ciarilor poate fi mult mai mare, ca ºi impac-
tul asupra bugetului de stat”, mai menþionea-
zã sursa citatã.

Pentru ca un ales local sã beneficieze de
aceastã pensie specialã, este nevoie sã aibã cel

puþin un mandat complet. Pensia se cal-
culeazã în funcþie de un indice de 0,55%
din indemnizaþia brutã aflatã în platã în
momentul solicitãrii acestui drept, înmulþit
cu numãrul de luni de mandat, însã în
limita a trei mandate. Aceastã pensie poa-
te fi cumulatã cu orice tip de pensie din
sistemul public, venind astfel în com-
pletarea altor venituri, însã nu poate fi
cumulatã cu o altã pensie specialã, cum
ar fi cea de parlamentar. Dacã se aflã
într-o astfel de situaþie, aleºii locali vor
trebui sã opteze pentru ce pensie spe-
cialã doresc sã aibã în platã. Primarii,
viceprimarii, preºedinþii ºi vicepreºedinþii
de CJ ar putea primi, potrivit calculelor
MEDIAFAX, pensii speciale de la 1.500
la 6.500 de lei. Legea a fost adoptatã de
Senat pe 21 decembrie 2015.

Cioloº, dupã întrevederea cu Hollande:
Am sugerat intensificarea relaþiilor economice

Premierul Dacian Cioloº a de-
clarat, ieri, la Paris, dupã întreve-
derea cu preºedintele francez Fran-
cois Hollande, cã în cadrul discu-
þiilor cei doi au vorbit despre in-
tensificarea relaþiilor economice, iar
Hollande a acceptat sã facã o vizi-
tã oficialã în România.

Premierul Dacian Cioloº a spus,
într-o conferinþã comunã cu pre-
ºedintele Francois Hollande, cã prin
discuþiile avute la Palatul Elysee,
“am adãugat cãrãmizi noi” pe o
platformã solidã a colaborãrii din-

tre România ºi Franþa, unul dintre
subiectele abordate fiind intensifi-
carea relaþiilor economice. Cioloº
a spus cã cele douã state au un
parteneriat strategic care are deja
rezultate bune în domeniul con-
strucþiei de maºini, al energiei ºi al
aeronauticii. În context, ºeful Exe-
cutivului a precizat cã a sugerat ca
“pe aceastã fundaþie solidã sã in-
tensificãm relaþiile noastre econo-
mice”, profitând de faptul cã Ro-
mânia are o economie stabilã, este
unul dintre statele UE cu cea mai

mare creºtere economicã, iar gu-
vernul doreºte sã asigure predicti-
biliate pentru mediul de afaceri.

Premierul a spus cã a sugerat o
prezenþã a întreprinderilor mici ºi
mijlocii franceze în domeniul agro-
alimentar, energetic ºi în dezvolta-
rea laserului de la Mãgurele, preci-
zând cã “existã un interes crescând
în Franþa pentru a se implica în
punerea în valoare a acestei plat-
forme”.

La rândul sãu, preºedintele fran-
cez a afirmat cã a discutat cu Cio-

loº despre obiectivele comune în
domeniile cercetãrii, apãrãrii ºi edu-
caþiei, dar ºi despre situaþia din
Ucraina ºi din Republica Moldova,
în sensul susþinerii procesului de
integrare europeanã a acestui stat.
În acelaºi timp, Francois Hollande
a confirmat cã a acceptat invitaþia
de a veni în vizitã în România în
cursul anului, invitaþie adresatã re-
cent de preºedintele Klaus Johan-
nis. ‘’Confirm cã voi veni în Ro-
mânia în acest an’’, a spus Hollan-
de la finalul întrevederii cu Cioloº.

Incendiul din „Colectiv”.
Camerele de supraveghere

din club, ridicate de anchetatori
cunde. În paralel are loc ºi o ex-
pertizã realizatã de Institutul Na-
þional de Cercetare - Dezvoltare
pentru Securitate Minierã ºi Pro-
tecþie Antiexplozivã (INSEMEX)
Petroºani.

“Vom finaliza raportul de ex-
pertizã privind incendiul din Clu-
bul Colectiv la sfârºitul lunii ia-
nuarie sau începutul lunii februa-
rie, încã nici nu a durat foarte
mult. Acesta trebuie sã aibã o ri-
gurozitate ºtiinþificã. Printre alte
lucrãri, am fãcut ºi o simulare a
incendiului, dar rezultatele rapor-
tului nu pot fi fãcute publice, de-
oarece avem un acord de confi-
denþialitate cu Parchetul general.

Dânºii au ordonat aceastã lucra-
re, iar la final le-o vom preda lor”,
spunea, la începutul lunii, direc-
torul INSEMEX, George Gãman.
Întrebat dacã a fost vorba despre
o lucrare mai complexã decât alte
rapoarte realizate de INSEMEX
Petroºani, George Gãman a spus
cã “nicio expertizã nu seamãnã cu
alta, dupã cum niciun eveniment

nu seamãnã cu altul, fiecare având
particularitãþile lui”.

În urma incendiului din 30 oc-
tombrie 2015 ºi-au pierdut viaþa
63 de persoane, dintre care 27 au
murit în incendiu, 24 în spitalele
din þarã ºi 12 dintre rãniþii trans-
feraþi în strãinãtate. Dupã incen-
diu au fost internaþi în spitale din
Capitalã 147 de rãniþi.
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MIRCEA CANÞÃR

Pe la sfârºitul eseului sãu, îndelung co-
mentat la vremea respectivã, “De ce este
România altfel” (Ed. „Humanitas”,
2012), istoricul Lucian Boia, comentând
convocarea la Bruxelles a premierului din
acel moment, Victor Ponta, care a ºi pri-
mit spre executare “imperativã”, dupã
cum se ºtie, o listã cu “11 porunci”, an-
gajându-se sã le îndeplineascã, spunea:
“Vreau, nu vreau, iar mã gândesc la
Polonia; cam cum ar fi sã i se trans-
mitã asemenea dispoziþii ultimative
ºefului guvernului polonez?”. Marþi, 19
ianuarie a.c., premierul polonez Beata
Szydlo (52 de ani), membru al partidului
Dreptate ºi Justiþie (PiS), s-a aflat la Stras-
bourg, la Parlamentul European, pentru a
se explica asupra mãsurilor controversa-
te privind media publicã ºi Tribunalul
Constituþional, adoptate în ultimele douã
sãptãmâni. La 13 ianuarie a.c., Comisia

Europeanã a lansat contra Poloniei o pro-
cedurã totalmente ineditã de “salvgarda-
re a statului de drept”. De fapt, schim-
bul de replici al premierului polonez Bea-
ta Szydlo cu eurodeputaþii a durat aproa-
pe trei ore, fiind considerat un dialog al
surzilor, indiferent cã a vizat nominaliza-
rea noilor ºefi ai media publicã de minis-
trul trezoreriei (!), fie cã a vizat “neu-
tralizarea” Tribunalului Constituþional
polonez prin numirea a 5 noi judecãtori.
“Eu am venit aici pentru cã am o mare
responsabilitate, dar ºi un sentiment
de injustiþie. Polonia este o þarã de-
mocratã, aceste dezbateri sunt degra-
dante, ele n-au sens”, a conchis, fãrã
alte comentarii de prisos, Beata Szydlo,
marþi seara. Nu mai puþin adevãrat cã, în
aceeaºi zi, preºedintele polonez Andrezj
Duda s-a întâlnit cu preºedintele Consi-
liului European, Donald Tusk, ex-premier

al Poloniei, în cãutarea unui compromis
înþelept, dacã se poate spune aºa. Vice-
preºedintele Comisiei Europene, Frans
Timmermans, a încercat sã justifice linia
durã adoptatã sugerând “responsabilita-
tea europeanã”. Numai cã în general
majoritatea eurodeputaþilor – conservatorii
PPE, social-democraþii, liberalii – au evi-
tat la maximum provocarea unui guvern
ispitit de denunþarea “ingerinþei” Bruxel-
les-ului, într-un moment destul de deli-
cat. Germanii din hemiciclu, discreþi, în-
cepând cu Martin Schulz, preºedintele
Parlamentului, ale cãrui critici privind
“putinizarea” Poloniei, în urmã cu câte-
va sãptãmâni, iritaserã Varºovia, mai ales
când evocase “o loviturã de stat”, o
adevãratã aroganþã germanã, temã sensi-
bilã, într-o þarã în care relaþiile cu Ger-
mania rãmân o temã istoricã, ºi continuând
cu Manfred Weber, preºedintele PPE, în

Parlamentul European, care s-a “fofilat”,
pentru a nu îºi atrage resentimentele An-
gelei Merkel. Cum discursurile populiste
ºi reacþionare s-au banalizat peste tot în
Europa, nu doar în Polonia, dupã “episo-
dul Orban”, care a introdus o “demo-
craþie autoritarã”, dar acum a afirmat
cã se opune la orice sancþiune contra Var-
ºoviei, altfel stau lucrurile. Nu mai sun-
tem oricum în 2012 ºi ceea ce este o re-
alitate de netãgãduit, vocea Varºoviei re-
verbereazã altfel decât a Bucureºtiului. Aºa
cum avansa istoricul Lucian Boia, a cãrui
premoniþie s-a dovedit corectã. La Var-
ºovia “regele fãrã coroanã”, cum este
numit Jaroslaw Kaczynski, adevãratul de-
þinãtor al puterii, a zâmbit maliþios, ºtiind
cã Bruxelles-ul îºi va menþine suflul, într-
un moment în care demantelarea Schen-
gen este avansatã ºi deja fac dizidenþã mai
multe þãri.

Aºteptat cu mare interes, pro-
cesul în cazul falimentului Ter-
mo Craiova, care s-a judecat ieri
la Curtea de Apel Craiova, nu s-a
finalizat cu o sentinþã. Judecãto-
rii au amânat luarea unei decizii,
oferind un nou termen, respec-
tiv data de 17 februarie, când se
va da verdictul final. Reamintim
cã acest proces a fost început de
Complexul Energetic Oltenia,
care a cerut intrarea în insolven-
þã a SC Termo, pentru o datorie
de recuperat de aproximativ 300
de milioane de lei, echivalentul a
70 de milioane de euro. Tribuna-

Judecãtorii de la Curtea de Apel Craiova au amânat,
ieri, pronunþarea asupra falimentului SC Termo Cra-
iova SRL, decizia urmând sã fie datã pe 17 februarie.
Pânã atunci, autoritãþile locale trebuie sã finalizeze

procedurile de constituire a noului operator regional,
Termo Urban Craiova, al cãrui acþionariat a fost votat,

în unanimitate, de aleºii locali.

lul Dolj a admis cererea ºi a dis-
pus deschiderea procedurii de in-
solvenþã. Conducerea firmei a
fost atribuitã, conform legii, unui
administrator judiciar, respectiv
SC Siomax SRL.

Datorii de peste 300
de milioane de lei

Administratorul judiciar, SC
Siomax, a întocmit o listã cu toþi
creditorii SC Termo – pe lângã
CEO fiind Direcþia Regionalã a Fi-
nanþelor Publice Craiova, care are
de recuperat 60 de milioane de
lei, ºi Primãria Craiova, cu 8,7

milioane de lei. Totodatã, Siomax
a întocmit ºi un plan de reorga-
nizare, care se întinde pe trei ani.
Ceea ce este bun în acest plan

de reorganizare, dupã cum sus-
þin reprezentanþii Siomax, este
faptul cã aproape toþi creditori au
acceptat sã renunþe la o parte din
datoriile de recuperat. Dintre toþi
creditorii, CEO, care are ºi cea
mai mare restanþã de recuperat,
a acceptat sã primeascã o sumã
de 119 milioane de lei, în loc de
299 de milioane de lei.

CEO a cerut primul
insolvenþa

Numai cã, pe 21 octombrie
2015, judecãtorul sindic de la
Tribunalul Dolj a respins respec-
tivul plan de reorganizare. Drept
urmare, SC Termo a fost decla-
ratã în procedurã de faliment ºi
urma sã fie dizolvatã, instanþa
numind un lichidator judiciar care
sã vândã bunurile SC Termo.
Complexul Energetic Oltenia,
principalul creditor, ºi Primãria
Craiova au depus însã apel la
decizia Tribunalului Dolj, cerând
suspendarea acestei decizii. Ieri,
judecãtorii Curþii de Apel Craio-
va au reluat procesul, dar au
amânat pronunþarea unei decizii
pânã luna viitoare. În opinia ad-
ministratorului judiciar, declara-

rea falimentului nu este cea mai
bunã soluþie pentru oraº, moti-
vaþia fiind cã locatarii ar putea
rãmâne un timp fãrã cãldurã.

Termo Urban este
aproape gata

Numai cã, profitând de terme-
nele de judecatã, care se lungesc,
autoritãþile sunt pe punctul de a
pune pe roate noua societate care
sã preia activitatea de distribuþie
a agentului termic. În ºedinþa de
marþi, consilierii municipali au
aprobat, cu unanimitate de vo-
turi, acþionariatul noii SC Termo
Urban Craiova SRL, iar reprezen-
tantul municipalitãþii în adunarea
generalã a societãþii a rãmas sã
definitiveze ºi formalitãþile de
constituire de la Registrul Co-
merþului. Conform viceprimaru-
lui, Mihail Genoiu, intenþia mu-
nicipalitãþii este sã atragã în struc-
tura acþionariatului ºi Complexul
Energetic Oltenia ºi, în aceastã
formulã, sã se acceseze fonduri
europene pentru reabilitarea sis-
temului de distribuþie care este
unul foarte vechi, pierderile pe
reþea fiind de 30%.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºtii specializaþi în investi-
gaþii criminale din cadrul Serviciu-
lui de Investigaþii Criminale, Poli-
þiei municipiului Bãileºti, Serviciu-
lui Arme, Explozivi ºi Substanþe
Periculoase ºi specialiºti ai Servi-
ciului Criminalistic Dolj au colabo-
rat ºi au reuºit sã identifice un tâ-
nãr de 22 de ani bãnuit de sustra-
gerea unui autoturism Logan ºi a
unor arme de vânãtoare, dupã cum
au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
l-au trimis în judecatã, în stare de
arest la domiciliu, în octombrie
2015, pe Adrian Mihai Marin, de
24 de ani, din comuna Verbiþa, pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de dare
de mitã ºi refuzul sau sustragerea
de la recoltarea de mostre biologi-
ce. Tânãrul a fost prins bãut la
volan ºi a vrut sã mituiascã poliþis-
tul care îl cerceta cu 200 de euro
pentru a scãpa de dosar ºi pentru
a-ºi primi permisul de conducere
înapoi. Astfel, potrivit rechizitoriu-
lui Parchetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, pe 3 august 2015, Adri-
an Mihai Marin a mers la „barul lui
Mãrin”, din Verbiþa, unde a consu-
mat aproximativ 3 litri bere cu al-

Închisoare cu suspendare pentru doljeanul care a vrut sã mituiascã
un poliþist din Orodel cu 200 de euro

Tânãrul de 24 de ani, din comuna Verbiþa, trimis în judecatã
de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj pentru
dare de mitã, dupã ce a vrut sã mituiascã un agent de la Postul
de Poliþie Orodel cu 200 de euro pentru a nu-i întocmi dosar
penal ºi pentru a-i restitui permisul, a fost condamnat, ieri, la 3
ani de închisoare cu suspendare. Sentinþa, pronunþatã de
Tribunalul Dolj, nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel, la
Curtea de Apel Craiova.

cool. Ulterior, s-a hotãrât sã mear-
gã în Pleniþa pentru a alimenta cu
carburant autoturismul personal,
marca Opel Astra. În timp ce con-
ducea pe DJ 561A, pe raza comu-
nei Pleniþa, în jurul orei 1.20 (pe
4.08.2015), tânãrul a fost oprit de
un echipaj din cadrul Secþiei 7 Po-
liþie Ruralã Pleniþa.
Prins la volan cu 0,93 mg/l
alcool pur în aerul expirat

Poliþiºtii i-au solicitat documen-
tele pentru control ºi, întrucât ema-
na halenã alcoolicã, l-au testat cu
aparatul etilotest, rezultând o va-
loare de 0,93 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Oamenii legii i-au
solicitat sã-i însoþeascã la spital
pentru a-i fi recoltate probe biolo-

gice, însã tânãrul a refuzat. A fost
dus la sediul Secþiei 7 Poliþie Rura-
lã Pleniþa, unde a semnat proce-
sul-verbal de constatare, fiind
anunþat cã pânã la soluþionarea
dosarului i-a fost suspendatã exer-
citarea dreptului de a conduce au-
tovehicule pe drumurile publice.
Întrucât avea nevoie de permisul
de conducere ca sã plece în Italia
cu autoturismul personal ºi aflase
cã agentul principal Mãrculescu
Daniel Ionuþ de la Postul de Poliþie
Orodel instrumenteazã dosarul în-
tocmit pe numele sãu, tânãrul s-a
hotãrât sã-i ofere poliþistului o sumã
de bani pentru ca acesta sã-ºi în-
calce atribuþiile de serviciu.

A fãcut rost de numãrul de tele-
fon al agentului principal Mãrcu-
lescu, numai cã cel care i l-a dat l-
a sunat ºi pe poliþist punându-l în
gardã. Adrian Mihai Marin s-a dus
dimineaþa, pe 6 august, la Postul
de Poliþie ºi i-a spus agentului cã
are nevoie de permis întrucât tre-
buie sã plece în Italia cu maºina,
motiv pentru care este dispus sã-i
dea 100 de euro. Poliþistul l-a re-
fuzat, aºa cã tânãrul a mãrit suma,

promiþând 200 de euro. Dacã a
vãzut cã agentul tot refuzã, dupã
ce a dat declaraþia, la plecare Ma-
rin i-a spus sã se mai gândeascã ºi
sã se mai intereseze despre cum
se face „…la   altcineva  care   a 
fãcut…”. Oamenii legii l-au prins
cu cei 200 de euro în torpedo ºi l-
au dus la Craiova, la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde a recunoscut totul.

Ieri, judecãtorii Tribunalului
Dolj au pronunþat sentinþa în do-
sar. Tânãrul a recunoscut ºi în faþa
judecãtorilor comiterea faptelor ºi

a cerut sã beneficieze de reduce-
rea cu o treime a limitelor de pe-
deapsã, astfel cã a fost condam-
nat la 3 ani de închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de
încercare de 4 ani: „Urmeazã ca
inculpatul Marin Adrian Mihai sã
execute pedeapsa rezultantã de 3
ani închisoare. Dispune suspenda-
rea executãrii pedepsei sub supra-
veghere pe durata  termenului  de
încercare  de  4  ani”, se aratã în
hotãrârea instanþei. Sentinþa nefi-
ind definitivã, atât inculpatul cât ºi
procurorii pot declara apel.

Au lãsat autoturismul pornit ºi cu cheile în contact!
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Un tânãr de 22 de ani din comuna Negoi a
vãzut o maºinã Logan cu motorul pornit ºi cu
cheile în contact, în faþa unei case din locali-
tate, aºa cã a urcat la volan ºi a plecat la plim-
bare deºi nu are permis de conducere ºi era
bãut. A descoperit douã puºti de vânãtoare
în maºinã, s-a gândit cã poate face ºi niºte

bani, aºa cã le-a vândut, în comuna Ghidici,
cu 1.000 de lei. Poliþiºtii îl cerceteazã acum
pe tânãrul de 22 de ani, dar ºi pe cumpãrãto-
rul armelor, iar faþã de cei doi vânãtori care
ºi-au lãsat armele nesupravegheate se va lua
mãsura anulãrii dreptului de deþinere, port ºi
folosire a armelor de vânãtoare.

Astfel, marþi searã, la ora 21.45,
poliþiºtii doljeni au fost sesizaþi prin
numãrul de urgenþã 112 despre
faptul cã persoane necunoscute au
sustras un autoturism Logan din
localitatea Negoi. Maºina, care îi
aparþine lui Dumitru Matei, de 46
de ani, din comuna Catane, a fost
lãsatã pornitã, cu cheile în contact
ºi neasiguratã, în stradã. Mai mult,
bãrbatul le-a explicat poliþiºtilor cã
în interiorul vehiculului se aflau

douã arme de vânãtoare, ambele
calibru 16, precum ºi o centurã cu
10 cartuºe, deþinute legal de el ºi
de Dorin Butoi, de 45 de ani, din
aceeaºi localitate.

Butoi ºi Matei fuseserã împreu-
nã la o partidã de vânãtoare legal
organizatã, iar la întoarcere s-au
oprit la un prieten comun. Au lãsat
maºina pornitã, cu cheile în con-
tact ºi cu armele în interior, ºi au
intrat în casã. Poliþiºtii ajunºi la faþa
locului au informat ºi celelalte struc-
turi de poliþie care s-au mobilizat,
fiind constituitã o echipã comple-
xã, în vederea identificãrii autorilor
ºi recuperãrii celor douã arme de
vânãtoare, precum ºi a muniþiei. În
urma investigaþiilor efectuate, în
noaptea de marþi spre miercuri, în
jurul orei 2.00, poliþiºtii din Bãileºti
au identificat în trafic autoturismul
sustras, la volan fiind Dragoº Dra-
gomir, de 22 de ani, din comuna
Negoi, care nu poseda permis de
conducere pentru nici o categorie
de vehicule ºi, în plus, se afla ºi sub
influenþa bãuturilor alcoolice, având
o concentraþie de 0,81 mg/l alcool
pur în aerul expirat.

Tânãrul a fost condus la Spita-
lul Bãileºti, unde i s-au recoltat pro-
be biologice în vederea stabilirii al-
coolemiei. Dus la audieri ºi luat la
întrebãri,tânãrul a povestit cã a
vãzut maºina cu cheile în contact
ºi, fãrã sã þinã seama cã nu are
permis de conducere ºi este bãut
(sau tocmai de aceea!), s-a urcat
la volan ºi a pornit la plimbare.
Dupã ce a plecat cu maºina a vã-
zut cã sunt douã puºti în ea, aºa
cã s-a gândit sã facã ºi niºte bani,
valorificând armele. Le-a vândut
lui Marian Mirea, de 37 de ani, din
comuna Ghidici. Având în vedere
buna colaborare interinstituþiona-
lã existentã între Poliþie, Parchet
ºi Judecãtorie, poliþiºtii au obþinut
în scurt timp autorizaþia de per-
cheziþie emisã de magistraþii Ju-
decãtoriei Bãileºti, ºi ieri-dimineaþã
au efectuat o percheziþie la locuinþa
lui Marian Mirea, în Ghidici, unde
au descoperit cele douã arme de
foc, precum ºi cele 10 cartuºe,

care au fost ridicate în vederea
cercetãrilor.

În cauzã oamenii legii au întoc-
mit dosar de cercetare penalã, tâ-
nãrul de 22 de ani fiind cercetat
sub aspectul comiterii infracþiuni-
lor de furt calificat, conducere
sub influenþa bãuturilor alcoolice,
conducere fãrã permis ºi neres-
pectarea regimului armelor ºi mu-
niþiilor. De asemenea, poliþiºtii din
cadrul Serviciului Arme, Explozivi
ºi Substanþe Periculoase vor lua
mãsura anulãrii dreptului de deþi-
nere, port ºi folosire a armelor de
vânãtoare pentru cei doi vânãtori,
întrucât aceºtia au manifestat ne-
glijenþã în pãstrarea armelor ºi
muniþiilor. Cercetat în acest do-
sar este ºi doljeanul din localitatea
Ghidici care a cumpãrat armele ºi
muniþia, pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de deþinere ilegalã de arme
ºi muniþii, a precizat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol.
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În ultimele zile, temperaturile
maxime nu au mai depãºit minus
5 grade Celsius, în timp ce mini-
mele au coborât ºi pânã la minus
20 grade. Gerul s-a resimþit mai
tare dimineaþa ºi noaptea, însã
medicii îi avertizeazã pe cei cu
probleme medicale sã evite pe cât
posibil ieºirile, chiar ºi la amiazã,
atunci când temperaturile sunt
negative. Probleme au fost însã ºi
pentru cei care nu acuzau vreo
afecþiune cronicã.
Expunerea la frig, de evitat

Degerãturile ºi chiar hipoter-

Poliþiºtii doljeni au urmãrit identi-
ficarea persoanelor fãrã adãpost, în
vederea luãrii mãsurilor de transpor-
tare a acestora în spaþiile special
amenajate, pentru a le feri de ger.
Astfel, poliþiºtii au verificat teritoriile
de competenþã ºi locurile unde deþi-
neau date cã îºi fac veacul astfel de
persoane. În aceste condiþii, marþi
searã, în municipiul Calafat, într-o
casã pãrãsitã ºi neîncãlzitã, au gãsit
un bãrbat de 43 de ani, Ion Ciobã-
nel, din Calafat, pe care l-au trans-
portat la Unitatea de primiri Urgenþe
a Spitalului din Calafat. 

Astãzi, Universitatea din Cra-
iova va organiza alegeri pentru
desemnarea membrilor Senatului.
Reunit în ºedinþa din data de 12
ianuarie 2016, în conformitate cu
prevederile articolului 62 din Car-
ta Universitãþii ºi în conformitate
cu prevederile art. 213, alin. 2 din
Legea Educaþiei Naþionale nr. 1/
2011, Senatul Universitãþii a ho-
tãrât, printre altele, sã aprobe
data de 21.01.2016 pentru alege-

Universitatea din CraiovaUniversitatea din CraiovaUniversitatea din CraiovaUniversitatea din CraiovaUniversitatea din Craiova
alege, azi, noul Senatalege, azi, noul Senatalege, azi, noul Senatalege, azi, noul Senatalege, azi, noul Senat

rea noului Senat al Universitãþii
din Craiova, în intervalul orar
8.00 – 20.00. De asemenea, s-a
aprobat, atunci, organizarea a do-
uãsprezece secþii de votare la se-
diul celor douãsprezece facultãþi
ale Universitãþii din Craiova ºi
douã secþii de votare la Centrul
Universitar Drobeta-Turnu Seve-
rin pentru Facultatea de Mecani-
cã ºi Facultatea de Litere.

VALENTIN CEAUªESCU
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Þinând seama de temperatu-
rile extrem de scãzute înregis-
trate în Dolj în aceste zile,
poliþiºtii doljeni au desfãºurat
mai multe activitãþi pentru
identificarea ºi transportarea în
locuri încãlzite ºi centre spe-
ciale a persoanelor fãrã adã-
post care riscau sã-ºi gãseascã
sfârºitul din cauza gerului.
Cinci persoane din aceastã
categorie au fost duse la
adãpost de oamenii legii, iar
activitãþile continuã.

În plus, poliþiºtii Secþiei 5 Cra-
iova i-au ridicat, marþi diminea-
þã, de pe strãzi, pe Gheorghe R.,
de 47 ani, din comuna Pleniþa,
Dolj, Petra P., de 66 de ani, din
Piatra Olt, ºi Dumitru B., de 63
ani, din Craiova. Cei în cauzã au
fost conduºi la sediul secþiei,
unde a fost solicitat telefonic un
echipaj medical al Serviciului de
Ambulanþã Dolj, care a transpor-
tat persoanele în cauzã la Centrul
Social de Urgenþã ,,Sfântul Vasi-
le” Craiova. ªi tot marþi searã, în

jurul orei 23.00, o patrulã de si-
guranþã publicã din cadrul Secþiei
3 Poliþie l-a depistat, în urma unui
apel telefonic primit de la o craio-
veancã, pe strada „Spania”, lângã
blocul O8, pe Cristian G., de 35
de ani, nãscut în Orºova, judeþul
Mehedinþi, persoanã fãrã adãpost,
care a fost preluat de un echipaj
al ambulanþei ºi internat în Cen-
trul Social de Urgenþã „Sf. Vasi-
le” – Asociaþia” Vasiliada”, dupã
cum a anunþat IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Gerul pune în gardã autoritãþile sanitareGerul pune în gardã autoritãþile sanitareGerul pune în gardã autoritãþile sanitareGerul pune în gardã autoritãþile sanitareGerul pune în gardã autoritãþile sanitare
Pentru cã ultimele zile au fost ge-

roase, temperaturile coborând noap-
tea ºi sub minus 20 de grade Celsius,
autoritãþile sanitare avertizeazã asu-
pra riscului apariþiei unor afecþiuni
provocate de frig. Cele mai frecvente

în aceastã perioadã sunt pneumonii-
le ºi infecþiile cãilor respiratorii, dar
au fost ºi destule situaþii în care pa-
cienþi aflaþi deja sub supraveghere cu
afecþiuni cronice au fost diagnosticaþi
cu complicaþii medicale.

miile sunt, de asemenea, în aceas-
tã perioadã cu temperaturi scãzu-
te, un real pericol. În aceste con-
diþii, medicii de la Direcþia de Sã-
nãtate Publicã (DSP) Dolj îi sfã-
tuiesc pe doljeni sã evite expune-
rea prelungitã la frig. Ar trebui sã
se fereascã mai ales persoanele
vârstnice, copiii, bolnavii cu afec-
þiuni cronice cardio-vasculare ºi
respiratorii care au fost avertizaþi
sã nu stea prea mult timp în aer
liber în perioadele cu ger.

Pentru a evita astfel de neplã-
ceri trebuie folosite îmbrãcãminte
ºi încãlþãminte adecvatã. Spre

exemplu, îmbrãcãmintea ºi încãl-
þãmintea strâmtã nu sunt recoman-
date pentru cã nu pãstreazã cãldu-
ra. Potrivit specialiºtilor, persoanele
care se expun frigului trebuie sã
poarte cãciulã, fular ºi mãnuºi.
Mersul pe jos – pentru distanþe mici
– este de preferat unor staþionãri
prelungite în aºteptarea unui mij-
loc de transport în comun. Trebu-
ie evitat efortul fizic prea  mare,
care suprasolicitã organismul. De
asemenea, este importantã o ali-
mentaþie completã, adaptatã la vâr-
sta ºi activitatea zilnicã, care sã fie
bazatã  pe o hranã caldã, cu multe
legume ºi fructe  proaspete ce
aduc un aport crescut de vitamine
ºi minerale. Este necesarã hidrata-
rea corespunzãtoare din care sã nu
lipseascã supele calde sau ceaiuri-
le vitaminizante.
Bolnavii cronic, cei mai expuºi
riscurilor unor complicaþii
medicale

Medicii spun cã în aceastã pe-
rioadã este de evitat consumul de
alcool ºi cafea, dar ºi fumatul. O
altã recomandare se adreseazã bol-
navilor cronic, sfãtuiþi sã nu uite
de afecþiunea de care suferã ºi sã
urmeze corect tratamentul. Medi-
camentaþia nu trebuie întreruptã
decât cu acordul medicului. Alt-
fel, existã riscul decompensãrii
unor boli grave.

Totodatã, în cazul de apariþiei
unor simptome de rãcealã sau de-
gerãturi pacientul trebuie sã mear-
gã la medic. În niciun caz nu este
recomandatã automedicaþia. ªi în
locuinþã trebuie pãstrat un am-
bient adecvat cu temperaturã op-
timã de 22-24 grade Celsius. Po-
trivit specialiºtilor, sub 20 grade
intervine stresul asupra organis-
mului fãcându-l vulnerabil ºi in-
capabil sã se concentreze sau sã
se odihneascã. Un alt sfat este
acela de a nu folosi aragazul pen-
tru încãlzirea locuinþei.

Unitãþile sanitare, mai ales prin
unitãþile ºi compartimentele de
primiri urgenþe, sunt pregãtite ºi
sã acorde asistenþã medicalã pen-
tru cazurile de hipotermie. Potri-
vit autoritãþilor, Spitalul Judeþean
de Urgenþã din Craiova are sufi-
ciente paturi pentru a primi even-
tualele cazuri de urgenþã ºi medi-
caþia necesarã pentru tratarea
pacienþilor cu degerãturi, hipoter-
mie sau afecþiuni cardiace, care

ar putea ajunge în aceastã perioa-
dã la UPU.
Codul galben de ger a fost
prelungit

Ieri, Administraþia Naþionalã de
Meteorologie a decis sã prelun-
geascã atenþionarea cod galben de
ger, pânã la data de 25 ianuarie
a.c. Valul de frig va persista, ast-
fel cã vremea va fi deosebit de
rece, geroasã noaptea ºi dimineaþa
în cea mai mare parte a þãrii.
Temperaturile minime se vor si-
tua frecvent între minus 20 ºi mi-
nus 15 grade, iar izolat vor co-
borî ºi pânã la minus 28... minus
25 de grade, în timp ce maxime-
le termice, preponderent negati-
ve, pe arii restrânse, nu vor de-
pãºi minus 10 grade. În cursul
nopþii de joi spre vineri (21-22
ianuarie) ºi pe parcursul zilei de
vineri, 22 ianuarie, temporar vân-
tul va avea unele intensificãri în
Moldova ºi în zona de munte.

RADU ILICEANU



cuvântul libertãþii / 7joi, 21 ianuarie 2016 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

La intrarea în „Bariera Vîlcii”,
dinspre „Rocadã”, la intersecþia cu
strada „Toamnei”, un panou mare
troneazã pe trotuar ºi ne aminteºte
cã tot ceea ce se face în zonã este
de gãsit în „Reabilitarea  infrastruc-
turii  rutiere din Zona Nord Sud-
Est a Polului de creºtere Craiova,
în vederea fluidizãrii traficului în
zona Metropolitanã Craiova ”.
Suma alocatã acestui proiect, din
care au fãcut parte ºi strãzile „Rîu-
lui” ºi „Caracal”, a fost de circa
88 milioane de lei, contribuþia Uni-
unii Europene fiind de 53,5 milioa-
ne de lei, cea a Guvernului Româ-

niei fiind de 27,5 milioane de lei,
iar a beneficiarului, de aproxima-
tiv 3 milioane de lei. Numai pentru
„Bariera Vîlcii” suma este undeva
la 39 de milioane de lei, toate devi-
zele fiind fãrã TVA. Lucrãrile au

Strada „Bariera Vîlcii” esteStrada „Bariera Vîlcii” esteStrada „Bariera Vîlcii” esteStrada „Bariera Vîlcii” esteStrada „Bariera Vîlcii” este
un adevãrat drum al groazeiun adevãrat drum al groazeiun adevãrat drum al groazeiun adevãrat drum al groazeiun adevãrat drum al groazei

Coºmarul celor locuiesc în „Bariera Vîl-
cii” pare cã nu se mai terminã. De câþiva
ni se tot promite reabilitarea arterei de
circulaþie, dar, pânã acum,  s-a ales pra-
ful de toate angajamentele. Oamenii din
zonã sunt în continuare nemulþumiþi, iar
despre conducãtorii auto care au drum
pe acolo nici nu mai este cazul sã vorbim.
Deocamdatã, nimeni nu poate spune cu
exactitate când ºi cum se va finaliza lu-
crarea ºi, mai ales, cine va plãti, fiind
vorba despre fonduri europene.

început în 2012, iar finalitatea tre-
buia sã fie în decembrie 2015. Câº-
tigãtor a fost un consorþiu format
din SC „Tel Drum” (lider), SC
„Dancor Romconstruct”, „Garden
Center Grup” ºi SC „Imob Lux”,
cea din urmã fiind cea care a pre-
luat reabilitarea în „Bariera Vîlcii”.
Dacã la celelalte douã cãi rutiere
s-a fãcut mai greu, dar s-a reali-
zat, poate nu în totalitate, lucrarea,
în „Barierã” coºmarul nu este nici
acum terminat. S-au gãsit scuze
peste scuze, de la introducerea
canalizãrii pânã la lipsa cooperãrii
cu autoritãþile locale, dar cert este

cã ºi în prezent calvarul continuã.
În vara trecutã¸curgeau laptele
ºi mierea

În primãvara anului trecut, am
fost pe ºantier ºi totul arãta ca o

batjocurã la adresa atât a craiove-
nilor, cât ºi a altora care tranzi-
teazã, dinspre judeþul Vâlcea, ora-

ºul. Imediat dupã sãrbãtorile
pascale, am revenit în zonã
ºi ama avut „noroc”: mai
mulþi angajaþi de la „Imob”
erau în exerciþiul funcþiunii,
ba, mai mult, erau însoþiþi ºi
de doi dintre ºefi. Unul dintre
ei, Radu ªtefan, era extrem
de încrezãtor: „ªtiu cã terme-
nul de finalizare este undeva
prin noiembrie, dar, dacã ca
fi vreme bunã, nu cred cã du-
reazã mai mult de 90 de zile”.
Lângã el, ºeful de ºantier, Io-
nuþ Sava, i-a þinut isonul:
„Sunt sigur cã vom respecta
graficul ºi, nu numai atât, dar
vom încheia ºi mai devreme”.
Lumea a sperat, îi vedea se-
rioºi, dar totul nu a þinut de-
cât câteva sãptãmâni, când a
explodat „bomba”: SC

„Imob” a cerut intrarea în insol-
venþã, iar în iulie 2015
Tribunalul Bucureºti a
aprobat cererea. De
atunci, au reînceput
problemele.
Constructorul a intrat
în insolvenþã

Deja intratã în insol-
venþã, firma a redus lu-
crãrile, pe perioada de
varã. La mijloc se pare
cã au fost probleme în-
tre Tel Drum ºi Imob,
dar exista speranþa ca
acestea sã nu efectueze
lucrarea, cu atât mai
mult cu cât, dupã cum
susþineau reprezentanþii
Primãriei Craiova în
vara trecutã, plãþile au
fost onorate de admi-
nistraþia publicã localã.
S-a mers pânã la ame-

ninþarea cu denunþarea contractu-
lui ºi þinerea altei licitaþii, cu toate
consecinþele ce decurg de aici.
Probleme nu s-au oprit, munca s-
a fãcut pe bucãþi, iar coºmarul
continuã.
„Este neomenesc ceea ce se
întâmplã”

În prezent, este aproape impo-
sibil de mers prin „Bariera Vîlcii”.
Autobuzele nu mai pot intra, pã-
rinþii fiind nevoiþi sã meargã pe jos
pentru a-ºi lua copiii de la ºcoalã,
iar conducãtorii auto trebuie sã
aibã abilitãþi de piloþi de raliuri pen-
tru a circula prin zonã. Unul din-
tre locuitori, Iacob Boboc, om
trecut prin viaþã, nu ºi-a ascuns
nemulþumirea: „Este greu de ima-
ginat ceea ce se întâmplã pe aici.
Câteva luni nu s-a muncit mai de-
loc, s-au apucat dupã sãrbãtori ºi
acum, cã a venit iarna, s-au oprit.
Este neomenesc ce se întâmplã!
Cu toþii îºi bat joc de noi!”.

S-a mai acordat încã un termen
Deocamdatã, s-a mai dat un ter-

men de finalizare, care þine ºi de
condiþiile meteorologice, dar cine
mai poate ºti dacã ºi acesta va fi
respectat?! „În aceste zile nu se
poate lucra, din cauza temperatu-
rilor scãzute. Este nevoie de sã-
pãturi la adâncime ºi, date fiind
condiþiile meteo, existã pericolul
de accidente. Au fost probleme cu
constructorul, i-am chemat pe re-
prezentanþii acestuia ºi pe cei de
la Tel Drum ºi s-a ajuns la o înþe-
legere, astfel cã lucrarea a fost
preluatã de ultima societate de care
am amintit. Mai sunt de asfaltat
700 m de drum, 300 de asfalt ºi
de introdus cca 80 m de conduc-
tã. Am primit asigurãri cã, dacã
vor fi temperaturi care sã permitã
demararea lucrãrilor, aceste vor fi
finalizate într-o lunã”, a declarat
Mihail Genoiu, viceprimar al
municipiului Craiova.
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Frumuseþea iernii are printre
atâtea argumente plãcute ºi o par-
te goalã a paharului. Care ar fi
putut sã nu se manifeste dacã noi
am fi pus mâna pe lopatã. Din
nefericire, ca în mai toþi anii, tro-
tuarele ºi aleile dintre blocuri
sunt pline de gheaþã. Or, acum,
la temperaturi de minus 18 gra-
de, este inutil sã dãm cu cãciula
de pãmânt. Lamentãri tardive.
Dupã cum se spune: o imagine
face cât o mie de cuvinte ºi ori-
cine ia la pas multe dintre tro-
tuarele Craiovei are parte de o
solicitare la maximum a urechii
interne pentru a ne pãstra echili-
brul. Dacã dãm rateuri... Orto-
pedia e aproape! ªi, de aici îna-
inte, costuri aberante ºi inutile cu
o eventualã spitalizare.

Amenzile
nu produc
civilizarea

Poliþia Localã a municipiului
Craiova este cea care ar trebui
sã transpunã în practicã hotãrâ-
rile Consiliului Local Craiova, in-
clusiv cele legate de curãþarea ca-
rosabilului ºi trotuarelor. Potrivit
conducerii Poliþiei Locale Craio-
va, oamenii trebuie sã ºtie cã exis-

Legislaþia nu poate înlocui bunul-simþ!
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Imaginea Craiovei, dupã o ninsoare fireascã,
cã doar e vremea ei, ne mai dã un semnal de

alarmã referitor la neputinþa noastrã, a localni-
cilor, de a face pasul spre civilizaþie. Un luciu de
încântã privirile copilaºilor dornici de nãzbâtii,

dar o mostrã de nepãsare, ca sã folosim un
eufemism, purtatã de mai toþi craiovenii. Mai

înainte de a se instala acest ger nãprasnic, tem-
peraturile erau uºor pozitive ºi permiteau ca

zãpada de pe trotuare ºi alei sã fie îndepãrtatã
cu lejeritate. Nu a fost sã fie! Nepãsare, indo-

lenþã, lipsã de minimã civilizaþie, indiferent cum
o spunem, concluzia este aceeaºi: mai avem de

transpirat pe drumul spre emancipare.

tã o Hotãrâre  a Consiliului Local
Craiova, 319/2009, care a fost
modificatã în anul 2015. Aici se
aratã, la art. 4, pct. 1, cã pot fi
amendaþi – cu sume între 500 ºi
2.500 de lei persoanele fizice ºi
între 1.000 ºi 2.500 de lei per-
soanele juridice – dacã nu înlã-
turã sloiurile de gheaþã ºi þurþurii

de pe acoperiºul clãdirilor pe
care le deþin. În plus, în art. 33,
lit. k, se spune cã neîndepãrta-
rea zãpezii ºi a gheþii de pe tro-
tuarele aflate în faþa imobilelor

deþinute cu orice titlu (depozita-
rea se va face în grãmezi ampla-
sate la marginea trotuarului, fãrã
a împiedica circulaþia pietonalã),

precum ºi degajarea zãpezii sau
a gheþii pe partea carosabilã, con-
stituie contravenþie ºi se sancþi-
oneazã cu amendã.

Dar, pânã sã se ajungã la apli-
carea de amenzi, s-a considerat

cã este oportunã informarea lo-
cuitorilor. Aºa se face cã, în acest
moment, în Craiova nu s-a apli-
cat nici o amendã pentru neînlã-
turarea zãpezii de pe trotuare, de-
oarece Poliþia Localã a mers mai
mult pe ideea de prevenire. „În
cartierele de case s-a mers cu
maºina ºi la difuzoare s-a anun-
þat populaþia sã-ºi înlãture zãpa-
da de pe trotuarele din faþa lo-
cuinþelor. Nu s-au dat amenzi,
pentru cã am mers pe prevenire.
Scopul nostru este ca populaþia
sã poatã circula pe trotuar. Au
fost sesizãri pe strada Râului,
unde s-au aplicat douã avertis-
mente pentru cã aruncau zãpada
de pe trotuar pe carosabil“, a pre-
cizat conducerea Poliþiei Locale
Craiova.

Gheaþa
va provoca
neplãceri câteva
sãptãmâni

Dacã populaþiei i se trece cu
vederea lipsa de conformitate la
niºte norme, de altfel, de normalã
convieþuire, nu la fel a fost ºi ca-
zul Salubritãþii. Aceasta s-a ales
cu o amendã datã de Poliþia Ru-
tierã, aºa, ca între instituþii publi-
ce, de 2.305 lei, pentru cã nu a
curãþat corespunzãtor carosabi-
lul. ªi veºtile proaste nu se opresc
aici. „În intervalul menþionat, 21-
25 ianuarie, valul de frig va per-
sista, astfel cã vremea va fi deo-
sebit de rece, geroasã noaptea ºi
dimineaþa în cea mai mare parte a
þãrii. Temperaturile minime se vor
situa frecvent între -20 ºi -15 gra-
de, iar izolat vor coborî ºi pânã la
-28...-25 de grade, în timp ce
maximele termice, preponderent
negative, pe arii restrânse, nu vor
depãºi -10 grade”, se aratã într-o
avertizare datã de Administraþia
Naþionalã de Meteorologie.

Aºadar, codul galben de ger
este prelungit pânã lunea viitoa-
re. Cu alte cuvinte, dacã nu am

fost capabili sã þinem trotuarele
curate, acum trebuie sã ne ru-
gãm Cerului ca nu care cumva
odraslele noastre sau alþi membri
ai familiei sã pãþeascã vreo en-
torsã sau fracturã. Folosirea su-
telor de tone de material antide-
rapant a fost beneficã, rezultate-
le fiind vizibile pe mai toate arte-
re principale de trafic.

În caz de
accidentãri este
deschisã calea
rãspunderii civile

Jurisprudenþa româneascã este
plinã de acþiuni în justiþie deschise
de cei care au suferit accidentãri
din cauza trotuarelor necurãþate
sau de cei ce ºi-au gãsit autotu-
rismele avariate de þurþurii nedo-
borâþi la timp. Instanþa urmeazã
doar sã verifice condiþiile rãs-
punderii civile delictuale prevã-
zute de Codul Civil, respectiv:
existenþa unei fapte ilicite, exis-
tenþa unui prejudiciu, existenþa
unui raport de cauzalitate între
fapta ilicitã ºi prejudiciu, existenþa
vinovãþiei celor care au cauzat
prejudiciul. Repararea prejudiciu-
lui are drept scop înlãturarea
efectivã a efectelor faptei sãvâr-
ºite ºi nu constituie o sursã de
dobândire a unor venituri supli-
mentare, în plus, faþã de paguba
suferitã. Din aceastã perspecti-
vã, instanþa urmeazã sã verifice
care este prejudiciul real încer-
cat de reclamant.

Uneori, reþinând culpa comu-
nã a pãrþilor în producerea pa-
gubelor, instanþa poate sã admitã
în parte cererea reclamantului ºi
sã dispunã obligarea pârâþilor –
locatarii din bloc – sã plãteascã
în solidar reclamantului jumãtate
din cuantumul pagubelor suferi-
te de acesta, stabilind cã între
fapta pârâþilor – ºi prejudiciul
produs reclamantului existã o le-
gãturã de cauzalitate.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Gãsite pe un teren
arabil, în punctul
„Balta Stoicãi”

Tezaurul de la Desa a fost pre-
dat anul trecut, în preajma Crã-
ciunului, Primãriei localitãþii chiar
de descoperitor, Dan Emil Cioclea
– posesor autorizat, de aproxi-
mativ doi ani, al unui detector
de metale. Cele 220 de monede
din argint au fost gãsite de acesta
pe 24 decembrie 2015, pe un
teren arabil, în punctul „Balta
Stoicãi”, la aproximativ 7 km de
siturile arheologice în care spe-
cialiºtii Muzeului Olte-
niei fac cercetãri siste-
matice încã de-acum
15 ani ºi la aproxima-
tiv 5 km de locul altei
descoperiri fãcute tot de
Dan Emil Cioclea pe 14
ianuarie 2015.

Atunci, bãrbatul a dat
peste un inventar format
din 9 piese extrem de rare
de armament din fier, cu
care doi rãzboinici, pro-
babil celþi, au fost în-
mormântaþi, alãturi fiind
gãsite ºi fragmente din
oasele incinerate ale
acestora. Între obiecte se
afla o sabie în teacã, un
vârf de lance ºi alte douã
de suliþã, precum ºi o
lamã folositã la bãrbierit,
toate cu o vechime de
peste 2000 de ani.

De altfel, bãrbatul a ºi
fãcut parte, în 2005 ºi
2006, din echipa care i-a
sprijinit pe specialiºtii
muzeului craiovean la sã-
pãturile de pe ºantierul
arheologic deschis la
Desa în punctul cunoscut
sub numele „Castraviþa”.

Pe 11 ianuarie,
monedele au intrat
în custodia Muzeului
Olteniei

Dupã ce autoritãþile locale au
înºtiinþat Poliþia, iar reprezentanþii
acesteia au semnalat Muzeului Ol-
teniei descoperirea vestigiilor, o
echipã de arheologi s-a deplasat la
Desa pe 30 decembrie 2015 pen-
tru cercetarea locului în care s-a
gãsit tezaurul monetar. „Am con-
statat cã este vorba despre o aºe-
zare civilã sau ruralã romanã, din
secolele II-III d.Ch. Într-adevãr,

Zona comunei doljene Desa pare sã fie „minã de
aur” nu numai pentru arheologi, ci ºi pentru deþinã-
torii autorizaþi de detectoare de metale, care – mai
mult sau mai puþin pasionaþi de istorie – „vâneazã”
recompensele aduse de tezaurele descoperite. Dupã
ce, exact în urmã cu un an, a scos la ivealã un inven-
tar metalic format din 9 piese foarte rare de arma-
ment, care au aparþinut unor rãzboinici celþi, acelaºi
localnic a descoperit de curând un tezaur format din
nu mai puþin de 220 de monede din argint – denari
romani imperiali. Ca ºi primele obiecte gãsite, ºi aces-
tea se aflã în stare foarte bunã de conservare ºi au
intrat în custodia Muzeului Olteniei. Dan Emil Cio-
clea, vânãtorul de comori din Desa, aºteaptã acum
ca toate bunurile sã fie expertizate ºi evaluate ºi apoi
sã îºi primeascã recompensa de 30% din valoarea
lor, conform legislaþiei în vigoare. Recenta descope-
rire pare-se însã cã nu se situeazã în cadrul legal,
deoarece Emil Cioclea, scormonind dupã cât mai
multe monede, a distrus definitiv ºi ireversibil situl
în care a apãrut tezaurul, care, altfel, ar fi putut oferi
arheologilor mai multe date istorice.

Prima comoarã monetarã
a fost gãsitã aici în anii ‘80

Descoperirea de la Desa nu este una surprinzãtoare pentru specialiºtii
craioveni, având în vedere cã o zonã întinsã – de la Calafat ºi pânã la
localitatea Ghidici – este foarte bogatã din punct de vedere arheologic.

«În zona siturilor cercetate de noi la Desa am gãsit artefacte ºi comple-
xe arheologice din mai multe epoci, începând cu Epoca bronzului – mor-
minte de incineraþie de acum 4.500 de ani, morminte de înhumaþie din
prima Epocã a fierului, de acum 2.800 de ani, apoi sunt morminte de
incineraþie de-acum 2.200 de ani, morminte de sorginte celticã. Mai avem
un castru roman, datat secolele I-II, un cimitir roman datat secolele II-III.
Am gãsit ºi artefacte de epocã medievalã, probabil din secolul XVI. O zonã
cu mai multe epoci în acelaºi loc…», a explicat arheolog dr. Florin Ridiche.

Cei 220 de denari romani imperiali nu constituie primul tezaur mone-
tar din respectiva epocã descoperit la Desa. Tot aici – mai exact în zona
siturilor unde Muzeul Olteniei desfãºoarã în prezent cercetãri arheologi-
ce – a mai fost gãsit, în anii 1986-1987, un tezaur cu 100 de astfel de
monede romane din argint. Piesele se aflã astãzi la Muzeul Regiunii Por-
þilor de Fie din Drobeta-Turnu Severin. „Dintr-o întâmplare a vremii, ele
au ajuns acolo. Descoperitorul a încercat atunci sã le vândã în piaþa
sârbeascã din oraº. A fost prins, monedele au fost confiscate ºi au ajuns
în patrimoniul muzeului severinean”, a povestit Florin Ridiche.

în zona respectivã – aflatã la apro-
ximativ 3 km sud-est de localita-
tea Desa – se aflau numeroase frag-
mente ceramice de epocã roma-
nã. Cercetarea s-a fãcut în prezenþa
a doi reprezentanþi de la Postul lo-
cal de poliþie Desa ºi a descoperi-
torului. Pe 11 ianuarie a.c., cele 220
de monede au ajuns în custodia
Muzeului Olteniei, fiindu-ne predate
de Cãtãlin Davidescu, inspector în
cadrul Direcþiei Judeþene pentru
Culturã Dolj. Piesele vor rãmâne
în custodia instituþiei noastre pânã
când Direcþia Judeþeanã pentru
Culturã Dolj va desemna un expert

evaluator care sã stabileascã va-
loarea lor”, a precizat arheolog dr.
Florin Ridiche, managerul Muzeu-
lui Olteniei.

Potrivit acestuia, se pare cã este
vorba despre monede de argint –
denari romani imperiali – emise pe
o perioadã de aproximativ 100 de
ani, din vremea împãratului Anto-
ninus Pius pânã la vremea împã-
ratului Gordian III. „Pe ele sunt
reprezentaþi mai mulþi împãraþi ro-
mani, precum ºi douã femei care
au trãit în epoca respectivã ºi care
au avut o influenþã politicã foarte
mare în vremea Imperiului Ro-
man – Iulia Mamaea ºi Iulia Mae-
sa”, a adãugat Florin Ridiche.

Poliþia cerceteazã
condiþiile în care
s-au recuperat bu-
nurile arheologice

Dorinþa de a scoate la ivealã cât
mai multe monede sau alte vestigii
arheologice – care i-ar fi adus o
recompensã mai mare – l-a deter-
minat pe cãutãtorul de comori de
la Desa sã sape în zonã mai multe

gropi. Echipa care a
efectuat cercetarea la
faþa locului a constatat,
în plus, o diferenþã de
culoare a solului dintre
zona unde au apãrut
monedele ºi restul tere-
nului agricol, ceea ce
sugereazã o intervenþie

recentã cu un utilaj
agricol mecanizat. Tot-
odatã, pe toatã zona
cercetatã, la suprafaþã,
s-au gãsit materiale ar-
heologice ceramice

fragmentare de epocã romanã.
Sunt motive suficiente sã se con-
sidere cã descoperirea nu se situ-
eazã în cadrul legal.

În condiþiile în care descoperi-
torul tezaurului monetar nu a oprit
imediat sãpãturile dupã apariþia pri-
melor bunuri arheologice, se apre-
ciazã cã s-a ajuns la distrugerea
definitivã ºi ireversibilã a sitului ar-
heologic în care au apãrut cele 220
de monede, sit care ar fi putut oferi
mai multe date istorice referitoare
la descoperire. Astfel, nu mai pot
fi îndeplinite prevederile Ordonan-
þei Guvernului nr. 43/2000, repu-
blicatã, privind protecþia patrimo-

niului arheologic ºi declararea unor
situri arheologice ca zone de inte-
res naþional. Situaþia este cerceta-
tã în prezent, dupã cum au preci-
zat Cãtãlin Davidescu – inspector
al Direcþiei Judeþene pentru Cultu-
rã Dolj, ºi Nicolae Vâlvoi – comi-
sar-ºef în cadrul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj. Potrivit
acestuia din urmã, dacã se dove-
deºte cã Dan Emil Cioclea a acþio-
nat necorespunzãtor, sancþiunile
pot include ºi ridicarea detectoru-
lui de metale pe care îl deþine.

Lipsa experþilor
autorizaþi întârzie
plata recompensei

Pânã la clarificarea acestei si-
tuaþii, Dan Emil Cioclea aºteaptã

însã recompensa pentru descope-
rirea pieselor celtice, din urmã cu
un an. Care întârzie sã vinã, iar
aºteptarea bãrbatului s-ar mai pu-
tea prelungi încã o jumãtate de an.
Motivul: lipsa unui expert autori-
zat. „Încercãm, împreunã cu re-
prezentanþii Direcþiei Judeþene
pentru Culturã Dolj, sã identificãm
un expert autorizat de Ministerul
Culturii care sã stabileascã valoa-
rea totalã a acestora, urmând ca,
în conformitate cu legea, desco-
peritorului sã îi fie plãtitã recom-
pensa de 30 la sutã. Aici ne con-
fruntãm cu o mare problemã,
aceea de a gãsi experþi autorizaþi
care sã acopere toate epocile
preistorice ºi ale antichitãþii ºi
care sã facã evaluarea pieselor

descoperite în urma detecþii-
lor de metale. Nici pânã în pre-
zent piesele celtice nu au fost
evaluate, însã legea prevede un
termen de 18 luni de la desco-
perire în care trebuie stabilitã
valoarea lor, pentru a se plãti
recompensa. Au trecut deja 12
luni, mai avem la dispoziþie
6…”, a explicat Florin Ridiche,
managerul Muzeului Olteniei.
Costurile privind expertiza vor
fi suportate de Direcþia Jude-
þeanã pentru Culturã Dolj, ur-
mând ca recompensa sã fie
achitatã de Muzeul Olteniei, în
al cãrui patrimoniu piesele res-
pective rãmân.
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Persoane înarmate au atacat ieri o universi-
tate din oraºul Charsadda, în nord-vestul Pa-
kistanului. Cel puþin 30 persoane au murit în
atacul de la Universitatea Bacha Khan, atac care

ªTIRI

ªTIRI

Atentat cu
maºinã-capcanã
în faþa ambasadei
Rusiei din Kabul

Cel puþin cinci persoane au
fost ucise, iar alte 20 au fost
rãnite în atentatul produs ieri în
faþa amabasadei Rusiei din
Kabul, a anunþat Ministerul
afgan de Interne. “Bilanþul
preliminar este de cinci morþi ºi
20 de rãniþi”, a transmis Minis-
terul afgan de Interne. “Atenta-
tul a vizat un autocar care
transporta oficiali afgani”, a
declarat o sursã de la ambasada
Rusiei din Afganistan. “Din
informaþiile existente pânã
acum, niciun funcþionar al
ambasadei Rusiei nu a fost rãnit
în atentat”, a precizat sursa
citatã. Un atentat cu maºinã-
capcanã a avut loc miercuri în
faþa ambasadei Rusiei din
oraºul Kabul, informeazã presa
afganã, citatã de site-ul agenþiei
Sputnik. Funcþionari ai repre-
zentanþei diplomatice ruse au
confirmat cã au auzit “o explo-
zie foarte puternicã”. Potrivit
site-ului TOLOnews, explozia a
fost provocatã de o maºinã-
capcanã ºi sunt numeroase
victime.

Un moldovean,
printre cei cinci
membri ai Legiunii
strãine morþi
în avalanºa
de la Valfréjus

Cinci membri ai Legiunii
strãine franceze, inclusiv un
cetãþean moldovean, au murit în
urma avalanºei care a avut loc
luni la Valfréjus, în Savoie, în
timp ce participau la un exerci-
þiu de antrenament în Alpii
francezi. “Cei cinci legionari din
Regimentul 2 Saint-Christol
morþi (...) sunt caporalul Touré
Lamarana, în vârstã de 33 de
ani - nãscut în Madagascar ºi
naturalizat francez, legionarul
clasa I Samuel Simi - în vârstã
de 26 de ani, nãscut în Italia, ºi
legionarii Denis Halili - în
vârstã de 21 de ani, nãscut în
Albania, Gheorghe Palade - în
vârstã de 21 de ani, nãscut în
(Republica) Moldova ºi Lal
Bahadur Khapangi - în vârstã de
24 de ani, nãscut în Nepal”, se
aratã pe blogul defense.blogs.la-
voixdunord.fr. “Comunicarea a
luat timp, deoarece a fost
necesarã informarea familiilor,
care trãiesc în þãri îndepãrtate”,
precizeazã aceastã sursã. Alþi
ºase au fost rãniþi, dintre care
doi se aflã în stare gravã,
potrivit blogului. Avalanºa a
avut loc pe 18 ianuarie la
Valfréjus, unde 51 de militari
participau la un exerciþiu de
antrenament pe schiuri. O
operaþiune de salvare a militari-
lor a fost lansatã. Legiunea
strãinã este un serviciu din
cadrul armatei franceze, la
comanda cãruia se aflã ofiþeri
francezi, dar care recruteazã
soldaþi din þãri din întreaga
lume. Sãptãmâna trecutã, doi
adolescenþi care participau la o
excursie ºcolarã ºi un turist
ucrainean au murit într-o altã
avalanºã în Alpii francezi

Premierul polonez Beata Szydlo a apãrat în
Parlamentul European (PE) reformele controver-
sate din sistemul judiciar ºi presã ale Guvernului
pe care-l conduce. Szydlo a apreciat, în acest
discurs, cã modificãrile privind tribunalul con-
stituþional ºi guvernanþa instituþiilor publice de
presã sunt conforme normelor europene. În opi-
nia sa aceastã polemicã este rezutatul “unei lipse
de informaþii sau poate a unei voinþe de a face
rãu”. Un semn al tensiunilor dintre Uniunea Eu-
ropeanã (UE) ºi Varºovia este faptul cã Beata
Szydlo s-a declarat uimitã de timpul ºi energia
investite de europeni în probleme care, în opinia
sa, þin de politica internã a þãrii. “Modificãrile pe
care le-am efectuat reflectã normele europene ºi
nu diferã în niciun fel de normele UE în alte sta-
te”, a subliniat aceasta. Însã oficiali europeni
considerã cã aceste modificãri ar putea repre-
zenta o ameninþare la adresa statului de drept.
Rând pe rând, diverse grupuri politice ºi-au ex-
primat îngrijorarea. Copreºedinta Verzilor a in-
sistat asupra metodei folosite de cãtre autoritãþi-
le poloneze. În opinia lui Rebecca Harms, cel

Locuitorii din oraºul sirian Deir
Ezzor, aflat sub asediul forþelor gu-
vernamentale ºi al militanþilor extre-
miºti, îºi vând bunurile din aur ºi
chiar ºi locuinþele în schimbul ali-
mentelor ºi al mitei oferite guvernu-
lui sirian pentru a elibera documen-
tele necesare pãrãsirii oraºului. Mili-
tanþii extremiºti au blocat accesul în
anumite zone ale oraºului Deir Ez-
zor, aflat sub controlul forþelor gu-
vernamentale, de peste un an ºi cei
aproximativ 200.000 de locuitori se
confruntã cu foamete, în timp ce
oraºul se aflã sub asediul celor douã
forþe armate. Deºi atenþia publicã a
fost îndreptatã recent mai mult spre
oraºul Madaya, controlat de rebeli
ºi înconjurat de trupele regimului
Assad în apropiere de capitala Da-
masc, ONU ºi organizaþiile umani-
tare au atras atenþia asupra situaþiei
similare din Deir Ezzor. Rãzboiul ci-
vil a transformat oraºul, odatã bo-
gat în resurse petroliere, într-un loc
greu de supravieþuit, în care ºi pre-

Atac armat la o universitate din Pakistan.
Cel puþin 30 persoane au fost ucise ºi alte zeci rãnite

a fost revendicat de talibani. Poliþia ºi armata
au fost mobilizate ºi trimise în zonã, unde au
avut loc confruntãri cu atacatorii înarmaþi. Po-
trivit armatei pakistaneze, patru atacatori au

murit. Atacul a avut loc
la puþin timp dupã înce-
perea cursurilor în Uni-
versitatea Bacha Khan
din oraºul Charsadda,
situat la circa 35 de kilo-
metri de oraºul Pesha-
war, potrivit comisaru-
lui-adjunct, Tahir Zafar.
Cel puþin ºase persoane
înarmate s-au baricadat
în campusul Universitã-
þii Bacha Khan, în oraºul
Charsadda din provincia
Khyber-Pakhtunkhwa, a
declarat Roohullah Khan,
un reprezentant al poliþiei.

rintre victimele decedate se aflã un profesor ºi
un student, susþine poliþia pakistanezã. Zeci de
persoane au fost rãnite. “Cei patru atacatori sin-
ucigaºi ai noºtri au comis atacul de la Universi-
tatea Bacha Khan”, a anunþat Umar Mansoor, un
comandant al grupului talibanilor din Pakistan,
explicând cã atacul de miercuri a fost o reacþie
la ofensiva militarã împotriva extremiºtilor. În
decembrie 2014, talibanii au atacat o ºcoalã din
oraºul Peshawar, atac soldat cu peste 150 de
morþi, dintre care majoritatea copii. Charsadda
se aflã la aproximativ 50 de kilometri de Pesha-
war, unde talibani au masacrat în 2014 peste 130
de elevi într-un atac la o ºcoalã. Potrivit unor
surse citate de postul Geo TV, “teroriºti” au in-
trat în universitate cãtre ora localã 9.30 (6.30,
ora României). Poliþia a încercuit campusul, iar
personalul ºi studenþii erau evacuaþi. Acest atac
are loc la doar câteva zile dupã ce unele ºcoli din
Peshawar au fost închise în urma informaþii
potrivit cãrora militanþi pregãteau un atac.

Locuitorii din oraºul sirian asediat Deir Ezzor
îºi vând casele în schimbul alimentelor

pararea unui ceai este o dificultate,
potrivit rezidenþilor care au pãrãsit
oraºul din cauza lipsei critice de ali-
mente. Mulþi oameni trãiesc doar cu
pâine ºi apã, ºi chiar ºi pentru aceste
alimente de bazã trebuie sã aºtepte o
perioadã lungã. Alimentarea cu apã
este întreruptã uneori cu zilele, iar
apa care este disponibilã pentru câ-
teva ore pe zi nu este potabilã. Ora-
ºul nu mai are acces la energie elec-
tricã de peste zece luni, existând doar
puþinã energie pentru generatoare ºi
pompele de apã. ONU a avertizat
sãptãmâna trecutã cã în Deir Ezzor
condiþiile de supravieþuire sunt din
ce în mai scãzute, elevii lipsind, în
mod frecvent de la cursuri, din cau-
za malnutriþiei. Singurul spital pen-
tru civili din zonã necesitã medica-
mente ºi echipamente medicale, dar
ºi personal. Potrivit ONU care ci-
teazã rapoarte neconfirmate, au fost
înregistrate 20 de cazuri de deces
din cauza foametei, dar un purtãtor
de cuvânt al Observatorului Drepta-

te pentru Viaþã din Deir Ezzor, Ali al-
Rahbi, susþine cã este vorba despre
27 astfel de cazuri. Locuitorii din
zonele asediate au devenit scuturi
umane împotriva atacurilor SI. Gu-
vernul sirian ia mai mulþi bani de la
localnici prin creºterea preþului la ali-
mente sau primeºte mite colosale în
schimbul eliberãrii de permise pen-
tru pãrãsirea oraºului. Mulþi locui-
tori se întreabã dacã ar fi aduse mai
multe transporturi de alimente în
cazul în care oraºul ar fi preluat de
SI. Organizaþiile umanitare nu au
reuºit sã transporte pe cale aerienã
decât o cantitate limitatã de resurse
necesare populaþiei prin aeroportul
militar, unde transporturile trec prin
mâinile guvernului înainte de a fi re-
partizate locuitorilor, dacã mai ajung
sã fie repartizate. Toate ajutoarele
umanitare ajung în mâinile armatei
siriene ºi a aliaþiilor sãi care le vând
pe piaþa neagrã, susþine al-Rahbi.
“Regimul (Assad) conduce o eco-
nomie de rãzboi ºi permite ofiþerilor

sãi sã controleze ajutoarele umani-
tare trimise în oraº”, acuzã al-Rahbi.
Deir Ezzor este cea mai mare dintre
cele 15 zone asediate din Siria, fiind
lãsaþi fãrã niciun ajutor circa 400.000
de oameni. Oraºul se aflã în apro-
piere de graniþa cu Irak, unde reþea-
ua Stat Islamic deþine vaste teritorii,
dar forþele guvernamentale siriene au
reuºit sã protejeze aeroportul ºi, ast-
fel, fortificaþiile oraºului. Dar pentru
aeroportul se aflã atât de aproape de
frontul de luptã, doar elicoptere au
avut permisiunea de a ateriza din luna
septembrie, precizeazã un oficial
ONU. Siria se confruntã, începând
din martie 2011, cu revolte reprima-
te violent ºi cu un conflict militar
între serviciile de securitate subor-
donate regimului Bashar al-Assad,
forþele opoziþiei ºi grupuri teroriste,
inclusiv organizaþia sunnitã Stat Is-
lamic (Stat Islamic în Irak ºi Siria/
Stat Islamic în Irak ºi Levant). Bi-
lanþul conflictului depãºeºte 250.000
de morþi.

Premierul polonez Beata Szydlo ºi-a apãrat în PE
reformele controversate din justiþie ºi presã

mai alarmant este “sentimentul cã majoritatea gu-
vernamentalã exercitã o formã de diktat, fãrã vreo
dezbatere cu opoziþia”. Pentru a rãspunde anu-
mitor critici, Guvernul polonez a cerut Consiliu-
lui Europei (CoE) sã se pronunþe asupra refor-

mei constituþionale. Aceastã organizaþie interna-
þionalã, cu sediul la Strasbourg, urmeazã sã pre-
zinte un raport pe aceastã temã în martie, de la
care Varºovia sperã o calmare a tensiunilor. Însã
Consiliul nu este o instituþie a Uniunii Europene.
Ancheta sa va fi separatã de cea a Comisiei Eu-
ropene (CE), care vizeazã o potenþialã încãlcare
a statului de drept ºi valorilor fundamentale ale
blocului european. Szydlo a susþinut acest dis-
curs în Parlamentul European la o zi dupã ce
preºedintele polonez Andrzej Duda a lansat o
adevãratã ofensivã de PR la Bruxelles, în urma
unor discuþii la nivel înalt cu oficiali europeni,
inclusiv cu preºedintele Uniunii Donald Tusk, un
fost premier polonez. Guvernul conservator po-
lonez, învestit în noiembrie, a fost criticat ex-
trem de dur din cauza unei serii de mãsuri de-
nunþate ca vizând sã-i consolideze controlul asu-
pra sistemului judiciar ºi presei. Disputa a creat
tensiuni între Varºovia ºi partenerii sãi europeni,
în contextul în care cele 28 de state membre UE
au nevoie de unitate pentru a aborda o serie de
provocãri, inclusiv criza migraþiei.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
  A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã  a
Finanþelor  Publice  Craiova - Administraþia  Ju-
deteanã a Finanþelor Publice Dolj organizeazã
licitaþie publicã în baza Legii nr. 207/2015 pri-
vind Codul de procedurã fiscalã cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare la sediul A.J.F.P. DOLJ,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru
SC CHIMRO DISTRIBUTION SRL, Craiova, str.
Calea Severinului, nr. 46B, jud Dolj, cod identi-
ficare fiscalã 25825747 în data de 10.02.2016,
ora 11,00 pentru vânzarea bunurilor: instalaþie
produse chimice, pret pornire licitaþie 92.710 lei;
reactor cu serpentinã, pret pornire licitaþie 30.690
lei; reactor preparare îngrãºãminte, 3 buc, pret
pornire licitaþie 22.550 lei/buc; spectofotometru
absorbþie solar, pret pornire licitatie 34.630 lei;
spectofotometru vis CE1011, pret pornire licita-
þie 2.050 lei; unitate de digestie-Gerhardt, pret
pornire licitaþie 21.650 lei; autoturism Ford Fo-
cus, nr înmatriculare DJ-12-CHI,an fabricaþie
2006, pret pornire licitaþie 15.280 lei; autoturism
Daewoo Cielo, nr înmatriculare DJ-35-ROC, an
fabricaþie 2002, pret pornire licitaþie 5.180 lei.
Amplasare: sediul societãþii. Preþurile nu includ
TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asu-
pra acestor bunuri  sã înºtiinþeze despre aceas-
ta A.J.F.P. DOLJ înainte de data stabilitã pentru
vânzare, menþionatã mai sus. Cei interesaþi în
cumpãrarea  bunurilor sunt invitaþi sã  prezinte,
pînã  la termenul de vãnzare sau, în cazul vân-
zãrii prin licitaþie, pânã în ziua precedentã terme-
nului de vânzare: oferte de cumpãrare; în cazul
vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de partici-
pare sau a constituirii garanþiei sub forma scri-
sorii de garanþie bancarã reprezentând 10% din
preþul de pornire a licitaþiei care se plãteºte în lei,
în contul IBAN RO16 TREZ 291.50.67XXX005062,
cod fiscal 4830007  deschis la Trezoreria A.J.F.P.
DOLJ; împuternicirea persoanei care-l reprezin-
tã pe ofertant; pentru persoanele juridice de na-
þionalitate românã, copie de pe certificatul unic
de înregistrare eliberat de ORC; pentru persoa-
nele juridice strãine, actul de înmatriculare tra-
dus în limba romanã; pentru persoanele fizice
române,copie de pe actul de identitate; pentru
persoanele fizice strãine, copie de pe actul de
identitate/paºaport;dovada emisã de creditorii
fiscali cã nu au obligaþii fiscale restante  (Consi-
liul Local ºi Administraþia Financiarã în raza cã-
rora se afla domiciliul sau sediul ofertanþilor),
urmând sã se prezinte la data stabilitã pentru
vânzare ºi la locul fixat în acest scop. Licitaþia
începe de la cel mai mare preþ din ofertele de
cumpãrare scrise, dacã acesta este superior pre-
þului de pornire la licitaþie, iar în caz contrar va
începe de la acest din urmã preþ. Adjudecarea
se face în favoarea participantului care a oferit
cel mai mare preþ, dar nu mai puþin decît preþul
de pornire. Taxa de participare nu se restituie
ofertanþilor care nu s-au prezentat la licitaþie, ce-

lui care a refuzat încheierea procesului-verbal
de adjudecare, precum ºi adjudecãtarului care
nu a plãtit preþul. Potrivit dispoziþiilor art.9 alin.
(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedurã fiscalã, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare când urmeazã sã se ia mãsuri de
executare silitã, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Impotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contestaþie la instanþa
judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã, în con-
formitate cu prevederile art.260 ºi art 261 din
Legea nr. 207/2015  privind Codul de procedurã
fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa
A.J.F.P. - Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam.
206 sau la tel: 0251/402.207.

KIDO SRL;  TREIM SRL;   VALROX SRL;
ROTRANSTEXTIL SRL; GV BON MERCY SRL;
DAVIANA IMPEX SRL; ARDAN COM SRL; CRI-
TON-IMPEX SRL; GALEXIM CONF SRL;
STANCU & POMACU SNC; SAG MIXT SRL;
PAMAREL COM GEN SRL;  BONI CONF SRL;
MURPHY–COM SRL; NITA OGLINDA ECONO-
MICA SNC; DOINIMIT COM SRL;  SINFO SA;
IOCAL IMPEX SRL; VILORD IMPEX SRL; BOL-
TASU ANGI SNC; BIO-PROD-COM SRL; STE-
FANOVICI IOAN TRADING SNC; ILIVA COM-
GEN SRL; VLASPRIMEX IMPEX SRL; VIO-
FLOR COM SRL; VASISPER COM SRL; THEO-
RIMPEX SRL; TACRIS IMPEX SRL; STAVROS
COM SRL; ISTEIOS COM SRL DESA; BAL-
MONA COM SRL GALICEA MARE; STEGMA
IMPEX SRL BRADEªTI;  SELA COM PROD
IMPEX SRL DESA; HORMLIV IMPEX SRL BO-
DÃIEªTI(MELINEªTI ); CAMIFLOR COM SRL
FÂNTÂNI (GOIEªTI ); SC LAINOS SRL;  SC
LISADI SRL; SC LITEVA CONSTRUCT SRL;
SC LORICOSMED SRL; SC RIVAMAR SRL;
SC ROGHI SRL; SC FULDAG SRL; SC FELI-
MO SRL; SC FIERARU D.O.M. SNC; SC RE-
NATA TEXT SRL; anunþã pierderea certificate-
lor de înmatriculare ºi a certificatelor constata-
toare de autorizaþii. Se declarã nule.

Societatea REYSOL S.R.L., cu sediul în
Craiova, str. Mircea Vodã, nr. 11, jud. Dolj,
 anunþã publicul interesat asupra elaborãrii
primei versiuni a PUZ  pentru construire imo-
bil S+P+7+8 parþial cu destinaþia Hotel, birouri
ºi împrejmuire teren în localitatea Craiova, str.
Severinului, nr. 12, jud. Dolj ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþinerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a planului
se poate realiza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, Craiova, jud. Dolj, site-ul APM Dolj.
http://apmdj.anpm.ro. Comentariile ºi sugestii-
le se vor transmite în scris la sediul APM Dolj,
în termen de 18 zile calendandaristice de la 
data prezentului anunþ.

CONVOCATOR, Consiliul de administra-
þie al SC LEMCOR SA Craiova, înmatriculatã la
O.R.C. Dolj sub nr. J16/3815/1994, CUI. RO
6779016,în conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 R, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare ºi cu prevederile actului constitutiv al so-
cietãþii, convoacã Adunarea Generalã Ordinarã
a Acþionarilor pentru data de 22 februarie 2016,
orele 1400, la sediul societãþii situat în Craiova, B-
dul Decebal, nr. 120A, pentru toþi acþionarii înre-
gistraþi în registrul acþionarilor la sfârºitul zilei de
25.01. 2016, consideratã ca datã de referinþã.
Ordinea de zi a Adunãrii Generale Ordinare a
Acþionarilor este urmãtoarea: 1) Aprobarea si-
tuaþiilor financiare întocmite pentru exercitiul fi-
nanciar din anul 2015, pe baza Rapoartelor  Con-
silului de administraþie ºi Comisiei de Cenzori;
2) Aprobarea descarcãrii de gestiune a adminis-
tratorilor pentru activitatea desfãºuratã în exer-
ciþiul financiar din anul 2015; 3) Imputernicirea
directorului general al S.C. LEMCOR S.A., cu
posibilitatea de substituire, de a îndeplini toate
formalitãþile necesare legate de aducerea la în-
deplinire a prezentei hotãrâri, precum ºi pentru
îndeplinirea tuturor formalitãþilor necesare înre-
gistrãrii menþiunii la Oficiul Registrului Comerþu-
lui (semnare cereri, depunere ºi ridicare acte,
etc), urmare a hotãrârilor adoptate ºi publicarea
acestora la autoritãþile competente. Acþionarii în-
scriºi în registrul acþionarilor la data de referinþã
pot participa la adunarea generalã direct sau pot
fi reprezentaþi de cãtre alte persoane, cu excep-
þia administratorilor, pe baza unei procuri spe-
ciale. Accesul acþionarilor îndreptãþiþi sã partici-
pe la adunãrile generale ale  acþionarilor este
permis prin simpla probã a identitãþii acestora.
Acþionarii persoane juridice pot participa prin re-
prezentantul legal sau printr-o altã persoanã, re-
prezentantul va prezenta procurã specialã, sem-
natã de acþionarul persoanã fizicã sau reprezen-
tantul legal al persoanei juridice. Acþionarii care
vor opta pentru aceastã formã de participare au
obligaþia depunerii procurilor completate pânã cel
mai târziu 19.02.2016, orele 1400, la sediul societã-
þii. Documentele care se vor dezbate în AGOA se
gãsesc la sediul societãþii fiind la dispoziþia acþio-
narilor, începând cu data de 23.01.2016. În cazul
neîndeplinirii la prima convocare a condiþiilor le-
gale privitoare la cvorum, se convoacã AGOA în
data de 23.02.2016 în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã.
PREªEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRA-
ÞIE ing. Dan VOICULESCU.
Fondul Local de Garantare Craiova Filiala
FNGCIMM IFN SA recruteazã consilier juridic
definitiv, cu vechime minim 5 ani, pe perioadã
determinatã. Scrisoarea de intenþie ºi CV-ul se
depun pânã la data de 26.01.2016 inclusiv, la
adresa de email: secretariat@craiovagaranta-
re.ro. Relaþii suplimentare ºi tematica sunt dis-
ponibile pe site-ul www.craiovagarantare.ro
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Anunþul tãu!

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.

Municipiul Craiova prin Primar Lia Ol-
guþa Vasilescu titular al proiectului „Amenaja-
re clãdiri pavilion  pentru secþii aferente spita-
lului Filantropia” anunþã publicul interesat asu-
pra deciziei etapei de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
e supune evaluãrii impactului asupra mediu-
lui ºi nu se supune evaluãrii adecvate, în ca-
drul procedurilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adecvatã pentru
proiectul „Amenajare clãdiri pavilion pentru
secþii aferente spitalului Filantropia” propus a
fi amplasat în Municipiul Craiova, str. Sãrari-
lor nr. 28, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj din Municipiul Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1, judeþul Dolj, în zilele de luni-
joi, între orele 8.00- 16.30 ºi vineri între orele
8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http:// apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii / observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 18.01.2016.

Primãria comunei Coºoveni aduce la cu-
nostinþã publicului  decizia etapei de încadra-
re a APM Dolj în procedurã de reglementare
conform HG 1076/2004: Planul Urbanistic
General al comunei Coºoveni, jud. Dolj nu
necesitã evaluare de mediu ºi nici evaluare
adecvatã urmând a fi supus procedurii de ad-
optare fãrã aviz de mediu.Documentaþia care
a stat la baza luãrii deciziei etapei de iîncadra-
re se poate consulta în zilele de luni-joi între
orele 08.00-16.30 ºi vineri între orele 08.00-
14.00 la sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Craiova, pe
site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro, sediul
Primãriei comunei Coºoveni str. Principalã nr.
5, jud. Dolj. Propunerile de reconsiderare a
deciziei se vor transmite în scris în termen de
10 zile calendaristice de la data publicãrii în
mass media, zilnic la sediul APM Dolj(fax:
0251.419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro).
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

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

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc sã fiu
angajat la un patron cu maºi-
na  proprie,  marca  Espero.
Telefon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu Tele-
fon: 0251/446.535; 0760/071.644.
Filmãri  foto video de calitate
superioarã  la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer  la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Put-
nei. Telefon:  0768/437.838;
0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

 2 camere semidecomandat
Valea Roºie. Telefon: 0251/
361.626.
Vând apartament 2 camere-
Sinaia, etaj 1, îmbunãtãþit. Te-
lefon: 0722/963.871
Amaradiei  2  camere  deco-
mandate etaj 1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2 camere de-
comandate, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/660.001.

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

CASE
Vând  sau  schimb  cu  o  ca-
merã cãmin Craiova, casã lo-
cuibilã comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã, cana-
lizare  la poartã,  teren 5500
mp, livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã nouã Bordei cu
700 m teren vie, pomi sau
schimb  cu  apartament  +
diferenþa.  Telefon:  0752/
641.487.

Vând vilã în zona Ford. Preþ
negociabil.  Telefon:  0251/
418.864.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefon: 0722/
297.009.
Casã  mare  boiereascã  cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã  în  comuna  Lipovu  cu
teren 7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã boiereascã mare
-  central,  pretabilã  clinicã,
pensiune,  firmã.  Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit zona
Selgros,  750  mp,  22  Euro/
mp. Telefon: 0729/170.160.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare
pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

Telefon: 0766/581.157.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând  terenuri  locuri  casã  la
ªoseaua Naþionalã Craiova-
Bechet, localitatea Secui. Preþ
convenabil.  Telefon:  0764/
214.269
Vând  teren 1000 m Cârcea
10.000 Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat. Tele-
fon. 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt,  lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550.
Vând  Dacia  Papuc  30.000
Km. Telefon: 0744/629.775
Vând  Dacia  1310. Telefon:
0770/333.559; 0351/401.251.
VÂND Dacia 1300. Telefon:
0754/051.988.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, unic proprietar- de
nouã, superîntreþinutã,  toate
consumabilele schimbate re-
cent, fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatri-
culata  RO;  - An  fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer Condi-
tionat; 6 airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere centraliza-
ta; ABS; Servodirectie; Xenon;
-  Interior  recaro;  Pret  2700
Euro, negociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer din  fontã,
jenþi cu pneuri pentru Dacia ºi
canistre.  Telefon:  0251/
416.455.
Vând robot (PLANETARIA) 3
funcþii marcã germanã, hainã
de piele de  cãprioarã nouã
lungã. Telefon: 0752/236.667.
VÂND 40 de capre, preþ ne-
gociabil.  Telefon:  0747/
963.794.
Ofer cãrþi de medicinã inten-
sivã din perioada 1975 - 2005
ºi  cãrþi  diverse domenii. Te-
lefon: 0726/392.255.
Vând frigider 320 litri, bocanci,
ghete, pantofi militari noi pie-
le negru, piese Dacia noi, cal-
culator  instruire copii prin  te-
levozor,  telefon Eboda sigi-
lat, piei bovinã ºi oaie vopsi-
te. Telefon: 0735/445.339.
Vând  loc  de  veci  Sineasca
douã gropi suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi cu buºon de aerisi-
re - 10 lei elementul. Telefon:
0351/800.654.
Vând douã cuþite de ghilotinã
noi-1,15ml preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu jan-
tã, cârlige jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canistre alumi-
niu   20  litri noi,  reductor oxi-
gen sudurã, alternator 12vV
nou,  arzãtoare gaz  sobã D
600.  Telefon: 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, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz  voiaj  5  litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tricotat Fine-
þea,  triploc, maºinã de surfi-
lat. Telefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mãturã elec-
tricã. Telefon: 0351/459.314.
Vând  cadru  metalic  inox
nou pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane, preþ
negociabil.  Telefon:  0351/
446.918.
Vând clasoare cu timbre pen-
tru  copiii.  Telefon:  0729/
684.222.
Vând canapea,  fotolii,  ºifoni-
er, mobilã bucãtãrie, servan-
tã, bibliotecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 elemenþi
electric nou, radiator cu 3 trep-
te ALASCA  nou.  Telefon:
0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în cimi-
tirul Sineasca. Telefon: 0763/
506.962; 0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã Go-
odrich dimensiunile 185/65/
14, 125  lei  bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã  locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor, crip-
te suprapuse, lucrare marmu-
rã. Telefon: 0722/456.609.
Calorifere  fontã – 10  lei ele-
mentul, televizor color Philips
100  lei, bicicletã copii 50  lei,
2 gropi fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat rectili-
nie ºi circular. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.

Vând cãruþ sport copii, maºinã
de spãlat Alba Lux, barcã arti-
zanalã, camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã  îmblãni-
tã.  Telefon:  0765/002.522;
0351/410.383.
Vând convenabil sau scimb cu
un calorifer de fontã folosit un
calorifer de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele re-
laxa, 1 ladã frigorificã 5 serta-
re. Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic  +  saltea,  polizor
2500 W, sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color D- 1x2
Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor  tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte con-
venabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fontã,
televizor  color,  preþuri  mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând urgent 2  locuri de veci
cimitirul  Ungureni  Telefon:
0769/669.736.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – 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 supra-
puse,  amenajate  cu  plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu  - Craiova. Telefon:
0728/964.686.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament mobilat
Valea Roºie. Telefon: 0351/
433.875

SPAÞII COMERCIALE
Inchiriez Restaurant 50 locuri
( Piaþa Gãrii). Telefon: 0744/
629.775.

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuinþã lân-
gã  Craiova  caut  doamnã
serioasã  pentru  prietenie,
cãsãtorie.  Telefon:  0763/
722.683

DIVERSE
Acordãm credite atât pensi-
onari cât ºi salariaþi în regim
de  urgenþã.  Telefon:  0768/
885.255.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi  bijuterii  lucrate  ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect.  Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
SC V&D Electrosystem SRL
Craiova declarã nule urmãtoa-
rele  facturi serie DJ VDE cu
numerele de la 1366 pânã la
1400, precum ºi chitanþier se-
ria DJ VDE cu numerele de
la 1116 pânã la 1150.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Încurajatã de aproape 15.000 de
spectatori, la Cracovia, amfitrioa-
na Polonia a fãcut un meci fantas-
tic în faþa Franþei, în runda finalã a
grupei A, dispunând, marþi searã,
cu 31-25 (15-12) de deþinãtoarea ti-
tlului olimpic, mondial ºi european.

De la polonezi, care astfel au luat
faþa “Cocoºul galic”, câºtigând
grupa cu punctaj maxim, a strãlu-
cit, în special, Karol Bielecki (9 go-
luri), jucãtor care în 2010 ºi-a pier-
dut vederea la ochiul stâng, dupã
o accidentare suferitã în timpul unui
amical susþinut de reprezentativa
þãrii sale în compania Croaþiei.

În cealaltã încleºtarea a grupei,
cea a echipelor fãrã vreun punct,
Macedonia a pus mâna pe ultimul

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN

Cu Bielecki în zi de graþie,

Gazda Polonia trece clar de Franþa ºi merge cu punctajGazda Polonia trece clar de Franþa ºi merge cu punctajGazda Polonia trece clar de Franþa ºi merge cu punctajGazda Polonia trece clar de Franþa ºi merge cu punctajGazda Polonia trece clar de Franþa ºi merge cu punctaj
maxim în grupele principalemaxim în grupele principalemaxim în grupele principalemaxim în grupele principalemaxim în grupele principale

Monica Niculescu, lo-
cul 40 WTA, a pierdut,
ieri, cu scorul de 4-6, 6-2,
4-6, în compania Elizave-
tei Kulicikova (Rusia), lo-
cul 109 WTA, în turul al
doilea al Australian Open.

Partida a durat douã
ore ºi 36 de minute.

Calificarea în aceastã
fazã va fi recompensatã cu
un premiu de 60.000 de
dolari australieni (38.000
de euro) ºi cu 70 de punc-
te WTA.

Pe tabloul de simplu fe-
minin România mai are o
singurã jucãtoare, Alexan-
dra Dulgheru (nr. 61 WTA), care va evolua, astãzi (apro-
xiumativ ora 10:00), de asemenea în turul doi, cu Ange-
lique Kerber (Germania; favoritã 7).

Amintim, Simona Halep (nr. 2 ºi favoriã 2), Irina Ca-
melia Begu (nr. 31 ºi favoritã 29) ºi Andreea Mitu (nr. 96)
au pãrãsit competiþia marþi, în runda inauguralã.

Revenind la Dulgheru, aceasta a fost eliminatã ieri,
în turul I al probei de dublu feminin, unde, alãturi de
Silvia Soler Espinoza (Spania), s-a înclinat în faþa pere-
chii Yaroslava Shvedova/Samantha Stosur (Kazahstan/
Australia), scor 6-7, 3-6. În schimb, tandemul Raluca
Olaru/Ysaline Bonaventure (Belgia) a dispus de Jele-
na Jankovic ºi Andrea Petkovic (Serbia/Germania), scor
6-4, 6-4. România mai este reprezentatã în competiþie

Monica Niculescu, învinsã în turul
al doilea la Australian Open

de cuplul Irina-Camelia
Begu/Monica Niculescu,
favorite 9, care vor întâni
(sau au întâlnit deja) pe-
rechea Dominika Cibul-
kova/Kirsten Flipkens
(Slovacia/Belgia).

Horia Tecãu va face
pereche cu Coco
Vandeweghe în
proba de dublu mixt

Horia Tecãu va face
pereche cu sportiva ame-
ricanã Coco Vandewe-
ghe în proba de dublu
mixt, a anunþat, ieri, site-

ul oficial al AO.
Tecãu ºi Vandeweghe vor întâlni în primul tur cuplul

Lucie Hradecka/Marcin Matkowski (Cehia/Polonia), cap
de serie numãrul 6.

În 2015, Horia Tecãu a fãcut pereche în proba de du-
blu mixt de la Australian Open cu Lucie Hradecka ºi ei
au fost învinºi în runda inauguralã.

Principal favorit la triumful final, Tecãu a luat startul,
azi-noapte, în proba de dublu masculin, unde împreunã
cu olandezul Jean-Julien Rojer, a dat piept cu Martin
Klizan ºi Serghei Stahovski (Slovacia/Ucraina). Tot azi
noapte a jucat ºi cealaltã pereche în care este implicat
un român, Florin Mergea ºi Rohan Bopanna (India), în-
fruntându-i pe australienii Omar Jasika/Nick Kyrgios.

României a învins, ieri, a doua oarã
Germania la Campionatul European
de la Belgrad ºi va juca pentru locu-
rile 9-10 ale competiþiei. Dupã 14-13
în grupe, de data aceasta victoria “tri-
colorilor” s-a produs în urma execu-
tãrii loviturilor de departajare de la 5
metri, în condiþiile în care la finele
celor patru reprize regulamentare
scorul a fost egal 10.

Deºi în timpul meciului poarta a
fost apãratã de Dragoº Stoenescu,
selecþionerul Dejan Stanojevic a de-
cis sã-l trimitã între buturi, la loteria
penalty-urilor, pe Marius Þic (19 ani),
care ºi-a asumat fãrã probleme marea
responsabilitate. Tânãrul jucãtor de
la Dinamo a apãrat douã dintre ºutu-
rile nemþilor ºi a dus reprezentativa
noastrã, aºa cum am notat deja, în
finala pentru locurile 9-10.

Pânã la loviturile de departajare,

loc calificabil în faza grupelor prin-
cipale, dupã ce a remizat dramatic
cu Serbia, 27-27 (13-13).

Clasament final grupa A: 1. PO-
LONIA 6p, 2. FRANÞA 4p, 3. MA-
CEDONIA 1p (-8), 4. Serbia 1p (-
11).

În grupa B, disputatã tot marþi,
ºi în care toate cele patru comba-
tante se aflau la egalitate de punc-
te, Norvegia a învins cu 29-27 (12-
13) pe Belarus, iar Croaþia a strivit
Islanda, 37-28 (19-10).

Clasament final grupa B: 1.
NORVEGIA 4p, 2. CROAÞIA 4p, 3.
BELARUS 2p, 4. Islanda 2p.

Astea fiind datele, grupa I prin-
cipalã, care reuneºte la start echi-
pele calificate din cele douã grupe

prezentate anterior – menþinându-
se rezultatele directe, aratã în felul
urmãtor:

1. Polonia 4p (+7), 2. Norvegia
4p (+5), 3. Croaþia 2p (+3), 4. Fran-
þa 2p (+1), 5. Belarus 0p (-8), 6. Ma-
cedonia 0p (-8).

Program: Franþa – Belarus, Ma-
cedonia – Croaþia (astãzi), Franþa –
Croaþia, Polonia – Norvegia (23
ian.), Macedonia – Norvegia, Po-
lonia – Belarus (25 ian.), Macedo-
nia – Belarus, Franþa – Norvegia,
Polonia – Croaþia (27 ian.).

În faza urmãtoare, cea a semifi-
nalelor, aveanseazã primele douã
clasate.

Ieri, dupã închiderea ediþiei, s-a
stabilit ºi componenþa grupei a II-a

principale, dupã meciurile:
Grupa C: Germania (2p) – Slove-

nia (1p), Spania* (3p) – Suedia (2p).
Grupa D: Rusia (2p) – Muntene-

gru (0p), Danemarca* (4p)– Unga-
ria* (2p).

Echipele însoþite de semnul (*)
obþinuserã deja calificarea.

Vacanþa s-a încheiat, marþi, pentru ACS Podari, elevii
lui Gigi Ciurea revenind la antrenamente. Prima ºedinþã
de pregãtire s-a desfãºurat pe terenul de la Fãcãi, unde
au rãspuns prezent urmãtorii jucãtori: Marian Mecea, Flo-
rin Iovãnescu, Marius Avram(de la CS ªtefãneºti), Vlad
Marcu, Irinel Chircan, Giani Marinoiu, Ionuþ Popescu (fost

S-a reunit Podariul
la Metalul Reºiþa), Robert Gârbiþã (sosit de la CS U Cra-
iova) Dan Ciocioanã, Ionuþ Sârmon, Ionuþ Badea, Dã-
nuþ Stancu, Alex Raicea, Florin Dragomir, Fabian Cru-
ºoveanu, Alexandru Geamãnu, Dorin Preda, George
Neacºu, Adrian Cârstea, acesta din urmã jucând în tur
la Inter Olt Slatina.

Gruparea podãreanã va merge în perioada 10-20 fe-
bruarie, într-un stagiu de pregãtire centralizat la Klado-
vo, în Serbia. La 6 zile de la sosirea din Kladovo, ACS
va juca un amical cu gruparea din C4, ACSO Filiaºi.
Pânã atunci însã, sãptãmâna viitoare, Gigi Ciurea a pro-
gramat un meci cu echipa de juniori republicani de la GP
Craiova, antrenatã de Gicã Barbu. Alte douã partide de
verificare pentru podãreni vor fi: pe 5 februarie, în de-

plasare, cu Minerul Motru, iar cealaltã, cu Pandurii II
Târgu Jiu, pe terenul sintetic din Rovinari.

La finalul turului, Podariul ocupã locul 10 (din 14) în
Seria III, Liga 3. Returul va debuta în 5 martie, iar ACS va
juca, în deplasare, cu vecina de clasament Sporting Ro-
ºiori (locul 9).

POLO – CAMPIONATUL EUROPEAN

Aproape de turneul preolimpic

“Tricolorii”, victorie
la penalty-uri cu Germania

meciul a avut ritm
ºi dese rãsturnãri
de scor. România
a început cu 3-0
ºi 4-1, iar în repri-
za a doua a con-
dus cu 6-2. Din
acel moment a
marcat numai
Germania, de
ºase ori consecu-
tiv: 6-8 (repriza a
patra). “Tricolo-
rii” au revenit, au

ajuns sã la 10-9, însã în chiar în ulti-
ma secundã nemþii au egalat.

Pentru România au marcat: Ne-
grean 4, Radu 3, Oanþã 1, Popoviciu
1, Teohari 1. La penaltyuri au înscris
Radu, Popoviciu, Chioveanu ºi Ne-
grea.

Prin aceastã victorie, naþionala “tri-
colorã” are în mare parte locul asigu-
rat la turneul preolimpic din luna apri-
lie. În mod normal, numai locul 9 este
calificant, dar existã unele informaþii
sigure cã cel puþin una dintre naþio-
nalele din zona Pan-americanã, în spe-
þã Mexic ºi Argentina, nu se vor pre-
zenta. Atunci, la preolimpic va merge
ºi locul 10 de la Europene, dacã nu
chiar ºi locul 11.

România va juca sâmbãtã, de la ora
11:30 în meciul pentru locul 9 cu în-
vingãtoarea dintre Franþa ºi Olanda,
joc programat în aceastã dimineaþã.

DIGI SPORT 1
22:00 – FOTBAL Spania – Cupa

Regelui: Sevilla – Mirandes.
DIGI SPORT 2
19:00 – BASCHET (M) – Euroli-

ga, Top 16: Lokomotiv Kuban Kras-
nodar – Panathinaikos Atena / 21:00
– FOTBAL Spania – Cupa Regelui:
Valencia – Las Palmas.

DIGI SPORT 3
21:45 – BASCHET (M) – Euroli-

ga, Top 16: Real Madrid – Barcelona.
EUROSPORT 1
8:00, 11:45 – TENIS – Australian

Open: ziua a 4-a / 15:30 – BIATLON

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
(F) – Cupa Mondialã, la Antholz, în
Italia / 2:00 – TENIS – Australian
Open: ziua a 5-a.

EUROSPORT 2
10:00 – TENIS – Australian Open:

ziua a 4-a / 2:00 – TENIS – Austra-
lian Open: ziua a 5-a.

TVR 2
21:15 – POLO – Campionatul Eu-

ropean, la Belgrad, în Serbia, semifi-
nala 2: Muntenegru – Ungaria.

TVR 3
21:30 – HANDBAL (M) – Cam-

pionatul European, în Polonia: Ma-
cedonia – Croaþia.



16 / cuvântul libertãþii joi, 21 ianuarie 2016sportsportsportsportsport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Cineva din club ar fi putut sã-i
transmitã “antrenorului” Daniel
Mogoºanu cã amicalul Craiovei cu
Wolfsberger s-a putut viziona pe
internet ºi fanii au vãzut prestaþia
ridicolã a favoriþilor. Mogoºanu ne
transmite într-o declaraþie datã
pentru site-ul oficial al clubului cã
în prima reprizã elevii sãi au domi-
nat ºi au avut ocazii. Din ce a vã-
zut toatã lumea ºi dacã nu cumva
cei care au transmis meciul n-au
fãcut vreun montaj de prost gust,
Universitatea nu a avut nicio oca-
zie de gol pânã în minutul 81, în
timp ce adversarii, unii modeºti, de
altfel, au avut doar în prima repri-
zã 3 ºanse mari de gol, printre care
ºi o barã, pentru ca în partea se-
cundã sã sufoce echipa Craiovei.

Pentru cine vrea sã se amuze,
prezentãm concluziile “antrenoru-
lui” Universitãþii dupã partida cu
ultima clasatã din liga austriacã: „Au
fost douã reprize diferite. O primã
parte mai consistentã, pe care am
dominat-o teritorial, în care ne-am
creat ºanse de gol ºi am efectuat
un presing avansat. La pauzã am
fãcut mai multe schimbãri, iar pe
parcursul pãrþii secunde am intro-
dus în teren toþi jucãtorii, inclusiv
pe cei patru juniori deplasaþi în
Antalya. Existã un fond de obosea-
lã, de aceea am ºi rulat întreg lotul
pe care-l am la dispoziþie. Nu ne-a
interesat în mod special rezultatul,
ci am vrut sã vãd la lucru toþi ju-
cãtorii. Bineînþeles, cu excepþia lui
Rocha ºi Popov, care nu sunt încã
la parametrii optimi“.

“Antrenorul” Universitãþii a vãzut cã elevii sãi au
dominat prima reprizã ºi au avut ocazii, deºi
prima ºansã realã a apãrut dupã minutul 80

Fanii îi desfiinþeazã
pe Straton,
Felix ºi compania

În replicã, menþionãm ºi câte-
va dintre pãrerile suporterilor care
au urmãrit meciul, postate chiar
pe pagina de facebook a clubului
din Bãnie. Culmea, fanii nu sunt
deloc de aceeaºi pãrere cu “Mis-
ter” Mogo, ba chiar sunt revoltaþi
de valoarea lotului, de prestaþia
echipei, dar mai ales de activita-
tea lui Felix Grigore ºi de instala-
rea lui Mogoºanu. Iatã câteva co-
mentarii: “Bravo Felix, bravo Mo-
goºanu, luaþi-vã de mâna ºi ple-
caþi! Sunteþi zero amândoi!”, “Mai
e mult de muncã, prea multe pase
greºite, joc haotic, fiecare face
ce vrea în teren”, “Se va alege
praful de tot”, “Bãi dar este peni-
bil sã iei gol direct din corner”,
“Ne vedem în B în varã”, “Indi-
caþiile de pe bancã pãreau date de
doi tipi care rup bilete la intrarea
în stadion”, Ce sã aºteptãm de la
antrenori ºi lot de divizia C? Dacã
scãpãm de B ar fi mare mirare!
Pase înapoi, degringoladã la mij-
loc ºi în atac la fel! Iar de Stra-
ton ce sã mai zici?”, “Întãriþi echi-
pa cu fotbaliºti, nu cu bucãtari,
pescari ºi pierde varã!”, “Toate
echipele legitmeazã jucãtori, voi
l-aþi luat pe Felix sã facã bacla-
vale??? Nu-I este ruºine acestui
stelist sã stea la plajã? Sau i-a plã-
tit nea Jiji cantonamentul? Sun-
teþi penibili, pânã ºi Mititelu fãcea

transferuri pânã acum!”
Sigur, a fost doar un meci ami-

cal, iar echipa este ºi în plin pro-
ces de acumulãri fizice, dar sã pre-
zinþi într-o asemenea manierã una
dintre cele mai jalnice prestaþii în
este o insultã la adresa suporteri-
lor. Totodatã, oficialii încearcã sã
ne ofere impresia cã plecarea lui
Bãlgrãdean este “acoperitã” de
Straton, despre care se precizea-
zã cã “a avut 3 intervenþii de cla-
sã”, când de fapt portarul a luat
un gol direct din corner, altul de
la mare distanþã, iar majoritatea
mingilor le respinge, chiar dacã
este vorba de unele care pot fi
reþinute fãrã problemã. Inclusiv
golul primit în meciul cu Halles-
cher putea fi evitat uºor de un
portar decent.

Felix Grigore se
mândreºte cu câþi
bani ar fi încasat
de la Steaua

În timp ce suporterii trag
semnale de alarmã în privinþa
calitãþii lotului actual, care a ra-
tat toate obiectivele acesteui se-
zon, Felix Grigore se mândreºte
cu banii pe care i-ar fi încasat
clubul de la FCSB pentru cei
patru jucãtori doriþi de Becali.
“Nici vorbã de haos la Craiova.
Lucrurile sunt pe un fãgaº nor-
mal” îºi începe Grigore declara-
þia. Pentru el, ratarea tuturor
obiectivelor în acest sezon este
ceva firesc. ªi restul declaraþiei

datã Prosport este una tragi-co-
micã: “Pânã la urmã tranzacþia a
picat în totalitate, jucãtorii nu au
vrut sã meargã la Steaua. Era o
ofertã bunã, trebuia luatã în con-
siderare. Era o tranzacþie de 6
milioane de euro. Era vorba de
sumã fãrã TVA, plus procente de
20% în cazul unor eventuale
transferuri în strãinãtate ale ju-
cãtorilor. Cele patru milioane de
euro ar fi urmat sã fie virate ime-
diat. Jucãtorii nu au fost afec-
taþi de faptul cã nu s-a realizat
tranzacþia. Andrei Ivan a cerut o
sumã mare, pentru cã nu voia sã
ajungã la Steaua. Era o sumã
cerutã special ca Steaua sã nu
poatã plãti. Am fost bucuros
când am vãzut cã jucãtorii îºi
doresc sã rãmânã la Craiova”.

Astãzi, de la ora 15, în staþiunea Kundu din Antalya,
Universitatea susþine ultimul meci amical din primul
stagiu de pregãtire în Turcia. Adversara este una dintre
cele mai titrate echipe din fotbalul austriac, Austria
Viena are în palmares 24 de titluri naþionale, ultimul
cucerit în 2013, 27 de Cupe ºi 6 Supercupe. În 1978
juca finala Cupei Cupelor, aceasta fiind cea mai impor-

tantã performanþã continentalã
a grupãrii vieneze. A

încheiat turul campio-
natului actual pe

locul secund, la 2
puncte distanþã de
liderul Red Bull
Salzburg. În cele
douã partide
disputate pânã
acum, Universi-
tatea a învins
formaþia germanã

FC Hallescher cu
2-1 ºi a fost între-

cutã, cu acelaºi scor,
de austriecii de la RZ
Pellets WAC.

Oltenii îºi fac loc în Naþionala U16
a României, participantã la Aegean
Cup. Vladimir Screciu a fost integra-
list atât în victoria cu 1-0 contra re-
prezentativei similare a Statelor Unite,
cât ºi în remiza de astãzi 3-3 cu Bel-
gia. Contra SUA, Gârbiþã a intrat în
minutul 41. În meciul de ieri, cu Bel-
gia, Constantinescu ºi Zbona au evo-
luat în actul secund. România este pe
primul loc în grupã, cu 4 puncte acu-
mulate, iar astãzi la prânz va întâlni
Grecia. Turneul Aegean Cup din Tur-
cia este unul de pregãtire. Reprezen-
tativa juniorilor nãscuþi în anul 2000 va
debuta în calificãrile pentru Campiona-
tul European sub 17 ani din 2017 în
toamnã. În perioada 25-30 octombrie,
în þarã, vor întâlni Anglia, Austria ºi
Azerbaijan în grupa de calificare la Turul
de Elitã. Merg mai departe în faza ur-
mãtoare primele douã clasate din fie-
care grupã, alãturi de cele mai bune 5
ocupante ale locurilor 3 din totalul de
13 grupe. Altfel, un alt jucãtor de la
echipa satelit a Craiovei, Alin Manea
face parte din lotul Naþionalei U19 a
României, care efectueazã un canto-
nament în Cipru pânã pe 30 ianuarie.

Juniorii alb-albaºtri au bifat minute la “Aegean Cup”

Satelitul a început pregãtirea ºi probabil
îl aºteaptã înapoi pe Mogoºanu

Universitatea II Craiova ºi-a reluat
pregãtirea. Pânã la instalarea unui nou
antrenor sau proabil pânã la revenirea
lui Daniel Mogoºanu la echipa a doua,
antrenamentele alb-albaºtrilor mici sunt
supervizate de directorul tehnic Cipri-
an Urican, ºi conduse de Tibi Lung ºi
Cãtãlin Brânduºoiu. „Prima perioadã o
vom consacra readaptãrii la efort, ur-
mând ca de sãptãmâna urmãtoare sã
intrãm în ciclul specific metodologiei
„Periodizare tacticã“, dupã care lucrãm

la Centru. O cerinþã urgentã o consti-
tuie stabilirea antrenorului principal,
pentru cã între cele douã entitãþi, an-
trenor – jucãtori, sã se producã repede
comuniunea, acea legãturã strânsã, de
încredere, fãrã de care nu se poate face
performanþã. Din punctul meu de ve-
dere, noul antrenor trebuie sã îndepli-
neascã anumite condiþii: sã facã parte
din familia Universitãþii Craiova, sã fie
familiarizat cu concepþia de antrena-
ment ºi de joc implementatã din varã la
Centrul de Copii ºi Juniori ºi sã poatã ºi
sã vrea sã o lucreze“, a spus Ciprian
Urican.
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