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Presiunea Uniunii Europe-
ne asupra Atenei s-a accen-
tuat, dupã ce Ungaria, Austria
ºi Slovenia au cerut închide-
rea frontierei între Grecia ºi
Macedonia, premizã a limitã-
rii fluxului de imigranþi pe
ruta Balcanilor. Reuniþi la
Amsterdam, miniºtrii de In-
terne din þãrile UE au cerut
comisiei activarea unei proce-
duri delicate politic ºi nu uºor
de pus în operã, constând în
“revenirea” la controlul fron-
tierelor interne ale spaþiului
de liberã circulaþie, considerat
cel mai preþios atu al UE.
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Autoritãþile sanitare au
anunþat când vor avea loc
cele mai importante exame-
ne din sistemul sanitar în
anul 2016. Anul acesta con-
cursul de Rezidenþiat pentru
domeniile medicinã, medici-
nã dentarã ºi farmacie este
programat în funcþie de data
la care  se vor desfãºura ale-
geri le  parlamentare din
toamnã, adicã fie în a doua,
fie în treia duminicã din luna
noiembrie.
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Adevãruri spuse de la talpa þãrii!
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Autoritãþile
locale au ales
primele strãzi
cu care se va
începe asfalta-
rea din acest an.
Pe listã se aflã
opt artere de
circulaþie din
zonele mãrgina-
ºe, care vor fi
modernizate cu
bani de la buge-
tul local. Pentru
cã nu existã
canalizare plu-
vialã, pe câteva
dintre ele va fi
realizat ºi un
sistem pentru
scurgerea ape-
lor provenite
din precipitaþii.
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30% din liberalii care au
participat la Biroul Permanent
Naþional nu au putut vota pentru
cã nu ºi-au plãtit cotizaþia
O treime din liberalii care au participat la

ºedinþa Biroului Permanent Naþional nu
ºi-au achitat cotizaþia, aceºtia pierzându-
ºi dreptul de vot, a declarat, ieri, secreta-
rul general al PNL, Ilie Bolojan, printre
rãu-platnici figurând, potrivit unor surse,
Anca Boagiu ºi Ludovic Orban. ‘’Apro-
ximativ 30% (din liberalii care au partici-
pat la ºedinþa BPN, n.r.) nu ºi-au achitat
cotizaþia’’, a declarat secretarul general al
PNL, Ilie Bolojan, care a susþinut cã ‘’un
partid este o organizaþie care trebuie sã
funcþioneze inclusiv din punct de vedere
financiar, pentru a-ºi achita restanþele din
vechile campanii electorale, pentru a su-
porta cheltuielile de întreþinere’’. Bolojan
a afirmat cã PNL plãteºte lunã de lunã
datoriile de la fostele campanii electorale
potrivit sentinþelor judecãtoreºti emise.
‘’PNL va aduce la zi aceste restanþe, dar
acest lucru nu se poate face decât printr-
o disciplinã financiarã internã. Este o pro-
blemã de funcþionare ºi de normalitate’’,
a conchis Bolojan. Ultimele campanii elec-
torale au lãsat PSD, PNL, PDL cu datorii
de peste 54 de milioane de lei.

România, în ultimele
patru poziþii în Indexul european
al sistemelor medicale
România ocupã locul 32 din 35 de þãri

studiate în ediþia 2015 a Indexului european
al sistemelor medicale (EHCI) ºi se aflã pe
ultimul loc la cea mai importantã categorie
de indicatori – rezultatele tratamentelor, se
aratã în raportul dat publicitãþii ieri de euro-
health.ro. EHCI este realizat de compania
suedezã Health Consumer Powerhouse.
România a obþinut 527 de puncte din tota-
lul de 1.000, aflându-se doar deasupra Al-
baniei (524), Poloniei (523) ºi Muntene-
grului (484). Autorii comenteazã cã “Ro-
mânia are probleme severe cu manage-
mentul întregului sãu sector public” ºi cã,
alãturi de Albania ºi Bulgaria, “suferã din
cauza unei structuri învechite de asistenþã
medicalã, cu o proporþie ridicatã ºi costisi-
toare de internãri”. Raportul cuprinde 48
de indicatori grupaþi în ºase categorii: drep-
turile ºi informarea pacienþilor, accesibili-
tatea (timpii de aºteptare pentru tratament),
rezultatele tratamentelor, gama de servicii
oferite ºi extinderea lor, prevenþia ºi farma-
ceuticele. Combinaþia acestor indici – a
obþinuþi din studii ºi baze de date interna-
þionale ºi din chestionare administrate aso-
ciaþiilor de pacienþi – îºi propune sã de-
scrie felul în care consumatorul de servicii
medicale este servit de propriul sistem.

Premierul moldovean, Pavel Filip,
prezent, ieri, într-o vizitã la Bucu-
reºti, s-a întâlnit dimineaþã cu pre-
mierul României, Dacian Cioloº,
dupã care a avut o întrevedere, la
Palatul Cotroceni, cu preºedintele
Klaus Iohannis.

Premierul moldovean, Pavel Filip,
a declarat în timpul întrevederii cu
preºedintele Klaus Iohannis cã gu-
vernul pe care îl conduce este pro-
babil ultima ºansã pentru clasa poli-
ticã de la Chiºinãu. “V-am zis ºi cu
alte ocazii cã poate este guvernul
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INSEMEX Petroºani a finalizat raportul de ex-
pertizã privind incendiul din clubul Colectiv ºi l-a
predat, ieri, Institutului Naþional pentru Expertize
Criminalistice, documentul având peste 500 de
pagini, plus anexe.

Directorul INSEMEX Petroºani, George Gãman,
a declarat, ieri, corespondentului Mediafax, cã ra-
portul de expertizã privind incendiul din clubul
Colectiv a fost finalizat. “Am finalizat raportul de
expertizã privind incendiul din clubul Colectiv pe
care l-am predat, ieri, celor de la Institutul Naþional
de Expertize Criminalistice care îl vor trimite, la rân-
dul lor, Parchetului de pe lângã ICCJ. La noi munca
e gata. Raportul are peste 500 de pagini, plus ane-
xe, filmãri video, experimentele fãcute, simulãrile.
A fost tratat cu prioritate acest caz, am lãsat deo-
parte orice altceva ºi ne-am focalizat exclusiv pe
acest caz”, a spus Gãman. Directorul INSEMEX

Petroºani a afirmat cã nu poate spune care sunt
concluziile raportului.

Mediafax relata la mijlocului lunii decembrie cã
experþii Institutului Naþional de Cercetare-Dezvol-
tare pentru Securitate Minierã ºi Pro-
tecþie Antiexplozivã (INSEMEX) ur-
mau sã facã pe 16 decembrie un expe-
riment judiciar în dosarul privind in-
cendiul din Colectiv, într-un labora-
tor care urma sã fie amenajat ca la
momentul incendiului din club, cu
acelaºi tip de burete pus pe stâlpi ºi
cu mobilier asemãnãtor, pentru a sta-
bili exact unde a izbucnit incendiul ºi
cum s-a propagat focul.

Sursele judiciare au declarat pen-
tru Mediafax cã acest experiment ju-
diciar reprezintã faza finalã a experti-

zei INSEMEX Petroºani în dosarul de ucidere ºi
vãtãmare corporalã din culpã deschis de Parche-
tul instanþei supreme dupã incendiul din 30 oc-
tombrie, în urma cãruia au murit 63 de persoane.

Premierul Republicii Moldova, în vizitã la Bucureºti

Câteva mii de pãdurari, proprietari de pãduri ºi
prelucrãtori ai masei lemnoase au venit, ieri, din
toate colþurile þãrii pentru a picheta sediul Gu-
vernului. Protestul organizat de Asociaþia Fores-
tierilor din România, a adunat 3.500 de persoane
în Piaþa Victoriei. Principala nemulþumire a fores-
tierilor este preþul mare al masei lemnoase. “Vrem
ca preþurile sã revinã la o normalitate,
la cele care erau la finalul anului tre-
cut, acum din cauza deciziei Romsilva
de a creºte cu 300 la sutã preþul minim
de pornire la licitaþii, practic activita-
tea noastrã este blocatã” a declarat
pentru Mediafax Ciprian Muscã, pre-
ºedintele Asociaþiei Forestierilor din
Bucovina.

Acesta susþinã cã probleme sunt
ºi cu contractele-cadru dintre agenþii
care prelucreazã masa lemnoasã ºi
Romsilva. “Vrem un contract de vân-
zare care sã reprezinte un parteneriat,
nu sã fie unul doar cu obligaþii ºi
sancþiuni pentru cumpãrãtorii de
masã lemnoasã” a mai spus Muscã.
Protestatarii au avut bannere pe care
scria “Dorim o cotã de masã lemnoa-
sã pentru sprijinirea firmelor mici ºi
mijlocii” , “Mergem spre falimentare”,
“Vrem licitaþie deschisã cu strigare”.

Muscã a precizat cã forestierii vor
“scoaterea agentului Romsilva din

ultimei ºanse pentru aceastã clasã
politicã pentru cã ea se face vinova-
tã de situaþia în care s-a pomenit Re-
publica Moldova acum. Am vrut sã
auziþi acest lucru de la mine ºi vã
mulþumesc încã o datã pentru cã aþi
acceptat sã avem aceastã întâlnire
pentru a vã convinge cã suntem de-
terminaþi sã livrãm rezultate. Nu ne
vom axa pe populisme pentru cã nu
aici sunt rezultatele pe care le aºteap-
tã cetãþenii. Vom fi axaþi pe acþiuni,
aºa cum am spus”, i-a spus Filip lui
Iohannis.

Noul premier i-a mulþumit preºe-
dintelui României cã l-a primit la Co-
troceni la scurt timp de la învestirea
în funcþie, lucru care simbolizeazã
relaþiile strânse dintre România ºi
Republica Moldova. “Vreau sã în-
cep prin a vã mulþumi pentru cã aþi
acceptat foarte repede sã avem
aceastã întâlnire, chiar la câteva zile
dupã inaugurarea Guvernului de la
Chiºinãu. Este un semnal cã Repu-
blica Moldova este alãturi de Ro-
mânia sau mai bine zis România rã-
mâne alãturi de Republica Moldo-
va”, a spus Filip.

Premierul a mai spus cã Republi-
ca Moldova se confruntã cu mai
multe crize, nu doar cu una finan-
ciarã, ci ºi socialã ºi politicã ºi cã
are nevoie de stabilizare, iar Cabi-
netul sãu este conºtient de perioa-
da dificilã în care ºi-au asumat actul
de guvernare. “Vedem ºi cunoaºtem
aceastã crizã, nu doar financiarã, dar
ºi una socialã, economicã, dar ºi
politicã. ªtim cã Republica Moldo-
va are nevoie de stabilizare astãzi
pe toate aceste dimensiuni. Pornind
de la acest fapt, suntem determinaþi
sã muncim zi ºi noapte la Guvern
pentru a livra rezultate în final”, a
spus Filip.

«Spuneam astãzi cã niciodatã

pânã acum nu am simþit în profunzi-
me puterea expresiei “Prietenul bun
la nevoie se cunoaºte”. De fapt aici
este prima mea vizitã pentru cã con-
tãm foarte mult pe sprijinul dumnea-
voastrã”, a mai spus Filip, iar preºe-
dintele Iohannis a spus: “Aºa va fi!”

Iohannis: România este clar
alãturi de Republica Moldova

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, ieri, la începutul întrevede-
rii cu premierul moldovean, Pavel Fi-
lip, cã România este clar alãturi de
Republica Moldova ºi sprijinã par-
cursul sãu european. “România este
clar alãturi de Republica Moldova.
Noi dorim sã vã sprijinim în parcur-
sul european ºi am convingerea cã
împreunã vom gãsi cele mai bune
abordãri”, i-a spus preºedintele pre-
mierului moldovean.

Preºedintele a mai spus cã se bu-
curã cã poate sã îl primeascã la Pala-
tul Cotroceni la puþin timp de la în-
vestirea în funcþie. Iohannis a mai
spus cã mandatul este unul greu, într-
o perioadã dificilã, care poate fi ‘’foar-
te frumos’’, având în vedere “o mare
ºansã” pe care o are Filip de a reda
Republici Moldova stabilitatea poli-
ticã, financiarã.

Protest al Asociaþiei Forestierilor din România
pãdure”. Reprezentanþii industriei lemnului pre-
zenþi la protest au mai solicitat: adoptarea în re-
gim de urgenþã a unor decizii care sã permitã
accesul real la resursa de masã lemnoasã, modi-
ficarea contractului de vânzare-cumpãrare im-
pus unilateral de RNP ºi eliminarea clauzelor
abuzive ce contravin legislaþiei în vigoare, re-

programarea licitaþiilor principale la direcþiile sil-
vice unde s-a adjudecat mai puþin de 50% din
volumul oferit la licitaþie, cu preþuri de pornire /
de referinþã la nivelul preþurilor de pornire la li-
citaþie practicate în 2015.

De asemenea, protestatarii mai vor adopta-
rea de mãsuri prin care sã fie transparentizatã

valorificarea ºi vânzarea masei lem-
noase de cãtre RNP-Romsilva, inter-
zicerea reþinerii ºi exploatãrii fãrã lici-
taþie de cãtre RNP-Romsilva a masei
lemnoase proprietate publicã a sta-
tului, organizarea licitaþiilor publice
cu strigare pentru valorificarea masei
lemnoase, eliminarea licitãrii în plic,
controale tematice ale Gãrzilor Fores-
tiere ºi în pãdurile administrate de
Romsilva ºi depolitizarea Romsilva.

Într-un comunicat dat la sfârºitul
anului trecut, dupã ce reprezentanþii in-
dustriei ºi-au arãtat nemulþumirea,
Romsilva precizeazã cã “nivelul de pia-
þã al preþurilor de referinþã nu este un
nivel apreciat sau un nivel determinat
în mod aleator de cãtre RNP - Romsil-
va, ci este rezultatul unui calcul mate-
matic, foarte precis, care a luat în con-
siderare preþurile pe care piaþa le-a for-
mat (preþurile de adjudecare) pentru
masa lemnoasã care a fãcut obiectul
anului de producþie 2015”.
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MIRCEA CANÞÃR

Presiunea Uniunii Europene asupra Ate-
nei s-a accentuat, dupã ce Ungaria, Aus-
tria ºi Slovenia au cerut închiderea fron-
tierei între Grecia ºi Macedonia, premi-
zã a limitãrii fluxului de imigranþi pe ruta
Balcanilor. Reuniþi la Amsterdam, miniº-
trii de Interne din þãrile UE au cerut co-
misiei activarea unei proceduri delicate
politic ºi nu uºor de pus în operã, con-
stând în “revenirea” la controlul frontie-
relor interne ale spaþiului de liberã circu-
laþie, considerat cel mai preþios atu al UE.
Urmeazã o evaluare pe teren a întinsei
frontiere dintre Grecia ºi Turcia, fron-
tierã exterioarã spaþiului Schengen, însã,
cu toate acestea, evaluarea respectivã tre-
buie aprobatã de o majoritate calificatã.
Grecia ar avea oricum la dispoziþie 3 luni
pentru remedierea problemelor invoca-

te. În felul acesta, Alexis Tsipras, dupã
ce a evitat ieºirea din zona euro, în urmã
cu 6 luni, are acum o altã mare problemã
pe cap. Neutralizarea Greciei ar însemna
moartea de facto a spaþiului Schengen.
Frontiera sa este consideratã insuficient
supravegheatã, în timp ce Comisia Eu-
ropeanã va propune þãrilor membre sã
autorizeze prelungirea pentru 2 ani a con-
trolului intern la frontierele lor. Se apre-
ciazã cã închiderea frontierei cu Mace-
donia ar stãvili criza umanitarã, însã pro-
blema nu e simplã, ºi nici din cale afarã
de eficientã. Însuºi preºedintele Comisiei
Europene, Jean Claude Juncker, s-a ex-
primat în sensul cã nu poate deplasa per-
sonal FRONTEX la frontiera greco-ma-
cedoneanã, fiindcã Macedonia nu este
stat membru al UE. Oricum, Grecia se

aflã sub o presiune teribilã. Solidaritatea
þãrilor cu expertizã în relocarea refugia-
þilor este esenþialã. Totul pentru limita-
rea la maximum a fluxului de imigranþi.
Se clameazã imperativ, închiderea fron-
tierei greco-macedonene ºi Bruxelles-ul
ºi Berlinul sperã sã dea astfel un semnal
clar imigranþilor economici care traver-
seazã Turcia ºi Grecia ºi apoi restul Eu-
ropei. Criza imigranþilor în Europa nu are
soluþii imediate. Dimpotrivã. Danemar-
ca, prin premierul liberal Lars Lokke Ras-
mussen, al cãrui guvern minoritar este
susþinut de anti-imigranþii partidului po-
pular danez, dupã ce a redus alocaþiile
refugiaþilor, ºi a restabilit controlul la
frontiere, solicitã modificarea, în lumina
crizei, a tratatelor internaþionale. Dova-
dã cã împotriva stãrii necorespunzãtoa-

re a vremii, 46 de persoane au fost victi-
mele unui naufragiu în Marea Egee, zile-
le trecute. De la începutul anului, potri-
vit Organizaþiei internaþionale pentru imi-
granþi, peste 36.000 de naufragiaþi au
ajuns în insulele greceºti. Într-o situaþie
deloc fericitã se aflã cancelarul german,
Angela Merkel, fiindcã derapajele refu-
giaþilor, solicitanþi de azil, în Germania,
s-au acumulat. Ceea ce ºtim este cã mi-
niºtrii de Interne reuniþi la Amsterdam
au cerut Comisiei Juncker precizarea
cadrului juridic care permite controlul
frontierelor pânã la finele anului 2017,
dacã este necesar. O foaie de parcurs
franco-germanã este avutã în vedere,
motiv pentru care astãzi la Berlin, mi-
niºtrii de Interne ale celor douã þãri ar
urma sã se mai întâlneascã odatã.

Este vorba de strãzile „Tei-
lor”, „Prelungirea Teilor”, „Di-
mitrie Cantemir”, „Stejarul”,
„Pescãruº”, „Constanþa”, „Vic-
tor Gomoiu” ºi „Mesteacãnului”,
pentru fiecare dintre acestea fi-
ind întocmit câte un proiect de
hotãrâre privind modernizarea,
consilierii municipali urmând sã
le voteze pe toate în ºedinþa de
mâine. Însumatã, rezultã o sumã
de aproximativ 20 de milioane
lei, respectiv 450.000 de euro,
care este alocatã de la bugetul
local pentru lucrãrile de reface-
re a asfaltului ºi a trotuarelor.

Primele opt strãzi pe care
se va aºterne… asfalt

Autoritãþile locale au ales primele strãzi cu care
se va începe asfaltarea din acest an. Pe listã se

aflã opt artere de circulaþie din zonele mãrginaºe,
care vor fi modernizate cu bani de la bugetul

local. Pentru cã nu existã canalizare pluvialã, pe
câteva dintre ele va fi realizat ºi un sistem pentru

scurgerea apelor provenite din precipitaþii.
Strãzile sunt programate sã in-
tre în lucru în aceastã primãva-
rã, dupã ce lucrãrile vor fi scoase
la licitaþie.

„Teilor”, cea mai
scumpã stradã
Cea mai scumpã stradã care

va fi reabilitatã este „Teilor”.
Autoritãþile ºi-au propus sã o as-
falteze integral, pe lungimea de
2 kilometri, ºi sã reabiliteze ºi
trotuarele. Lucrarea trebuie sã
fie terminatã în trei luni de la
emiterea autorizaþiei de con-

strucþie ºi va costa în jur de 5,5
milioane de lei.

Se va moderniza ºi „Prelungi-
rea Teilor”, lucrarea fiind plãnuitã
sã fie gata în termen de trei luni.
Municipalitatea a alocat pentru as-
faltarea celor 669 de metri o sumã
de 1,47 milioane de lei, dat fiind
faptul cã jumãtate din stradã este
betonatã ºi jumãtate este cu balast.

Se asfalteazã
ºi în cartierul
Veteranilor

O stradã costisitoare este ºi
„Dimitrie Cantemir”. Artera este
situatã în cartierul Veteranilor, în-
tre strada „Potelu” ºi „Eroii Sani-
tari”, ºi are o lungime de 700 de
metri, dintre care un tronson de
190 de metri este betonat. Costu-
rile asfaltãrii se ridicã, în acest caz,
la suma de 2,91 milioane de lei.

Strada „Stejarului” va fi moder-
nizatã pe toatã lungimea sa, de 725
de metri, ºi va avea trotuare de o
parte ºi de alta, ceea ce nu existã
în acest moment. Piatra va fi înlo-
cuitã cu asfalt, iar toatã lucrarea
se va ridica la suma de 2,12 mili-
oane de lei.

ªantierele vor fi
gata în trei luni
O sumã de 1,9 milioane de lei,

fonduri alocate de la bugetul local,
va fi direcþionatã pentru lucrãrile
de modernizare a strãzii „Pescã-
ruº”. Aceastã arterã are o lungime
de 553 de metri ºi va fi moderni-
zatã, potrivit proiectului, în douã
tronsoane: tronsonul 1 va fi de 160
de metri de la intersecþia cu strada
„Zorilor”, iar tronsonul 2 va avea
o lungime de 393 de metri ºi se va
întinde pânã la intersecþia cu stra-
da „Muntenilor”.

O altã stradã care va intra în

ºantier, de cum se va încãlzi vre-
mea, este „Constanþa”. ªi în
aceastã privinþã, autoritãþile ºi-au
plãnuit ca lucrarea de reabilitare
sã fie gata în trei luni de la emite-
rea autorizaþiei de construcþie.
Potrivit proiectului, întrucât acum
strada este doar balastatã, se va
turna asfalt pe întreaga sa lungi-
me, de 378 de metri, ºi vor fi
amenajate trotuare. Lucrarea se va
ridica la suma de 1,78 de milioa-
ne de lei.

Lucrãrile
urmeazã

sã fie scoase
la licitaþie

Pe strada „Victor Gomoiu”, din
cartierul Popoveni, se va investi
suma de 1,98 milioane de lei, bani
cu care se va asfalta toatã lungi-
mea de 644 de metri. Autoritãþile
au luat în calcul ºi refacerea tro-
tuarelor de o parte ºi de alta a
acestei artere.

Ultima pe listã este „Mesteacã-
nului”, care este, în acest moment,
o stradã amenajatã doar cu balast
ºi nu are trotuare. Lucrarea de as-
faltare se ridicã la suma de 1,46
milioane de lei ºi ar trebui sã fie
finalizatã în termen de trei luni.

Dupã ce vor fi votate de con-
silierii municipali, Primãria Craio-
va va scoate la licitaþie lucrãrile
de asfaltare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (BCCO) Craiova, împre-
unã cu un procuror al DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, au or-
ganizat, la începutul lunii decem-
brie, o acþiune vizând destructu-
rarea unei grupãri de traficanþi de
droguri de risc. Astfel, în baza in-
formaþiilor pe care le aveau, poli-
þiºtii antidrog l-au prins în flagrant,
în parcarea hipermarketului Lidl,
joi 3 decembrie 2015, pe Cãtãlin
Deliu, de 17 ani, din Craiova, în
timp ce încerca sã vândã o jumã-
tate de kilogram de haºiº contra
sumei de 10.000 lei. Imediat dupã
flagrant, oamenii legii au descins
ºi la Marius Gabriel Bãlan, de 22

La aproape 3 ani de la comite-
rea faptei ºi dupã mai multe exper-
tize tehnice ºi medico-legale efec-
tuate în cauzã, procurorii Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova l-au trimis în judecatã pe Io-
nuþ Valentin Mihai, de 31 de ani,
din Craiova pentru comiterea in-

Craiovenii prinºi cu haºiº în parcare la Lidl,Craiovenii prinºi cu haºiº în parcare la Lidl,Craiovenii prinºi cu haºiº în parcare la Lidl,Craiovenii prinºi cu haºiº în parcare la Lidl,Craiovenii prinºi cu haºiº în parcare la Lidl,
la judecatã pentru trafic internaþional de drogurila judecatã pentru trafic internaþional de drogurila judecatã pentru trafic internaþional de drogurila judecatã pentru trafic internaþional de drogurila judecatã pentru trafic internaþional de droguri

Cei trei craioveni, doi dintre ei tatã ºi
fiu, arestaþi preventiv pentru 30 de zile
la începutul lunii decembrie, dupã ce unul
dintre ei a fost prins în flagrant, în par-
carea hipermarketului Lidl, în timp ce
încerca sã vândã aproximativ jumãtate
de kilogram de haºiº cu suma de 10.000

lei, au fost trimiºi în judecatã pentru tra-
fic internaþional de droguri de risc. Do-
sarul s-a înregistrat pe rolul Tribunalului
Dolj, instanþã care pe 25 ianuarie a men-
þinut arestarea preventivã a inculpaþilor
ºi urmeazã sã fie analizat în procedura
camerei preliminare.

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

de ani, din Craiova, dar ºi la tatãl
tânãrului prins cu drogurile, Cris-
tian Deliu, de 43 de ani, fiind per-
cheziþionatã ºi locuinþa acestuia
din Bistreþ.

În urma percheziþiilor, oame-
nii legii au mai gãsit ºi ridicat alte
60 de grame de canabis, dar ºi
un pistol letal, de calibrul 6 mm
ºi 9 cartuºe cu glonþ. Cei trei au
fost duºi la sediul DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova, au fost
audiaþi de procurorul de caz, fi-
ind reþinuþi pe bazã de ordonanþã
pentru 24 de ore. Pe 4 decem-
brie au fost prezentaþi Tribuna-
lului Dolj cu propunere de ares-
tare preventivã pentru 30 de zile,
propunere admisã de instanþã care

a dispus arestarea celor trei, sub
acuzaþiile de trafic de droguri de
risc, introducere în þarã de dro-
guri de risc ºi constituire de grup
infracþional organizat.

Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au finalizat cer-
cetãrile ºi i-au trimis în judecatã
pe cei trei, împreunã cu o altã per-
soanã, Alissa Deliu, pentru comi-
terea infracþiunii de trafic interna-
þional de droguri de risc. Dosa-
rul, înregistrat la Tribunalul Dolj
pe 21 ianuarie a.c., a intrat în pro-
cedura camerei preliminare, iar
instanþa a menþinut arestarea pre-
ventivã a bãrbaþilor pe 25 ianuarie
a.c., respingându-le cererile de a
fi plasaþi în arest la domiciliu sau

sub control judiciar: „Menþine
mãsura arestãrii preventive dispu-
sã faþã de inculpaþii Deliu Cris-
tian ºi Bãlan Marius Gabriel.
Menþine mãsura controlului judi-
ciar dispusã faþã de inculpatul
Deliu Cãtãlin. Respinge cererea de
înlocuire a mãsurii arestului pre-
ventiv cu mãsura arestului la do-
miciliu formulatã de inculpatul
Bãlan Marius Gabriel ca nefon-
datã. Respinge cererea de înlocui-
re a mãsurii arestului preventiv cu

mãsura arestului la domiciliu sau
cu mãsura controlului judiciar
formulatã de inculpatul Deliu
Cristian ca nefondatã. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 ore
de la pronunþare. Pronunþatã în
camera de consiliu de la
25.01.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. Cei trei
inculpaþi au contestat prelungirea
arestãrii preventive, contestaþiile
lor urmând sã se judece la Curtea
de Apel Craiova.

La aproape 3 ani de la comiterea faptei,

Un ºofer fugar implicat într-un accident mortal,
în care ºi-a pierdut viaþa un pieton, petrecut pe 5
martie 2013, pe “Calea Bucureºti”, din Craiova, a
fost trimis acum în judecatã de procurorii Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Craiova pentru
pãrãsirea locului accidentului fãrã încuviinþarea
poliþiºtilor. Dosarul s-a înregistrat la Judecãtoria
Craiova pe 15 ianuarie a.c., urmând sã fie anali-
zat în procedura camerei preliminare.

fracþiunii de pãrãsire a locului ac-
cidentului fãrã încuviinþarea poli-
þiºtilor. Tragedia în care a fost im-
plicat craioveanul s-a petrecut pe
5 martie 2013, dupã-amiaza, în ju-
rul orei 17.30. La momentul res-
pectiv poliþiºtii Biroului Rutier Cra-
iova au fost anunþaþi cã un craio-

vean de 30 de ani, în timp ce con-
ducea un autoturism Opel, pe „Ca-
lea Bucureºti”, înainte de intersec-
þia cu strada „Arieº”, l-a acciden-
tat mortal pe Nicolae Barzã, de 56
de ani, din Craiova, care a traver-
sat strada prin loc nepermis, în
fugã ºi fãrã sã se asigure. Dacã,
iniþial s-a crezut cã autorul acci-
dentului ar fi Daniel Bulugea, de 30
de ani, din Craiova, care condu-
cea Opelul, pe parcursul cercetã-
rilor a reieºit cã a mai fost un au-
toturism care l-a lovit pe pieton ºi
care ºi-a continuat drumul fãrã sã
opreascã.

“Din cercetãrile ulterioare efec-
tuate s-a stabilit cã victima, dupã
ce a fost lovitã de autoturismul
Opel, a fost proiectatã pe partea

carosabilã, mai
exact pe banda de
circulaþie nr. 2 cã-
tre direcþia Aero-
port, peste acesta
trecând un al doilea
autoturism, Alfa
Romeo, al cãrui
conducãtor a pãrã-
sit locul faptei fãrã
încuviinþarea orga-
nelor de poliþie”, au
declarat, la momen-
tul respectiv, repre-
zentanþii IPJ Dolj.
A ascuns maºina
la o rudã

În cursul nopþii
de 5 spre 6 martie,
poliþiºtii Biroului

Rutier Craiova au reuºit sã-l gã-
seascã pe ºoferul celui de-al doi-
lea autoturism, Ionuþ Valentin Mi-
hai, de 29 de ani (la momentul res-
pectiv), din Craiova. Dupã acci-
dent, acesta a condus pânã în lo-
calitatea Castranova, unde a as-
cuns Alfa Romeo la locuinþa mã-
tuºii sale. Atât craioveanul, cât ºi
autoturismul au fost aduºi la Cra-
iova, pentru continuarea cercetã-
rilor. Dupã o noapte întreagã de
audieri, poliþiºtii împreunã cu pro-
curorul de caz de la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova au
luat decizia reþinerii pentru 24 de
ore a lui Ionuþ Mihai, pentru sã-
vârºirea infracþiunii de ucidere din
culpã ºi pentru pãrãsirea locului
accidentelor fãrã încuviinþarea
poliþiºtilor. În acelaºi caz, însã în
stare de libertate, a fost cercetat
ºi Daniel Bulugea, oamenii legii
stabilind, dupã primele cercetãri,
cã ambii conducãtori auto l-au lo-
vit pe pieton. Pe 6 martie 2013 Ju-
decãtoria Craiova a admis propu-

nerea Parchetului ºi a dispus ares-
tarea preventivã pentru 29 de zile
a lui Ionuþ Valentin Mihai, însã ul-
terior, la sfârºitul aceleiaºi luni, tâ-
nãrul a fost eliberat sub control
judiciar.

De atunci cercetãrile au conti-
nuat, fiind efectuate expertize teh-
nice ºi medico-legale, poliþiºtii de
la Rutierã ºi procurorii încercând
sã stabileascã exact circumstanþe-
le producerii tragediei. În cele din
urmã, luna aceasta, ancheta a fost
finalizatã, Ionuþ Valentin Mihai fi-
ind trimis în judecatã pentru pãrã-
sirea locului accidentului. Oamenii
legii au explicat cã, pe parcursul
cercetãrilor, au fost dispuse mai
multe expertize tehnice ºi medico-
legale, iar în final s-a reþinut cã
ºoferul nu avea cum sã evite pie-
tonul cãzut pe ºosea, astfel cã nu
va fi acuzat ºi de ucidere din cul-
pã. Dosarul s-a înregistrat pe 15
ianuarie a.c. la Judecãtoria Craio-
va, fiind acum analizat în proce-
dura camerei preliminare.

ªoferul fugar implicat în accidentul mortal de pe
„Calea Bucureºti”, deferit justiþiei
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Primul test important din acest
an pentru doctori este programat
pentru data de 29 martie, când va
avea loc examenul de obþinere a
titlului de medic, medic dentist,
respectiv farmacist specialist.
Apoi, pe data de 18 mai are loc
examen pentru obþinerea de atestate
de studii complementare pentru
medici, medici dentiºti ºi farma-
ciºti. În doua decadã a lunii mai
a.c. are loc sesiunea de înscrieri
pentru a doua specialitate în regim
cu taxã pentru medici, medici den-
tiºti ºi farmaciºti specialiºti. Pe data
de 7 iunie este programat exame-
nul de obþinere a gradului de spe-
cialist, respectiv principal pentru
biologi, biochimiºti ºi chimiºti, iar
pe 21 iunie a.c. va fi susþinut exa-

Ediþia din acest an a World Economic
Forum, care s-a desfãºurat la Davos, în El-
veþia, nu s-a mai bucurat de interesul ºi atenþia
din anii trecuþi. Nici în rândul lumii politice
ºi nici mãcar în cel al instanþelor mediatice.
Oricât de ciudat, puþinele referinþe pe care
le-am citit au fost cele ce au prefaþat reuniu-
nea la care au participat, prin tradiþie, mai
marii Lumii de azi, de la oameni politici la
economiºti ori la alte „staruri” ce intersec-
teazã centrele de putere de pe Terra.

ªi cum tema dominantã anunþatã viza
douã aspecte de un interes decisiv pentru
viitorul imediat ºi mediu al lumii generat de
ceea ce s-a stabilit a fi cea de-a patra revo-
luþie industrialã din istorie, posibilele muta-
þii de anvergurã prefigurate ar fi corelate,
în opinia unora dintre cei mai reputaþi ana-
liºti economici ºi sociologi, cu creºterea
continuã a inegalitãþii dintre bogaþi ºi sã-
raci, opþiunea pentru destinul locurilor de
muncã pe care aceastã nouã ºi ineditã re-
voluþie industrialã pe care s-au focalizat
dezbaterile a pãrut mai curând un gest de
evitare decât de abordare a unei problema-

tici ce ocupã, în ultima timpul, agenda pu-
blicã. ªi nu numai.

Desigur cã soarta locurilor de muncã în
viitorul imediat subînscrie ºi tema inegali-
tãþi. Un subiect care, în perspectiva valuri-
lor de emigranþi cu care se confruntã Euro-
pa în ultimele luni, e suficient spre a genera
frisoane instanþelor manageriale ºi politice de
pe tot globul. Cadrul geopolitic actual pare
sã se fi schimbat structural ºi cu o vitezã
care o concureazã pe cea care e consideratã
motorul acestei a patra revoluþii industriale.

Trecând de la factorul geopolitic la cel
economic, cadrul nu se schimbã esenþial.
Pânã ºi optimismul de mai an al alternativei
la axa Occidentului superdezvoltat repre-
zentat de marile naþiuni ce-au instituit Brics
(cu Rusia, China, Brazilia în prim-plan) s-a
topit cu aceeaºi vitezã cu care ne zãpãceº-
te informatica în formele sale cele mai neaº-
teptate. Cu Rusia ºi Brazilia în recesiune,
cu China traversând, probabil, unul dintre
cele mai negre momente ale dezvoltãrii sale
din ultimele decenii, spaima – pe care o
acuzau câþiva comentatori ca supratemã a

Forumului de la Davos – ar fi trebuit sã se
resimtã ca un reper în plus în cadrul dez-
baterilor. Acestea au preferat însã sã se
axeze, în baza principalului raport coman-
dat, asupra viitorului locurilor de muncã,
un viitor mai mult decât ambiguu, lipsit chiar
de speranþã, de vreme ce, printre conclu-
zii, s-a aflat ºi cea potrivit cãreia un pro-
cent minim dintre tinerii aflaþi astãzi în cir-
cuitul ºcolar îºi vor gãsi, la terminare, un
post pe mãsura pregãtirii lor profesionale.

Spaima nu mai e, de data aceasta, doar a
miilor de manifestanþi ce-au torpilat, de-a
lungul anilor, astfel de reuniuni, ci ºi a ce-
lor puternici ºi bogaþi care resimt mai abitir
decât oricând dificultãþile de a guverna com-
plexitatea acestor vremuri ce se anunþã de-
osebit de intrigante. Spaima fluxurilor de
imigraþie, schimbãrile climatice ce capãtã
accente radicale, dificultãþile crescânde de
a rãspunde provocãrilor teroriste într-o ge-
ografie intratã deja într-o mobilitate cu pre-
cedenþe antice, ori medievale – au fost abor-
date, din pãcate, cu o recuzabilã lejeritate,
în discuþii pe care observatorii le-au califi-

cat în mare parte strict teoretice ºi mai ales
protocolare.

În fapt, în privinþa locurilor de muncã
nici nu trebuie sã ne raportãm la vreun Fo-
rum, oricât de „dichisit” ºi pretenþios s-ar
prezenta acesta. Realitatea brutã ne stã la
îndemânã: au dispãrut meserii, sunt pe ducã
profesiuni de tradiþie ºi aici, la noi, în pro-
pria ogradã, iar explicaþia cu transbordarea
lor în Occident e mai paleativã decât pare.
Fiindcã, aºa cum s-a constatat chiar în urmã
cu câteva zile, majoritatea imigranþilor siri-
eni ºi irakieni ce-au luat cu asalt Germania
la finalul anului trecut n-au nicio pregãtire
profesionalã, mai grav, nicio specialitate pe
care ar fi mizat – ori ar fi putut miza – An-
gela Merkel ºi cabinetul ei.

Acesta pare sã fie ºi motivul pentru care
Forumul de la Davos a trecut aproape ne-
observat, concurat chiar ºi de mai recenta
reuniune a miniºtrilor de interne din UE, în
cadrul cãreia principala temã, nelipsitã de
mai puþine frisoane, a constituit-o soarta
proiectului Schengen ºi tot ceea ce presu-
pune acest lucru.

S-a stabilit calendarul examenelor în Sãnãtate
Autoritãþile sanitare au anunþat când vor avea

loc cele mai importante examene din sistemul
sanitar în anul 2016. Anul acesta concursul de
Rezidenþiat pentru domeniile medicinã, medici-
nã dentarã ºi farmacie este programat în func-
þie de data la care  se vor desfãºura alegerile
parlamentare din toamnã, adicã fie în a doua,
fie în treia duminicã din luna noiembrie.

menul pentru obþinerea gradului de
primar pentru medici, medici den-
tiºti ºi farmaciºti.

Cele mai importante concursuri
ºi examene, programate
în toamnã

Calendarul se reia apoi în sep-
tembrie a.c., pe data de 24 sep-
tembrie fiind programat examenul
pentru obþinerea titlului de medic
specialist anestezie ºi terapie inten-
sivã ºi a diplomei EDA. Pe 19 oc-
tombrie 2016 se va desfãºura exa-
menul de obþinere a titlului de me-
dic, medic dentist respectiv farma-
cist specialist. În prima decadã a
lunii noiembrie 2016 va avea loc
sesiunea de înscrieri pentru a doua

specialitate în regim cu taxã pen-
tru medici, medici dentiºti ºi far-
maciºti specialiºti. În data 9 noiem-
brie 2016 se va derula examenul
pentru obþinerea de atestate de stu-
dii complementare pentru medici,
medici dentiºti ºi farmaciºti.
Rezidenþiatul, în funcþie de
alegerile parlamentare

Concursul de Rezidenþiat pen-
tru domeniile medicinã, medicinã
dentarã ºi farmacie este programat
anul acesta în funcþie de data la
care se vor desfãºura alegerile par-
lamentare: în a doua sau treia du-
minicã din luna noiembrie. Încã nu
se cunoaºte dacã, ºi în toamnã
concursul se va desfãºura descen-
tralizat – în ºase centre universita-
re, respectiv la Bucureºti, Iaºi, Cluj-
Napoca, Târgu Mureº, Timiºoara
ºi Craiova, pentru domeniile medi-
cinã, medicinã dentarã ºi farmacie

– aºa cum s-a întâmplat în ultimii
ani sau se va reveni la formatul de
rezidenþiat centralizat, cu un singur
centru de concurs, la Bucureºti.

Pânã în prezent, cert este cã
Ministerul Sãnãtãþii a decis ca pen-
tru sesiunea din toamna acestui an
compendiul de specialitãþi medico-
chirurgicale elaborat de un colec-
tiv multidisciplinar format din ca-
dre didactice de la toate universi-
tãþile de medicinã ºi farmacie con-
stituie bibliografie pentru concur-
sul naþional de rezidenþiat. „Minis-
terul Sãnãtãþii aduce la cunoºtinþa
celor interesaþi apariþia Compendiu-
lui de specialitãþi medico-chirurgi-
cale elaborat de un colectiv multi-
disciplinar format din cadre didac-
tice de la toate universitãþile de
medicinã ºi farmacie, sub coordo-
narea prof. dr. Victor Stoica ºi
prof. dr. Viorel Scripcaru. (...)
Acest compendiu constituie biblio-

grafia pentru concursul naþional de
rezidenþiat din sesiunea noiembrie
2016 pentru domeniul medicinã”,
a informat Ministerul Sãnãtãþii.

Cele douã volume sunt tipãrite
la Editura Medicalã Bucureºti, care
va asigura ºi distribuþia acestora.
Potrivit Ministerului Sãnãtãþii, te-
matica elaboratã în baza acestei
bibliografii urmeazã a fi publicatã
în scurt timp pe site-ul oficial al
concursului de rezidenþiat ºi în sãp-
tãmânalul „Viaþa Medicalã”.

 O altã incertitudine este dacã
anul acesta se va organiza, inter-
mediar, o sesiune extraordinarã a
Rezidenþiatului pentru absolvenþii
facultãþilor de Medicinã care au
obþinut punctaj de promovare ºi nu
au putut alege loc/post din cauza
epuizãrii acestora. La sfârºitul anu-
lui trecut aceºtia au solicitat supli-
mentarea numãrului de locuri.

RADU ILICEANU
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Studiul “La ce sã te gândeºti
când faci afaceri în România”
este al doilea realizat de TMF
Group România, primul fiind cel
derulat anul trecut, cu ocazia ani-
versãrii a 15 ani de activitate a com-
paniei pe piaþa autohtonã. Dincolo
de aceste provocãri majore, cele
mai dificile aspecte ale business-
ului companiilor strãine prezente pe
piaþa din România sunt considera-
te adaptabilitatea politicilor corpo-
rative la exigenþele legislaþiei locale
(41%), gãsirea unor angajaþi com-
petenþi ºi implementarea procese-
lor standardizate în funcþie de di-
verse jurisdicþii (36%) ºi transpu-
nerea rapoartelor financiare locale
ºi a rapoartelor specifice într-un
mod accesibil managementului

Investitorii strãini, deranjaþi deInvestitorii strãini, deranjaþi deInvestitorii strãini, deranjaþi deInvestitorii strãini, deranjaþi deInvestitorii strãini, deranjaþi de
schimbarea frecventã a legislaþieischimbarea frecventã a legislaþieischimbarea frecventã a legislaþieischimbarea frecventã a legislaþieischimbarea frecventã a legislaþiei

Despre TMF Group România:
· TMF Group România, parte a TMF Group, oferã com-

paniilor locale ºi internaþionale servicii de outsourcing
profesionale, de la contabilitate ºi raportare pânã la resur-
se umane, salarizare ºi servicii juridic-administrative.

· Prezentã pe piaþa din România din 1999, TMF Group
România are acum o echipã de 100 de experþi în contabili-
tate, servicii juridic-administrative, financiare, resurse
umane ºi salarizare, care pot asista atât start-up-uri, cât ºi
organizaþii multinaþionale în atingerea obiectivelor de busi-
ness, respectând în acelaºi timp reglementãrile locale ºi
internaþionale.

· La nivel global, TMF Group este unul dintre cei mai
mari furnizori de servicii de outsourcing, cu operaþiuni în
peste 80 de þãri din America, Asia Pacific, Europa, Africa ºi
Orientul Mijlociu.

(26%). Cu toate acestea, majori-
tatea firmelor fac faþã acestor pro-
vocãri deoarece beneficiazã de o
creºtere acceleratã a economiei
naþionale ºi de un dinamism al pie-
þei, care înseamnã ºi numeroase
oportunitãþi pentru business.

31% dintre manageri
au raportat o creºtere
de între 5% ºi 10%

În ce priveºte îmbunãtãþirile faþã
de anul trecut, companiile strãine
active în România apreciazã uºu-
rinþa cu care gãsesc sedii ºi furni-
zori adecvaþi (29%), respectarea
legislaþiei muncii ºi salarizarea an-
gajaþilor pe baza mecanismului pie-
þei (26%). Cât despre mediul de

afaceri autohton, firmele strãine au
o percepþie negativã referitor la ni-
velul taxelor ºi la legislaþie (62%),
la colaborarea cu autoritãþile (38%)
ºi la gãsirea forþei de muncã
(33%).  De altfel, aspectul care s-
a înrãutãþit cel mai intens faþã de
anul trecut este gãsirea forþei de
muncã bine pregãtite, 33% dintre

respondenþi afirmând cã se
confruntã cu dificultãþi în
aceastã privinþã. În ciuda
acestor obstacole, aproxi-
mativ 85% din respondenþi
au afirmat cã veniturile re-
alizate de ei au crescut în
decursul acestui an: 31%
dintre manageri au raportat
o creºtere de între 5% ºi
10%, 26%, o creºtere de
pânã la 5%, iar 14%, creº-
teri între 10 ºi 15% ºi de
peste 20%. Mai mult, com-
paniile strãine prezente pe
piaþa din România au o pã-
rere bunã despre protecþia
angajatului (36%), compe-
titivitatea mediului de busi-
ness (28%),forþa de mun-
cã (21%) ºi despre protec-

þia pe care cadrul legal i-o asigurã
angajatorului (15%).

O creºtere a activitãþii
de outsourcing
a companiilor strãine

În 2014, o treime dintre mana-
gerii consultaþi de TMF Group sus-
þineau cã gãsirea forþei de muncã
adecvate reprezintã o provocare.
Faptul cã numãrul acestora a cres-
cut semnificativ în 2015 poate fi
interpretat ca un semnal de alarmã
referitor la dificultãþile întâmpina-
te pentru a ajunge la candidaþii po-
triviþi. Tocmai  din aceastã cauzã,
multe companii rezolvã aceastã
problemã recurgând la externaliza-
rea serviciilor pentru care intenþi-

onau iniþial sã facã angajãri. Majo-
ritatea managerilor care au partici-
pat la studiu considerã cã firmele
conduse de ei au nevoie de servicii
specializate în ce priveºte asisten-
þa fiscalã (40%), salarizarea ºi ad-
ministrarea resurselor umane
(37%) ºi contabilitate ºi raportare
financiarã (30%). ”În 2015 am
observat o creºtere a activitãþii de
outsourcing a companiilor strãine
prezente în România. Managerii
acestora apreciazã competitivitatea
de pe piaþa autohtonã ºi estimeazã
cã nivelul acesteia se va ridica, mai
ales în contextul creºterii econo-
mice. Tocmai de aceea preferã sã
lase contabilitatea, resursele uma-
ne ºi salarizarea pe mâna unor pro-
fesioniºti ºi aleg sã aloce mai mult
timp ºi efort activitãþilor lor de
bazã, cruciale pentru evoluþia ori-
cãrei companii”, Camelia Niþã,
Director TMF Group România.

Dintre respondenþi,
34% sunt directori
financiari

Motivul pentru care companiile
strãine ar externaliza aceste servi-
cii este dorinþa de a avea acces la
expertiza ºi experienþa unor profe-

sioniºti (36%), urmatã de nevoia
de adaptare la schimbãrile legisla-
þiei (28%) ºi obþinerea unei struc-
turi superioare de costuri în ce pri-
veºte raportarea fiscalã ºi financia-
rã de calitate (25%).  În plus, com-
paniile strãine aflate pe piaþa din
România considerã cã ar beneficia
de externalizarea contabilitãþii, re-
surselor umane ºi salarizãrii având
mai mult timp pentru a se concen-
tra asupra activitãþilor lor de bazã
(64%), reducând numãrul amen-
zilor (31%) ºi bucurându-se de
confortul indus de diminuarea di-
ficultãþilor administrative (22%).
Câteva zeci  de companii strãine
prezente pe piaþa autohtonã – ma-
joritatea lor având ºi sediul în Ro-
mânia -  au rãspuns sondajului
TMF Group, ele reprezentând un
eºantion reprezentativ. Dintre
respondenþi, 34% sunt directori
financiari,  21%, directori generali
ºi 16%, directori ai departamente-
lor de resurse umane. Companiile
care au rãspuns invitaþiei TMF de
a participa la realizarea acestui stu-
diu sunt active în domeniile retail,
imobiliar, media, farmaceutic, soft-
ware, hardware, chimic ºi petro-
lier, financiar ºi în cel al comuni-
caþiilor.

Cele trei provocãri majore cu care se con-
fruntã companiile strãine prezente pe piaþa din
România sunt schimbarea frecventã a legisla-
þiei (54%), obþinerea unui sprijin adecvat din
partea statului (51%) ºi implementarea exi-
genþelor legislative (49%), demonstreazã un
studiu realizat de TMF Group România, compa-
nie prezentã de 17 ani pe piaþa serviciilor de
outsourcing din þarã. Din cauza acestui con-
text, companiile sunt dispuse sã externalizeze
serviciile de asistenþã fiscalã ºi contabilitate
(67%), salarizare ºi administrare resurse uma-
ne (40%) ºi administrare legalã (17%), pentru
a se concentra asupra activitãþilor lor de bazã.



cuvântul libertãþii / 7miercuri, 27 ianuarie 2016 dezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralãdezvoltare ruralã
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Agenþia pentru Finanþarea In-
vestiþiilor Rurale a organizat, în
perioada 12- 14 ianuarie 2016, dez-
bateri publice la nivel judeþean pen-
tru a identifica soluþii de adaptare
ºi simplificare a cadrului normativ
privind accesarea fondurilor euro-
pene ºi implementarea proiectelor
finanþate prin Programul Naþional
de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020
(PNDR 2020). Consultãrile, la care

au fost prezenþi peste 1.400 de
participanþi la nivel naþional, au fost
organizate sub forma unor întâl-
niri de lucru de cãtre Oficiile Ju-
deþene ale AFIR, dezbaterile abor-
dând tematici de interes ce au aco-
perit toate domeniile ºi submãsuri-
le de finanþare din sfera PNDR
2020. La dezbaterile publice au
participat reprezentanþi ai societã-
þilor de consultanþã, ai patronate-
lor, asociaþiilor sau federaþiilor de
profil, ai instituþiilor financiar-ban-
care, precum ºi lideri de opinie
activi din sectoarele specifice te-
maticilor discutate, beneficiari
PNDR.
Propunerile de îmbunãtãþire
pot modifica PNDR-ul

În urma celor 41 de întâlniri de
lucru organizate de AFIR au fost
formulate ºi preluate spre analizã
o serie de propuneri concrete din
fiecare regiune de dezvoltare a
României. Centralizarea propune-
rilor rezultate în urma dezbaterilor

Procedurile de accesare a fondurilorProcedurile de accesare a fondurilorProcedurile de accesare a fondurilorProcedurile de accesare a fondurilorProcedurile de accesare a fondurilor
europene se bat cap-n capeuropene se bat cap-n capeuropene se bat cap-n capeuropene se bat cap-n capeuropene se bat cap-n cap

Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor
Rurale a organizat, timp de 3 zile, o sesiune
deschisã tuturor celor care vor sã aducã pro-
puneri de îmbunãtãþire a sistemului de acce-
sare a fondurilor prin Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã. Dialogul s-a purtat în toa-
te cele 41 de judeþe ale þãrii. Necesitatea fo-
losirii unor ghiduri de accesare pliate pe sec-
toare agricole de niºã, nevoia unor burse
agricole locale care sã ajusteze preþurile, ur-
genþa pregãtirii forþei de muncã specializatã

în agriculturã – deºi, în acest ultim caz, nu
existã, pânã acum, programe eligibile de pre-
gãtire a forþei de muncã, sunt câteva dintre
problemele ridicate de fermieri. Dificultãþile
din agriculturã nu se opresc aici. Lipsa legã-
turii dintre zona de producþie ºi cea de co-
mercializare cauzatã de inexistenþa infras-
tructurii din sectorul de colectare ºi depozi-
tare a produselor agricole, legumicole ºi zoo-
tehnice pare sã fie una dintre cele mai grave
realitãþi ce trebuie, urgent, rezolvatã.

a arãtat o paletã variatã de opinii
care vizeazã modificãri ºi comple-
tãri ale procedurilor de lucru, mer-
gându-se pânã la propuneri de
modificare a PNDR 2020.

“Simplificãrile pe care le vom
face în urma propunerilor primite
trebuie sã pãstreze echilibrul între
legalitatea distribuirii fondurilor eu-
ropene pentru agriculturã ºi dez-
voltare ruralã, echitabilitatea distri-

buirii acestor fonduri ºi atingerea
scopului pentru care aceºti bani au
fost repartizaþi României – adicã
atingerea obiectivelor ºi a indica-
torilor de dezvoltare. A fost mai
mult decât o dezbatere publicã –
participanþii la grupurile de lucru
tematice au fost foarte bine
informaþi ºi au avut un grad
înalt de înþelegere a Progra-
mului ºi a felului în care se
lucreazã cu fondurile europe-
ne nerambursabile. Pe aceas-
tã cale mulþumesc tuturor
participanþilor ºi îi pot asigu-
ra cã tratãm cu cea mai mare
seriozitate propunerile venite”
a precizat Andras Szakal,
director general al AFIR.
Probleme cu duiumul

PNDR-ul actual conþine
câteva inadvertenþe care tre-
buie rezolvate prin colabora-
re între Ministerul Agricul-
turii ºi partenerii sociali, în
condiþiile în care se remarcã

faptul cã produsele agricole alimen-
tare româneºti nu ajung pe piaþã,
producãtorul direct depinzând de
intermediari incorecþi sau fiind
concurat de reþele infracþionale
care importã produse ºi le declarã,
în mod nelegal, ca fiind autohtone
– lipsa verificãrii trasabilitãþii.

O altã problemã subliniatã ridi-
catã ºi în cadrul altor consfãtuiri
agricole a fost modul în care vor

fi obþinute finanþãrile
din PNDR, pentru cã,
de multe ori, se lansea-
zã speculaþii cã sunt
finanþaþi doar produ-
cãtorii mari, în timp ce
fermierii mici nu sunt
ajutaþi cu nimic de sta-
tul român, aceastã
practicã, dacã existã,
trebuind a fi stopatã ºi
a se gãsi soluþii de
sprijin ºi pentru pro-
ducãtorul român care
produce în cantitãþi
mai mici. Tarele de-
zastrului din sectorul
agricol nu se opresc
aici. Domeniul de cer-
cetare autohton este în
pericol de a dispãrea
de la o zi la alta, pen-
tru cã instituþiile gu-
vernamentale ca Mi-
nisterul Educaþiei ºi
Cercetãrii ºi Ministerul

Agriculturii nu se implicã la para-
metri corespunzãtori. De aseme-
nea, trebuie rezolvatã cât se poate
de repede problema cadastrului la
nivel naþional ºi sprijinit aportul de
valoare adãugatã de la producãtor
la consumator final, prin stimula-

rea asocierii producãtorilor ºi pus
accent pe integrarea în piaþa agri-
colã a micului producãtor.
Fermieri doar cu numele

Pregãtirea deficitarã a fermieri-
lor în materie agricolã este cunos-
cutã de toþi decidenþii politici ºi
administrativi. Un procent foarte
mare din populaþie României lu-
creazã în rural, în gospodãrii sau
agricultura de subzistenþã. De ace-
ea trebuie gãsite soluþii de iniþiere a
unor programe de integrare prin
îmbinarea mai multor resurse fi-
nanciare europene, respective fon-
duri pentru creºterea calitãþii Re-
surselor Umane din rural sau utili-
zarea inteligentã a banilor pentru
asistenþã tehnicã. O  necesitate
stringentã a agriculturii româneºti
este pregãtirea forþei de muncã
specializatã în agriculturã. Nu sunt
eligibile programele de pregãtire a
forþei de muncã din agriculturã, a
tehnicienilor, tractoriºtilor etc., nici
în POSDRU ºi nici în PNDR. În
schimb, Ghidurile PNDR solicita
personal specializat! Spre exemplu,
în Ghidul Solicitantului pentru
Mãsura 6.3 (ferme de subzisten-
þã) la capitolul punctaj, 20 de punc-
te se acorda fermierilor care se
încadreazã la ferme de subzisten-
þã, dacã au studii superioare!?

Despre necesitatea asigurãrii
cofinanþãrilor, în condiþiile în care
fermele de subzistenþã, mici ºi
medii sunt decapitalizate, nici nu
mai trebuie pomenit. Acest lucru
se poate rezolva prin scheme de
Ajutor de stat, dar nimeni nu a luat
în consideraþie aceastã soluþie în
favoarea fermierilor.

Undeva, cercul s-a întrerupt
Lipsa legãturii între zona de pro-

ducþie ºi zona de comercializare
generatã în mare mãsurã de ine-
xistenþa infrastructurii din zona de
colectare, depozitare a produselor
agricole, legumicole ºi zootehnice
este, poate, una dintre cele mai
grave probleme ale agriculturii ac-
tuale. Sã mai amintim cã, în Dolj,
administrarea public-privatã a anu-
mitor pieþe este inexistentã. Doar
implicarea partenerilor sociali, a
federaþiilor sindicale pot regla anu-
mite deficienþe ale pieþei ºi contro-
la concurenþa incorectã, dând ca
soluþie introducerea aparatelor de
taxat fiscale pe fiecare loc de vân-
zare din pieþe ºi eliminarea taxelor
de tarabã. De altfel, niciun târg de
animale sãptãmânal nu este acre-
ditat de DSVSA Dolj, decât cel de
la Argetoaia. Iar, cum primãriile
locale nu au fonduri necesare cre-
ãrii condiþiilor sanitar-veterinare
cerute pentru acreditare, târgurile
stau, pe mai departe, închise. Una
dintre cauzele slabei finanþãri în
agriculturã este ºi politica bãncilor
comerciale, accesul la cofinanþare
fiind greoi din cauza faptului cã
zona agricolã este consideratã un
sector de risc.
Se verificã impactul
asupra legislaþiei

În acest moment, propunerile
sunt analizate de departamentele
tehnice ale AFIR pentru a se identi-
fica impactul acestora asupra legis-
laþiei, asupra procedurilor de lucru
ale AFIR, asupra Programului Na-
þional de Dezvoltare Ruralã sau asu-
pra procedurilor altor instituþii im-
plicate în derularea PNDR. Dupã
aceastã etapã, personalul AFIR va
evalua oportunitatea ºi modalitatea
de preluare a propunerilor în pro-
cedurile de lucru ºi va înainta Auto-
ritãþii de Management pentru PNDR
acele propuneri care þin de activita-
tea acesteia sau au impact asupra
Programului.

În urma încheierii etapei de ana-
lizã ºi evaluare a propunerilor care
pot fi adoptate, Agenþia pentru Fi-
nanþarea Investiþiilor Rurale va pu-
blica un raport detaliat în care vor
fi incluse toate modificãrile opera-
te în procedurile care reglementea-
zã accesarea ºi implementarea Pro-
gramului Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2014 – 2020.

Adevãruri spuse de la talpa þãrii!
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Totul, conform
legislaþiei

Regulamentul de inspecþie a
unitãþilor de învãþãmânt preuni-
versitar, aprobat prin Ordinul
MECTS nr.5547/06.10.2011,
stipuleazã condiþii clare care
trebuie îndeplinite. Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj, prin

Conform legislaþiei în vigoare, în perioada
imediat urmãtoareva avea loc inspecþia în unitã-
þile de învãþãmânt preuniversitar, care trebuie sã
asigure derularea, în condiþii bune, a întregului

proces educaþional. Peste 20 de instituþii ºcolare
sunt prinse în evaluare generalã, la care se
adaugã ºi cele tematice ºi de specialitate.

monitor izarea,  îndrumarea,
controlul ºi evaluarea sistemi-
cã ºi de proces contribuie la
asigurarea calitãþii educaþiei,
astfel încât activitãþile de în-
vãþãmânt sã se raporteze la
standardele de referinþã ºi la
bunele practici naþionale ºi
internaþionale. Totul este cu-
prins în planul de mãsuri, cu tot

ceea ce  presupune
aceasta.

„Urmãrim,
în primul rând,

interesul
copiilor…”

Inspecþ ia  nu es te
una fãcutã pentru a fi
bifatã, ci are obiective-
le ei. „Urmãrim, în pri-
mul rând, interesul co-
piilor, dar nu trecem
peste doleanþele cadre-
lor didactice. Se mer-
ge pe sprijinirea unitã-
þilor ºcolare ºi a pro-
fesorilor, învãþãtorilor
ºi educatorilor, în pro-
cesul de eficientizare a

activitãþii de predare, învãþare
ºi evaluare, precum ºi a mana-
geriatului, dar se urmãreºte ºi
consilierea întregului corp pro-
fesoral, pentru creºterea calitãþii
actului didactic, scopul fiind
atingerea unor standarde de
performanþã de cãtre elevi .
Luãm în considerare, cu para-
metrii necesari de evaluare, ºi
calitatea aplicãrii curriculum-
ului naþional ºi local, la care se
adaugã ºi analizarea ofertei edu-
caþionale, a managementului
ºcolar, a activitãþii personalului
din unitãþile de învãþãmânt. De
asemenea, determinarea con-
cordanþei dintre evaluarea inter-
nã (la nivelul unitãþii de învãþã-

mânt, comisiei/catedrei metodi-
ce, etc.); evaluarea externã ºi
situaþia realã din unitatea ºco-
larã; monitorizarea pregãtirii
examenelor finale (Evaluare na-
þionalã, Bacalaureat); conlucra-
rea instituþiei de învãþãmânt cu
reprezentanþii comunitãþii loca-
le, cu pãrinþii, toate acestea fac
parte din întregul proces de in-
specþie”, a precizat prof. Nicu-
ºor Cotescu, inspector-ºef ad-
junct al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Un grafic
bine stabilit

În semestrul al II-lea al anu-
lui ºcolar 2015/2016, se vor or-

ganiza inspecþii ºcolare gene-
rale în 27 de unitãþi ºcolare: un
liceu teoretic, 24 de ºcoli gim-
naziale ºi douã grãdiniþe. Tot
conform metodologiei, se vor
efectua 32 de inspecþii de spe-
cialitate, preponderent în lim-
ba românã ºi matematicã, pre-
cum ºi douã inspecþii temati-
ce. De asemenea, vor fi reali-
zate ºi 11 inspecþii de revenire
la unitãþile care au fost parte
din planul de inspecþie genera-
lã în primul semestru. Inspec-
torul de sector va anunþa pe-
rioada de verificare cu ºapte
zile înainte de începerea aces-
teia, conform graficului bine
statutat.

Luna februarie va aduce la Opera
Românã Craiova premiera spectacolului
„Simon Boccanegra”, de Giuseppe Verdi
– operã cu un prolog ºi trei acte, pe un
libret de Francesco Maria Piave, bazat
pe piesa de teatru „Simon Boccanegra”
de Antonio Garcia Gutierrez. Spectaco-
lul va fi pus în scenã în concepþia regi-
zoralã a lui Plamen Kartaloff – directorul
Operei Naþionale din Sofia (Bulgaria),
demersul scenografic aparþinând lui Rãs-
van Drãgãnescu. Cu artistul Plamen Kar-
taloff instituþia craioveanã a mai colabo-
rat ºi în 2014, pentru montarea operei
„Don Giovanni”, de W.A. Mozart.

Teatrul „Elisabeta” din Bucureºti va pre-
zenta luni, 29 februarie, de la ora 19.00, pe
scena Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din
Craiova, spectacolul „Cabina actorilor”, de
Cãtãlin Criºan, în regia lui Felix Crainicu. Din
distribuþie fac parte actorii Olga Delia Mate-
escu, Tudorel Filimon, Cãtãlin Criºan ºi Ale-
xandra Sãlceanu.

„Cabina actorilor” aduce în prim plan
povestea a patru actori care trebuie sã joace
într-o comedie. Nu este însã aºa de simplu,
mai ales cã întâmplãrile din vieþile personale
încep sã aparã exact acolo unde nu le e lo-
cul, pe scenã. „Dramatismul de la cabine
contrasteazã flagrant cu umorul spumos din
timpul scenelor de „teatru în teatru”. Corti-
na nu se ridicã doar pentru o simplã repre-
zentaþie pe scenã, ci ºi pentru a pãtrunde în
intimitatea actorului, cel care, înainte de toa-

Poate cea mai puternicã organizaþie studenþeascã
din România, AIESEC, prin filiala Craiova, a dat startul
unui nou proiect, „Discover”, destinat copiilor din
ciclul primar. „Este vorba despre un proiect educaþio-
nal, destinat celor din ciclul primar de învãþãmânt, iar
scopurile sale sunt acelea de a oferi o deschidere cãtre
alte culturi, o educaþie non-formalã, în vederea
dezvoltãrii abilitãþilor din sfera inteligenþei emoþionale,
cum ar fi: comunicarea, creativitatea, lucrul în echipã,
responsabilizãrile, conºtientizarea propriilor calitãþi, ca,
ulterior, tinerii sã se poatã integra mai uºor în societa-
te. Prima ediþie nu se putea desfãºura fãrã parteneriatul
încheiat cu Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din
Craiova, Organizaþia Internaþionalã a Femeilor „Sorop-
timist”, la care se adaugã voluntarii din patru þãri –
Indonezia, Turcia, Ucraina ºi China – care vor susþine
sesiuni de dezvoltare în limba englezã, de douã ori pe
sãptãmânã, în perioada 25 ianuarie – 29 februarie
2016”, a precizat Alina Duluman, purtãtor de cuvânt
al AIESEC Craiova.

CRISTI PÃTRU

De curând, Opera Românã Craiova
a anunþat organizarea unui casting pen-
tru alegerea distribuþiei altui spectacol,
a cãrui premierã va avea loc în data de
13 iunie a.c.: „Don Carlos” de Giu-
seppe Verdi, în regia lui Rareº Zaharia,
de asemenea colaborator al instituþiei.
În regia acestuia, craiovenii au putut
vedea aici, anul trecut, „Sânge vie-
nez”, pe muzica lui Johann Strauss-
fiul, ºi opera „Otello” de Giuseppe
Verdi. Castingul va avea loc pe data de
20 februarie, iar înscrierile se fac între
18 ianuarie ºi 18 februarie.

MAGDA BRATU

Craiovenii, aºteptaþi la „Cabina actorilor”
te, este un om”, se aratã în prezentarea spec-
tacolului.

Potrivit declaraþiilor cunoscutului cântãreþ
Cãtãlin Criºan – acum în posturã de actor –,
date pentru o revistã online, „Cabina actori-
lor” ilustreazã „un crâmpei din viaþa persona-
lã a actorilor, cu bucuriile ºi necazurile lor,
aceºtia fiind nevoiþi sã joace în seara respec-
tivã o comedie spumoasã. Spectatorii vor pu-
tea vedea ºi simþi prin ce trec actorii ºi ce
sacrificii fac aceºtia pentru a fi veseli atunci
când ei sunt de fapt triºti, pentru a fi sãnãtoºi
atunci când sunt bolnavi, tineri când au un
suflet bãtrân sau optimiºti atunci când nu se
mai poate face nimic”.

Spectacolul dureazã o orã ºi 30 de minute,
iar biletele, la preþul de 65 lei, se pot procura
de la Agenþia Teatrului Naþional Craiova.

MAGDA BRATU

Studenþii îi ajutã pe copiii
din ciclul primar
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Mii de elevi din 14 ºcoli din Ma-
rea Britanie au fost evacuaþi, ieri,
dupã ce instituþiile de învãþãmânt au
primit o serie de ameninþãri cu bom-
be. Toate cele 14 instituþii de învã-
þãmânt (ºase din Birmingham, pa-
tru din Londra ºi încã patru din Cor-
nwall) au fost evacuate în cursul
zilei de ieri, ca urmare a ameninþã-
rilor conform cãrora în clãdirile res-
pective ar fi amplasate mai multe
bombe. Ameninþãrile vin la o sãptã-
mânã dupã ce alte trei ºcoli au fost
evacuate din acelaºi motiv, însã for-
þele de ordine au declarat atunci cã
nu au fost gãsite materiale explozi-
ve. !Din informaþiile strânse pânã
în acest moment reiese cã nu exis-
tã vreo ameninþare credibilã în urma
acestor telefoane, urmând sã se des-
chidã o investigaþie pentru a des-
coperi persoanele responsabile de aceste ape-
luri”, a declarat Carl Foulkes din cadrul de-
partamentului de poliþie din West Midlands,

Suedia: Un solicitant de azil
în vârstã de 15 ani a înjunghiat
mortal o angajatã
a unui centru de refugiaþi

Un solicitant de azil în vârstã
de 15 ani a înjunghiat mortal o
angajatã a unui centru de
refugiaþi din Suedia, însã
poliþia a precizat cã incidentul
nu este clasificat ca terorism.
Bãiatul, care a fost reþinut de
poliþie, nu a fost identificat,
dar þara sa de origine este
cunoscutã, a declarat Hans
Lippens, un purtãtor de cuvânt
al poliþiei din regiunea Vastra
Gotaland. Incidentul s-a produs
la un centru pentru solicitanþi
de azil cu vârste sub 18 ani,
unde locuia autorul agresiunii,
la aproximativ zece kilometri de
centrul oraºului Molndal, în
regiunea Gothenberg din vestul
Suediei. Potrivit Daily Mail,
victima se numeºte Alexandra
Mezher ºi avea 22 de ani.
Aceasta era singurã împreunã
cu opt bãieþi care locuiau la
azil, a precizat Lippens. Doar
unul dintre bãieþi este suspectat
de implicare directã în incident,
dar poliþia îi interogheazã ºi pe
ceilalþi ºapte tineri. “Nu a fost
terorism. Credem cã ar putea sã
fi fost un accident sau poate a
existat o luptã”, a declarat
Lippens. El a adãugat cã
poliþia va oferi mai multe
informaþii în cursul zilei de
marþi, dar din cauzã cã bãieþii
provin din þãri diferite este
nevoie de mai mulþi translatori
pentru a le lua declaraþiile. Mai
multe incidente au avut loc la
centre pentru solicitanþi de azil
din regiunea Vastra Gotaland,
dar “acesta este cel mai grav
caz de pânã acum”, a afirmat
Lippens. El a apreciat cã în
regiune vin circa 50 de solici-
tanþi de azil în fiecare lunã,
majoritatea din Siria ºi Afga-
nistan. Majoritatea incidentelor
sunt lupte între refugiaþi ºi nu
vizeazã populaþia localã
suedezã, a precizat acesta.

UE va monitoriza cu atenþie
mãsurile luate de Turcia
pentru stoparea imigraþiei

Uniunea Europeanã va
monitoriza cu atenþie acþiunile
Turciei de stopare a fluxului de
refugiaþi, anunþã comisarul UE
pentru Extindere, Johannes
Hahn, în contextul acordului
pentru oferirea de asistenþã în
valoare de trei miliarde de euro
Ankarei. “Compoziþia grupuri-
lor de imigranþi care tranziteazã
Turcia s-a schimbat, refugiaþii
sirieni reprezentând acum doar
40 la sutã din numãrul imigran-
þilor”, a declarat Hahn dupã
întrevederi cu oficiali turci. În
anul 2015, majoritatea imigran-
þilor care tranzitau Turcia erau
sirieni. Pe de altã parte, Hahn
a exprimat disponibilitatea de a
coopera cu Turcia pentru
ajungerea la un acord de pace
cu Partidul Muncitorilor din
Kurdistan (PKK).

Zece maºini au fost incendiate
luni seara, în oraºul german Dres-
da, în timpul unui miting al miºcãrii
antiislam PEGIDA, a anunþat poli-
þia. Mii de susþinãtori ai miºcãrii
PEGIDA (Europeni Patriotici Con-
tra Islamizãrii Europei) au manifes-
tat luni seara în oraºul Dresda, din
estul Germaniei. Poliþia localã a
anunþat ulterior cã zece maºini au
fost incendiate în timpul protestu-
lui. Vehiculele ar putea aparþine unor
susþinãtori ai PEGIDA, întrucât
erau parcate sub podul Marienbru-
cke din oraº, unde mulþi simpati-
zanþi ai miºcãrii antiislam îºi lasã
autovehiculele în timpul manifesta-
þiilor sãptãmânale. Deocamdatã nu
se ºtie dacã maºinile au fost incen-
diate de membri ai miºcãrii anti-PE-
GIDA. Potrivit iniþiativei studenþeºti
“Durchgezahlt”, între 250 ºi 350 de
persoane au participat luni la o ma-
nifestaþie împotriva miºcãrii xeno-
fobe. Contramanifestanþii au atacat
câþiva membri PEGIDA cu fumi-

Taximetriºtii francezi au ieºit
ieri în stradã pentru a protesta
faþã de serviciile de transport pri-

conform dailymail.co.uk. Tot în cursul zilei
de ieri, poliþia din Paris a fost nevoitã sã eva-
cueze cinci licee, dupã ce instituþiile de învã-

þãmânt au primit ameninþãri cu bom-
be, însã niciun pachet suspect nu a
fost gãsit. Printre instituþiile de în-
vãþãmânt vizate s-au numãrat lice-
ele Henri IV ºi Charlemagne. For-
þele de ordine au fost alertate prin
intermediul a cinci apeluri telefoni-
ce, fiind anunþate cã în instituþiile
de învãþãmânt au fost ascunse bom-
be. În urma ameninþãrii, elevii au
fost evacuaþi în curtea clãdirilor.
Într-un raport al Europol prezentat
luni se aratã cã reþeaua teroristã Stat
Islamic pregãteºte noi atentate cu
victime multiple în spaþiul Uniunii
Europene, principala þintã fiind
Franþa !Existã toate motivele sã ne
aºteptãm ca organizaþia teroristã Stat
Islamic, islamiºti inspiraþi de aceastã
organizaþie sau alt grup terorist cu
raþiuni religioase sã încerce sã co-

mitã un nou atac în Europa, în special în
Franþa, cu scopul de a genera victime multi-
ple în rândul civililor!, se aratã în raport.

vat precum Uber, în timp ce con-
trolorii de trafic aerian ºi cadre-
le educaþionale au intrat în gre-

vã, fiind afectate zeci de curse
aeriene ºi instituþii ºcolare din
þarã. Poliþiºtii ºi pompierii fran-
cezi au intervenit ieri pentru a
instaura ordinea pe strãzile Pa-
risului dupã ce mai mulþi taxi-
metriºti au ieºit în stradã pentru
a protesta faþã de transportul pri-
vat oferit de companii precum
Uber, incendiind cauciucuri ºi
aruncându-le pe strãzile din ves-
tul Parisului. Protestul la nivel
naþional al taximetriºtilor licen-
þiaþi a coincis ieri cu o grevã a
controlorilor de trafic aerian în
semn de protest faþã de condi-
þiile salariale. Greva a cauzat
perturbãri serioase în traficul
aerian, fiind anulate 20% din

zborurile de marþi. Tot ieri, ºi
cadrele educaþionale au intrat în
grevã pentru a protesta faþã de
reforma educaþionalã. Este con-
testatã în special partea referi-
toare la autonomia oferitã cole-
giilor ºi la suprimarea unor cla-
se bilingve. Circa 20 de persoa-
ne au fost reþinute de autoritãþi,
majoritatea care au participat la
protestele taximetriºtilor din ves-
tul Parisului. În alte oraºe din
sudul Franþei precum Toulouse,
taxiemtriºtii au anunþat cã ur-
meazã sã protesteze ºi în zilele
urmãtoare dacã solicitãrile lor nu
sunt luate în considerare ce vi-
zeazã interzicerea serviciilor de
transport privat.

gene, dar situaþia a fost controlatã
rapid de poliþie. La mitingul PEGI-
DA, care a avut loc în piaþa Thea-
terplatz, au participat circa 3.000-
4.000 de persoane cu pancarte pe
care scria “Merkel trebuie sã ple-
ce!” sau “Rezistenþã!”. Tatjana Fes-
terling, o reprezentantã a PEGIDA,
a salutat caracterul inter-
naþional al miºcãrii antiis-
lam, în urma unei confe-
rinþe organizate de “Patrio-
þii Europei” la Praga, la
sfârºitul sãptãmânii trecu-
te. Susþinãtori ai PEGIDA
din 14 þãri s-au adunat în
capitala Cehiei sâmbãtã,
sub sloganul “Fortãreaþa
Europei”, unde ºi-au pro-
clamat “dreptul sfânt” de
a se apãra în calitate de eu-
ropeni. Parchetul din
Dresda ºi cel din Leipzig
o investigheazã în prezent
pe Festerling pentru revol-
tã. La mitingul de luni din

Dresda, o susþinãtoare danezã a
PEGIDA, pe nume Tanja, a descris
afluxul fãrã precedent de refugiaþi
din Europa drept un “tsunami de
imigranþi bine hrãniþi, care râvnesc
la þãrile noastre, la prosperitatea
noastrã ºi la femeile noastre”. Fon-
datorul PEGIDA Lutz Bachmann a

confirmat cã protestul sãptãmânal
al miºcãrii nu va avea loc sãptãmâ-
na viitoare, dar miºcarea intenþio-
neazã sã organizeze o manifestaþie
la nivel european pe 6 februarie, în
oraºe precum Varºovia, Tallinn,
Praga, Bratislava, Amsterdam ºi
Birmingham.

14 ºcoli din Anglia ºi cinci licee din Paris,
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Hai sã fim poliþiºti!

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:50

Este cea mai tare comedie cu
poliþiºti, doar cã... eroii sunt impos-
tori! Doi prieteni la cataramã (Damon
Wayans Jr. ºi Jake Johnson) se
gândesc serios sã lase metropola
pentru orãºelul de baºtinã ºi, ca sã
mai uite de probleme, se duc la cea
mai tare petrecere cu costume.
Îmbrãcaþi în uniforme de poliþiºti, cei
doi amici devin senzaþia cartierului,
dar vor ajunge cât ai clipi din ochi
sã aibã probleme nu doar cu gan-
steri în toatã regula, ci ºi cu detectivi
vânduþi mafiei.

Dumnezeu pentru o zi

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Când Bruce se convinge cã
nu viseazã, cã nu are nici un
coºmar ºi cã nu e nici mãcar
drogat, începe sã foloseascã
puterile nemãrginite cu care l-
a investit chiar bunul Dumne-
zeu! Se joacã, din amuzament,
pânã când realizeazã cã se
aflã la o rãscruce: sã-ºi folo-
seascã puterile pentru a de-
veni cel mai mare ticãlos care
a existat vreodatã, sau sã
gãseascã, în inima lui, acel
grãunte de umanitate pe care
mizeazã chiar Bruce Almighty!

AVP: Alien vs. Predator

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Un industriaº miliardar, Charles
Bishop Weyland, trimite o echipã
internaþionalã formatã din arheo-
logi, oameni de ºtiinþã ºi experþi în
securitate, condusã de specialista
în probleme de mediu Alexa Lex
Woods, sã investigheze o miste-
rioasã emanaþie de caldurã din
inima îngheþatei Antarctici. Aici, ei
fac o descoperire ºi mai terifiantã:
douã rase de extratereºtri se aflã
în razboi. Indiferent care din ele
câstigã, omenirea pierde.

MIERCURI - 27 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
10:00 Poveºti în halate albe
10:30 Ziduri ºi umbre
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
12:00 Teleshopping
12:30 Comorile Toscanei
13:05 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Maºini, teste ºi verdicte
23:55 Darrow
1991, Biografic, Dramã
01:40 Exclusiv în România
02:20 Maºini, teste ºi verdicte
02:50 Sport
03:00 Telejurnal
03:50 Poveºti în halate albe
04:15 Ziduri ºi umbre

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 Pescar hoinar
10:00 Evenimente culturale
11:00 Republic of Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Republic of Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Cartea cea de toate zilele
19:10 Handbal masculin
20:50 Cartea cea de toate zilele
21:00 De neuitat pentru

eternitate
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 La fix
01:00 Mic dejun cu un campion
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:10 Jurnal de secol
02:20 Arta fericirii
03:30 Naturã ºi sãnãtate

TVR 2

07:45 Frumoasa ºi bestia
09:35 Raiul e aievea
11:15 Aproape 16 ani
12:45 Monkey Kingdom
14:05 Liga dreptãþii: Tronul din

Atlantis
15:20 Crãciunul în Conway
16:55 Clopoþica ºi Legenda

Bestiei de Nicãieri
18:15 Bernard ºi Doris
20:00 ªefi de coºmar 2
21:50 Hai sã fim poliþiºti!
23:35 Mi-5: Pentru binele tuturor
01:20 Charlie Hebdo: 3 zile de

teroare
02:25 Eliminaþi mesagerul!
04:20 Cucereºte-o cu salsa

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dumnezeu pentru o zi
2003, SUA, Comedie
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 Terra Nova
2011, Australia, SUA, Aventuri,

Mister, SF
23:45 Lege ºi dreptate
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
00:45 Dumnezeu pentru o zi (R)
2003, SUA, Comedie
02:30 Ce spun românii (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

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

08:30 La Mãruþã (R)
10:15 La bloc (R)
12:15 Noul Domn Jordan (R)
14:00 Nu o poþi lua cu tine dupã

moarte
16:30 La bloc
18:30 Bruneta mea favoritã
20:30 AVP: Alien vs. Predator
22:30 Donnie Brasco
01:00 AVP: Alien vs. Predator

(R)
03:00 Cine A.M
06:45 Afurisitul de telefon! (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele ?
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Dansul dragostei 2
2008, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

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

(R)
10:15 Jurnalul STV Junior (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
12:10 Cronica Zilei
12:15 Putere ºi Glorie (R)
2014, Turcia, Dramã, Istoric
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:25 Cronica Zilei
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort
20:10 Cronica Zilei
20:15 Mondenii
2006, România, Comedie
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:55 Cronica Zilei
23:00 Focus din inima României
23:30 Focus Magazin (R)
00:15 Liceenii, în 53 de ore ºi

ceva
2010, România, Dramã,

Romantic, Dragoste
02:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:00 Trãdaþi în dragoste
04:30 Adevãrul Live
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Punk'd
23:30 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Ceaþã dimineaþã,
urmatã de soare

dupã-amiazã
miercuri, 27 ianuarie - max: 3°C - min: -2°C

$
1 EURO ........................... 4,5325 ............. 45325
1 lirã sterlinã................................5,9466....................59466

1 dolar SUA.......................4,1859........41859
1 g AUR (preþ în lei)........149,9689.....1499689

Cursul pieþei valutare din 27 ianuarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin

Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschisã
în vederea închirierii spaþiilor dis-
ponibile (spaþii depozitare subsol,
spaþiu expoziþional Etaj 1; spaþii bi-
rouri- etaj 2). Documentaþia nece-
sarã se procurã de la Centrul Multi-
funcþional Craiova, str. Târgului nr.
26, etaj 2, camera 211. Data limitã
pentru depunerea ofertelor este în
fiecare zi de luni, miercuri ºi vineri
pânã la orele 11.00. Licitaþia va avea
loc la Centrul  Multifuncþional Cra-
iova,  str.Târgului nr.26, saptãmâ-
nal –în fiecare zi de luni, miercuri ºi
vineri, orele 12:00, Relaþii suplimen-
tare la telefon: 0765.577.711;
0769.268.690.

CONVOCARE Consiliul de Ad-
ministraþie al societãþii CONSTRUC-
ÞII MONTAJ  SA Craiova, înregis-
tratã la O.R.C. Dolj sub nr. J16/187/
1991, CUI RO 2321996, cu sediul în
Craiova, str. Mihail Kogalniceanu nr.
20, în conformitate cu prevederile
Legii nr.31/1990 R, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare ºi cu pre-
vederile Actului constitutiv al socie-
tãþii, convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor societãþii
CONSTRUCÞII MONTAJ  SA în data
de 23.02.2016, orele 11.00 la sediul
societãþii, pentru toþi acþionarii în-
registraþi în registrul acþionarilor la
sfârºitul zilei de 30.12.2015, consi-
deratã ca datã referinþã, cu urmã-
toarea ordine de zi: Aprobarea si-
tuaþiilor financiare anuale întocmi-
te pentru exercitiul financiar al anu-
lui 2015, pe baza Rapoartelor pre-
zentate de Consiliul de Administra-
þie ºi de Auditorul financiar extern.
Aprobarea descãrcãrii de gestiune
a administratorilor pentru activita-
tea desfãºuratã în exercitiul finan-
ciar 2015. Aprobarea întocmirii pen-
tru exerciþiul financiar 2015 a situaþii-

lor financiare anuale conform IFRS,
set independent de situaþiile finan-
ciare anuale întocmite ºi publicate
în conformitate cu legislaþia româ-
nã în vigoare. Imputernicirea Direc-
torului General al societãþii, cu po-
sibilitate de substituire, pentru ac-
tiona pe seama societãþii, pentru a
efectua ºi îndeplini oricare ºi toate
formalitãþile necesare legate de du-
cerea la îndeplinire a hotãrârilor ad-
optate, pentru a semna ºi înregis-
tra la Oficiul Registrului Comerþu-
lui ºi publicã la autoritãþile compe-
tente hotãrârile adunãrii generale or-
dinare a acþionarilor. Acþionarii, per-
soane fizice ºi juridice, înscriºi în
registrul acþionarilor la data de refe-
rinþã pot participa la adunarea gene-
ralã direct, prin reprezentanþi legali
sau pot fi reprezentaþi de cãtre alte
persoane, cu excepþia administrato-
rilor, pe baza unei împuterniciri spe-
ciale, ce va fi depusã în original pânã
la data de 19.02.2016, orele 11.00. For-
mularul de Imputernicire specialã se
poate ridica de la sediul societãþii
începând cu data de 08.02.2016.
Documentele care se vor dezbate în
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþi-
onarilor se gãsesc la sediul societã-
þii fiind la dispoziþia acþionarilor, în-
cepând cu data de 23.01.2016. In ca-
zul în care pe data de 23.02.2016 nu
se întruneºte cvorumul prevãzut de
lege, Adunarea Generalã Ordinarã a
acþionarilor iºi va desfãºura lucrãri-
le la a doua convocare, respectiv în
data de 24.02.2016, în acelaºi loc, la
aceleaºi ore ºi cu aceeaºi ordine de
zi. Informaþii suplimentare se pot
obþine de la sediul societãþii – per-
soanã de contact   Director General,
tel 0251/532114, în fiecare zi lucrãtoa-
re între orele 14.00 – 16.00, începând
cu data de 23.01.2016. Preºedintele
Consiliului de Administraþie, ec. Ana
Cimpoeru.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B
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ANIVERSÃRI
La zi aniversarã
Familia Florescu
ureazã doamnei
SANDU ALISA,
sãnãtate, bucurii
ºi „La Mulþi Ani!”.

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

 2 camere semide-
comandat Valea
Roºie. Telefon:
0251/361.626.
Vând apartament
2 camere - Sinaia,
etaj 1, îmbunãtãþit.
Telefon: 0722/
963.871.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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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.
Amaradiei 2 ca-
mere decomanda-
te etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decoman-
date Brazdã parter.
Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând sau schimb
cu o camerã cã-
min Craiova, casã
locuibilã comuna
Periºor + depen-
dinþe, apã curentã,
canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa.
Telefon: 0752/
641.487.

Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/ 450.724.
Vând casã boiereas-
cã mare - central, pre-
tabilã clinicã, pensi-
une, firmã. Telefon:
0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând terenuri lo-
curi casã la ªosea-
ua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, loca-
litatea Secui. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 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. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.

STRÃINE
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri;
- Geamuri Electrice;
Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzi-
nã. Detalii la tele-
fon: 0768/ 954.944.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calorifer
din fontã, jenþi cu
pneuri pentru Dacia
ºi canistre. Telefon:
0251/416.455.
Vând 2 telefoane
mobile, 1 tabletã, 1
mobil noi. Preþ 200
lei. Telefon: 0762/
728.493.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/ 995.405.
Vând maºinã de
cusut Ileana, maºi-
nã Singer , casã de
marcat Samsung
pentru firme. Tele-
fon: 0727/ 884.205.

Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 func-
þii marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã lun-
gã. Telefon: 0752/
236.667.
Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, tele-
fon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca 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 elemen-
tul. Telefon: 0351/
800.654.

Vând douã cuþite
de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/
808.490 dupã ora
16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Tele-
fon: 0351/181.202.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.

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

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

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

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

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

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

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de tri-
cotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând canapea, fo-
tolii, ºifonier, mobi-
lã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã,
aragaz, frigider,
masã, scaune, sal-
tea copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu
11 elemenþi electric
nou, radiator cu 3
trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.

Vând clasoare cu
timbre pentru co-
piii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich di-
mensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata.
Telefon: 0720/
880.474.
Vând douã locuri
de veci cimitir ªeþu
– Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse,
lucrare marmurã.
Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.

Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/
002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã fo-
losit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.

Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment mobilat Valea
Roºie. Telefon:
0351/433.875.
Închiriez camerã
cãmin mobilatã
(lângã Confecþii).
Telefon: 0767/
305.817.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.

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

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

PIERDERI
PIERDUT Certifi-
cat Constatator
n r . 4 8 6 2 9 /
07.01.2008 pen-
tru sediul profesi-
onal ºi terþi al PFA
Vîrdol Lucreþia.
Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Familiile Rica ºi
ªtefan Ardelea-
nu regretã de-
cesul doamnei
prof. VIOLETA
STÃNESCU ºi
exprimã since-
re condolean-
þe familiei în-
durerate. Bu-
nul Dumnezeu
sã-i odihneascã
sufletul în pacea
cea veºnicã.
COMEMORÃRI

Readuc în me-
morie pe das-
cãlul nostru de
românã de la
”Buzeºti” – ION
M. NEGREANU
– trecut în eter-
nitate la 26 ia-
nuarie 1998. Ion
ªt.  Diaconu.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cãpitanul nejucãtor Petr Pala a
anunþat, ieri, lotul cu care formaþia
Cehiei se va deplasa în perioada 6-
7 februarie la Cluj, pentru meciul
din cadrul primei manºe a Grupei
Mondiale. Cehia va ataca România
în Sala Polivalentã din Cluj cu cele
mai bune jucãtoare de simplu dis-
ponibile în acest moment, Petra
Kvitova (7 WTA) ºi Karolina Plis-
kova (12 WTA), însã surpriza mare
vine de la dublu. Barbora Strycova
(48 WTA) ºi Denisa Allertova (66

Liderul grupei I principale,
Norvegia, care înregistrase
bilanþ maxim dupã trei etape, a
încheiat doar la egalitate, scor
31-31, cu deja eliminata Mace-
donia, luni searã, la Cracovia.
Se putea lãsa chiar mai rãu
pentru scandinavi, conduºi la
pauzã cu 17-13. Într-un alt joc
al grupei, gazda Polonia a trecut
de “lanterna” Belarus, scor 32-
27 (19-13). Din aceastã grupã
mai fac parte campioana în
exerciþiu, Franþa, ºi Croaþia.

În clasament, conduce
Norvegia, cu 7 puncte, urmatã
de Franþa ºi Polonia, cu câte 6,

Fed Cup: Petra Kvitova va conduce
Cehia în meciul cu România

Suprizã mare în lotul campioanei en-titre
WTA) au fost preferate sã comple-
teze lotul campioanei en-titre, în
dauna a douã campioane de Grand
Slam la dublu, Andreea Hlavacko-
va (20 WTA la dublu) ºi Lucie Hra-
decka (17 WTA la dublu). Hlava-
ckova ºi Hradecka,se aflã într-o
formã excepþionalã, sunt calificate
în semifinalele de la Australien
Open, astfel cã absenþa lor pare un
lucru bizar. Explicaþia poate fi ace-
ea cã naþionala Cehiei va dori sã
tranºeze întâlnirea dupã primele pa-

tru partide de simplu, excluzând un
posibil decisiv la dublu. Cehoaicele
vor pleca cu un avantaj important
în duelurile de simplu, þinând cont
cã din tabãra tricolorelor absenteazã
Simona Halep (2 WTA), constãþean-
ca fiind nevoitã sã se opereze în
aceastã perioadã. O altã jucãtoare de
top va lipsi de la confruntarea din
Grupa Mondialã, Lucie Safarova
(Cehia, 9 WTA) fiind accidentatã.

Lotul României va fi anunþat,
astãzi, de Alina Tecºor, iar decizia
cãpitanului nejucãtor pare uºor de
anticipat. Alexandra Dulgheru (61
WTA) este incertã ºi probabil cã se
va miza pe Irina Begu (31 WTA; ºi
ea momentan cu unele probleme
medicale) ºi Monica Niculescu (40
WTA) la simplu. Celelalte douã
sportive convocate ar fi Raluca Ola-
ru (49 WTA la dublu) ºi Andreea
Mitu (96 WTA), dacã nu cumva se
va apela la serviciile Soranei Cîr-
stea (243 WTA).

Cehia a câºtigat ultimele douã
ediþii ale Fed Cup, 3-2 în finala din
2015 cu Rusia ºi 3-1 în finala din
2014 cu Germania, în timp ce echi-
pa României va juca pentru prima
datã în actualul format al Grupei
Mondiale.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (POLONIA)

Norvegia se împiedicã de Macedonia
ºi tremurã serios pentru

calificarea în careul cu aºi
Ce încleºtare va fi astãzi între nordici

ºi francezi (ora 19:15, TVR 2)

Croaþia – 4, Macedonia
– 1 ºi Belarus – 0.

Merg mai departe
primele douã clasate, iar
în ultima etapã, progra-
matã azi, avem “ºocul”
dintre Franþa ºi Norve-
gia, duel încadrat de
Macedonia – Belarus
(17:00) ºi Polonia –
Croaþia (21:30).

Grupa II principalã ºi-a
disputat penultima etapã
asearã, meciurile fiind Spania
(4p) – Ungaria (0p) ºi Suedia
(1p) – Danemarca (6p). Alãturi
de acestea, mai evolueazã
Germania (6p) ºi Rusia (3p).

Astãzi, în runda finalã:
Suedia – Ungaria (17:00),
Germania – Danemarca
(19:15), Spania – Rusia (21:30,
TVR 3).

În semifinale (29 ianuarie)
se joacã încruciºat, loc 1 gr. I
– loc II gr. II ºi loc 1 gr. II –
loc II gr. I.

Perechea Horia Tecãu/Jean-
Julien Rojer (România/Olanda),
favoritã 1, a ratat, ieri dimineaþã,
accederea în semifinalele probei
de dublu masculin de la Austra-
lian Open, cedând, surprinzãtor,
în faþa cuplului francez Adrian
Mannarino/Lucas Pouille, scor 6-
7 (5), 7-6 (2), 4-6, la capãtul unui
joc întins pe durata a douã ore ºi
20 de minute.

Pentru parcursul lor la Melbour-
ne, Tecãu ºi Rojer vor fi recom-
pensaþi cu un premiu de 55.000 de
dolari ºi 360 de puncte.

Tecãu, ultimul român rãmas pe
cimentul de la Antipozi, a evo-
luat azi noapte ºi în “sferturile”
probei de dublu mixt. Fãcând tan-
dem cu americanca Coco Wan-
deweghe, cei doi au întâlnit pe
Bethanie Mattek-Sands ºi Bob
Bryan (favoriþi 2, ambii din Sta-

Australian Open: Tecãu ºi Rojer,
eliminaþi în sferturile de finalã

tele Unite). Constãneþanul s-a
impus o datã la Australian Open
în proba de dublu mixt, în 2012,
când a fãcut pereche chiar cu
rivala de azi-noapte, Mattek-
Sands.

S-au stabilit primele semifinale
de pe tablourile de simplu

Tot în dimineaþa zilei de ieri au
prins contur primele semifinale
de pe tablourile de simplu. În
competiþia bãieþilor, nicio surpri-
zã pe partea superioarã a tablou-
lui, pentru un prim loc în finalã
urmând sã se batã liderul mon-
dial, Novak Djokovic, ºi Roger
Federer (cap de serie 3). Atât
sârbul, care este campionul en-
titre, cât ºi elveþianul au repurtat
succese în minimum de seturi: 6-
3, 6-2, 6-4 cu Kei Nishikori (Ja-
ponia, favorit 7), respectiv 7-6,

6-2, 6-4 cu Tomas Berdych (Ce-
hia, favorit 6).

Meciul dintre Djokovic ºi Fe-
derer reprezintã un veritabil cla-
sic, aceºtia urmând sã se întâl-
neascã pentru a 47-a oarã. Sco-
rul “directelor” este egal.

La feminin, a ieºit de aseme-
nea semifinala proiectatã de tra-
gerea la sorþi: Serena Williams
(SUA, nr. 1) – Agnieszka Rawan-
ska (Polonia, nr. 4). Fapt devenit
posbil dupã ce Serena ºi-a conti-
nuat surpremaþia în faþa rusoia-
cei Mariei ªarapova (favoritã 5),
obþinând a 16-a victorie consecu-
tivã (19-2 la “directe”), scor 6-4,
6-1, timp în care Radwanska se
impunea în compania spanioloai-
cei Carla Suarez Navarro (favori-
tã 10), scor 6-1, 6-3. Nouã me-
ciuri consemneazã statistica între
Williams ºi Rawanska, american-

ca, laureata ediþiei trecute, con-
ducând, neverosimil, cu 8-1.

Azi noapte/în aceastã dime-
neaþã – în celelalte sferturi de
finalã: Angelique Kerber (Ger-
mania, favoritã 7) – Victoria Aza-
renka (Belarus, favoritã 14), Jo-

hanna Konta (Marea Britanie, nr.
47) – Shuai Zhang (China, nr.
133) / Gael Monfils (Franþa, fa-
vorit 23) – Milos Raonic (Cana-
da, favorit 13), David Ferrer
(Spania, favorit 8) – Andy Mur-
ray (Marea Britanie, favorit 2).

DIGI SPORT 1
22:30 – FOTBAL Spania – Cupa

Regelui: Barcelona – Bilbao.
DIGI SPORT 2
18:00 – VOLEI (F) – Liga Campioni-

lor: Alba Blaj – Rocheville Le Cannet /
20:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:
BC Mureº – Steaua CSM Eximbank /
21:45 – FOTBAL Italia – Cupa: Juven-
tus – Inter.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Ligii:

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Manchester City – Everton.

DIGI SPORT 4
22:00 – FOTBAL Franþa – Cupa Ligii:

Paris SG – Toulouse.
EUROSPORT 1
10:30 – TENIS – Openul Australiei, la

Melbourne, în Australia, sferturi de
finalã la masculin: Gael Monfils – Milos
Raonic / 21:30 – PATINAJ ARTISTIC
(M) – Campionatul European, la Bratisla-
va, în Slovacia / 4:30 – TENIS – Openul
Australiei, la Melbourne.

EUROSPORT 2
13:30 – PATINAJ ARTISTIC (F) –

Campionatul European, la Bratislava, în
Slovacia / 19:00, 20:50 – BASCHET (M)
– Eurocupa: Unics Kazan – Maccabi Tel
Aviv, Bayern Munchen – Bilbao.

TVR 2
19:15 – HANDBAL (M) – Campionatul

European, în Polonia: Franþa – Norvegia.
TVR 3
21:30 – HANDBAL (M) – Campionatul

European, în Polonia: Spania – Rusia.
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Andrei Burlacu este noul pariu al
Universitãþii Craiova, dupã Andrei
Ivan, care pare sã aibã bagajele deja
pregãtite pentru Primera Division.
Atacantul a împlinit recent 19 ani ºi
a debutat în prima echipã a ªtiinþei la
Iaºi, în regiunea natalã, el fiind origi-
nar din Botoºani. Gheorghiþã Geo-
lgãu spunea despre Burlacu, în urmã
cu un an: “Ivan-Burlacu ar putea fi
un duet ofensiv care sã conteze în
istoria fotbalului. Pe Burlacu l-a vã-
zut prima oarã Nae Ungureanu, la
un turneu la Constanþa, ºi i-a fãcut
un raport extrem de favorabil. Silviu
Bogdan mi-a spus cã l-am pierdut ºi
l-a luat Hagi, însã am insistat sã mear-
gã direct la Botoºani sã vorbeascã
cu oamenii ºi am reuºit sã-l detur-
nãm. Nu-mi vine sã cred cã ni l-au
dat, e un puºti senzaþional”.

Puºtiul moldovean nu i-a rãmas
dator lui “nea Ghiþu” ºi spune cã îºi
doreºte sã-I calce pe urme: “Mi-a
plãcut foarte tare Gheorghiþã Geo-
lgãu, el este idolul meu. L-am ur-
mãrit pe youtube ºi consider cã a
fost un jucãtor senzaþional. Nu
vreau sã par lipsit de modestie, dar
îmi doresc foarte tare sã-i calc pe
urme, iar stilul meu de joc sper cã
se aseamãnã cu al lui”.

Burlacu se considerã deja oltean,
dupã ce are mai mult de un an de
când se aflã în Bãnie. “Am început
fotbalul în 2006, la Clubul Sportiv
ªcolar din Botoºani. Când am ajuns
la juniorii B ai clubului ne-am califi-
cat în primele opt echipe din þarã,
la turneu am fost remarcat de dom-
nul Nae Ungureanu, iar de atunci a
început povestea frumoasã cu Uni-
versitatea. Nu prea mã mai simt sutã
la sutã moldovean, m-am oltenizat.

Atacantul de 19 ani al Universitãþii Craiova
spune cã vrea sã-I calce pe urme lui Gheorghiþã Geolgãu

Sursã foto: csuc.ro

Universitatea Craiova parcurge un
nou moment umilitor în existenþa sa,
asemãnãtor cu cel din perioada în
care patron era Gigi Neþoiu. „Coman-
dantul” îl transfera în 2001 la Dina-
mo pe cel mai bun jucãtor al echipei
din Bãnie, Claudiu Niculescu, pen-
tru ca peste un an sã trimitã restul
jucãtorilor de valoare în „Groapã”.

La 15 ani de la „momentul Nicu-
lescu”, din nou cel mai bun jucãtor
al Craiovei ºi cel mai promiþãtor fot-
balist român este gata sã pãrãseascã
echipa pentru o rivalã din Bucureºti.
Andrei Ivan, jucãtor monitorizat de
echipe cu nume de peste hotare, este

Deºi a avut oferte de peste hotare, atacantul Andrei Ivan a fost transferat la Steaua
pe punctul de a fi vândut de condu-
cerea Universitãþii Craiova la Stea-
ua, fiind nevoie doar de semnãtura
jucãtorului pentru îndeplinirea tranz-
acþiei. Gigi Becali a negociat ieri cu
Mihai Rotaru ºi totul decurgea cãtre
un transfer al vârfului de 19 ani la
Steaua. Suma de transfer este mai
puþin importantã pentru suporterii
alb-albaºtri, unele surse pretind cã
este vorba de 2 milioane de euro, la
care s-ar mai adãuga 30 de procente
dintr-un ulterior transfer.

„Sunt cluburi interesate de Ivan,
dar sã vedem dacã se vor materiali-
za discuþiile. Este un jucãtor foarte
bun, de viitor” spunea ieri ialomiþea-
nul Felix Grigore, cel care a ajuns
sã conducã un club precum Univer-
sitatea Craiova.

Ultimul jucãtor al Craiovei care a
fost vândut lui Gigi Becali a fost
Mihai Costea, în urmã cu 5 ani, pe
vremea când patron era Adrian Mi-
titelu Un alt jucãtor de la Universita-
tea care a ajuns în iarna aceasta la
Steaua este golgheterul echipei din
sezonul trecut, iordanianul Thaer

Bawab, însã acesta a ajuns la rivala
ªtiinþei din postura de jucãtor liber
de contract. Conducãtorii clubului
din Bãnie au încercat recent sã mai
vândã alþi trei jucãtori lui Gigi Becali,
respectiv doi internaþionali, Mateiu ºi
Vãtãjelu, dar ºi pe Nicuºor Bancu ºi
doar negocierile legate de contracte-
le jucãtorilor au fãcut ca tranzacþiile
sã fie amânate. În condiþiile în care
toate obiectivele acestui sezon au fost
ratate, iar cei mai buni jucãtori sunt
vânduþi, se pare cã Universitatea a
devenit din nou doar o pepinierã pen-
tru marile rivale din Capitalã. Ivan
putea fi vândut foarte bine în strãi-
nãtate, pentru a se evita o nouã umi-
linþã a suporterilor craioveni sau pu-
tea fi pãstrat în echipã pânã în varã,
jucãtorul având ºanse bune de a prin-
de lotul pentru Eiro 2016, iar în acest
caz cota sa ar fi crescut.

„Dacã Steaua vrea un jucãtor de la noi, preþul de vânzare este
cu 25 la sutã mai mare decât pentru alte echipe” declara Mihai
Rotaru, finanþatorul Craiovei.

4 milioane de euro este suma oferitã de Espanyol Barcelona
pentru Ivan

2 milioane de euro este suma oferitã de Steaua pentru Ivan

Conform programului stabilit de Liga
Profesionistã de Fotbal ºi televiziunile
care transmit meciurile din Liga I, jocul
din etapa a 24-a, dintre Universitatea
Craiova ºi Petrolul, se va disputa
duminicã, 14 februarie, de la ora 14, pe
arena “Extensiv”. Prima etapã din 2016
ºi antepenultima a sezonului regulat din
Liga I se desfãºoarã dupã urmãtorul
program: Vineri, 12 februarie: ASA -
Pandurii (ora 20.30); Sâmbãtã, 13
februarie: Viitorul - CSMS Iaºi (ora 18),
Astra - CFR (ora 20.30); Duminicã, 14
februarie: Universitatea - Petrolul (ora
14), ACS Poli - FC Voluntari (ora
16.30), Dinamo - FC Botoºani (ora 19);
Luni, 15 februarie: Concordia Chiajna -
Steaua (ora 20.30).
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Au avut grijã cei din conducere sã
mã ajute sã înþeleg spiritul oltenesc.
Când am ajuns în Bãnie, cei din
Craiova Maxima mi-au fost „pro-
fesori“, de la ei am învãþat foarte
multe. Vã daþi seama ce senzaþie a
fost pentru mine când am dat pri-
ma datã mâna cu Nae Ungureanu,
îl vãzusem prin ziare sau citisem ar-
ticole despre el pe internet. La fel,
nu-mi imaginasem vreodatã cã o sã
ajung sã-i cunosc pe domnii Emil
Sãndoi, Sorin Cârþu, Nae Ungurea-
nu sau Gheorghiþã Geolgãu, care
sunt idoli în Craiova ºi fotbaliºti
imenºi” spune Burlacu pentru site-
ul oficial al Universitãþii. El s-a auto-
caracterizat astfel: “Atuul meu prin-
cipal este cã iubesc aceste culori, joc
cu sufletul pentru Craiova. În plus:
viteza ºi atitudinea sunt cele mai
importante calitãþi pe care suporte-
rii olteni le cer de la un jucãtor”.

Burlacu s-a apropiat prima oarã
de Universitatea prin intermediul
fan-clubului ªtiinþei din Botoºani,
“Lions Botoºani”. “Soþul surorii
mele este membru al acelui fan club.
Îmi cere tot timpul tricouri, eºarfe
cu Universitatea. De fapt, el a fost
cel care mi-a povestit prima datã
despre ªtiinþa, cel care mi-a insu-
flat dragostea pentru culorile alb-
albastre” a spus Burlacu.  

Despre debutul în Liga I, petre-
cut la Iaºi ºi despre planurile de vi-
itor, tânãrul atacant a spus: “A fost
o experienþã de neuitat. Bãieþii m-
au ajutat, m-au încurajat, iar acum
cã am fost cooptat în lot ºi în cel
de-al doilea stagiu al echipei sper
la cât mai multe meciuri în tricoul
Universitãþii ºi, de ce nu, sã ajut
echipa prin goluri ºi prin evoluþii

bune. Sunt mulþi jucãtori care îmi
dau încredere, chiar dacã uneori
mai greºesc. Dumitraº pot sã spun
cã m-a luat sub aripa lui ºi îmi su-
pravegheazã paºii în carierã. Este
un avantaj faptul cã am lucrat îm-
preunã cu Mogoºanu un an ºi ju-
mãtate la echipa a doua a clubului.
Dar aici este alt nivel, alte cerinþe,
trebuie sã muncesc mai mult, dar
uºor-uºor ne vom ajuta reciproc.
Atât noi pe el, cât ºi el pe noi sã
creºtem în evoluþii ºi în carierã.
Peste ºase luni îmi doresc sã am
prestaþii bune la prima echipã, de
ce nu sã marchez câteva goluri în
Liga 1. Important este sã începem
cu dreptul în prima rundã, sã adu-
cem o victorie Bãniei.”

Gigi Becali: „Sunt foarte fericit
ca am fãcut acest transfer. M-am
înþeles cu Rotaru, îi dau douã mili-
oane de euro ºi încã 700.000 de euro
la un viitor transfer. Va semna ºi
el, ne-am pus de acord cu contractul.
L-am vrut eu personal pe Ivan, este
un mare talent ºi un bãiat cãruia îi
place munca. Ivan va fi obiectul
celui mai mare transfer al unui ju-
cãtor român în strãinãtate”

Sorin Cârþu: „Ivan poate juca
oriunde în linia de atac, vârf îm-
pins, în stânga, în dreapta ºi în
orice sistem de joc. E foarte bun
transfer pentru Steaua”
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