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- De ce spui, Popescule, cã poli-
ticienii noºtri nu fac nimic? Ei
ne-au adus pe ultimul loc în
Europa. actualitate / 5
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Opt candidaþi ºi-
au depus candidatu-
rile pentru funcþiile
de decan ale celor
patru facultãþi din
cadrul Universitãþii
de Medicinã ºi Far-
macie din Craiova:
Facultatea de Medi-
cinã, Facultatea de
Medicina Dentarã,
Facultatea de Far-
macie ºi Facultatea
de Moaºe ºi Asisten-
þã Medicalã. Sãptã-
mâna aceasta, pânã
la data de 5 februa-
rie a.c, candidaturi-
le vor fi validate de
consiliile facultãþi-
lor. Apoi, decanii
sunt selectaþi prin
concurs public orga-
nizat de recto-
rul Universitãþii
de Medicinã ºi
Farmacie din
Craiova.
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Dacian Cioloº -Dacian Cioloº -Dacian Cioloº -Dacian Cioloº -Dacian Cioloº -
premierul cupremierul cupremierul cupremierul cupremierul cu
puþine “greºelipuþine “greºelipuþine “greºelipuþine “greºelipuþine “greºeli
personale”personale”personale”personale”personale”

Astãzi premierul Dacian Cioloº
are anunþate întâlniri la Vila Lac cu
liderii partidelor parlamentare, pen-
tru a discuta ºi conveni eventual
pe tema modificãrii legislaþiei elec-
torale, în contextul în care PNL
face presiuni susþinute. Câºtigã te-
ren în spaþiul public ideea cu ale-
gerea primarilor în douaã tururi,
chiar dacã PSD ameninþa cu...
boicotarea acestora, o formulare
teribilistã, ceea ce nu se va întâm-
pla. Resemnarea social-democra-
þilor este în schimb acompaniatã
de participarea separatã a UNPR…

BucureºteniBucureºteniBucureºteniBucureºteniBucureºteni
cercetaþicercetaþicercetaþicercetaþicercetaþi
pentru furturipentru furturipentru furturipentru furturipentru furturi
din Craiova, Balºdin Craiova, Balºdin Craiova, Balºdin Craiova, Balºdin Craiova, Balº
ºi Slatinaºi Slatinaºi Slatinaºi Slatinaºi Slatina

Un pictorUn pictorUn pictorUn pictorUn pictor
al Craioveial Craioveial Craioveial Craioveial Craiovei
la Bucurela Bucurela Bucurela Bucurela Bucureºººººti:ti:ti:ti:ti:
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Bugetul CraioveiBugetul CraioveiBugetul CraioveiBugetul CraioveiBugetul Craiovei
este mai sãraceste mai sãraceste mai sãraceste mai sãraceste mai sãrac
cu 50 milioanecu 50 milioanecu 50 milioanecu 50 milioanecu 50 milioane
de eurode eurode eurode eurode euro

Deºi, la prima vedere, bugetul
Craiovei din acest an este mai mic
cu peste 200 milioane de lei, echi-
valentul a 50 milioane de euro, au-
toritãþile spun cã, de fapt, este mare
cu 40 milioane de lei decât în 2015.
Cele peste 200 milioane de lei, care
nu se mai regãsesc acum în vistie-
ria oraºului, sunt fonduri europe-
ne care s-au epuizat, fiind deja ac-
cesate, iar cele 40 milioane de lei
sunt bani suplimentari care vor fi
colectaþi la buget din plata amenzi-
lor neîncasate ºi din taxele noi im-
puse de actualul Cod Fiscal.
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Cioloº i-a trimis

lui Pavel Filip lista

cu reforme pe care

Chiºinãul trebuie

sã le adopte
Premierul Dacian Cioloº i-

a trimis sâmbãtã omologului
sãu din R. Moldova, Pavel
Filip, o scrisoare care deta-
liazã reformele pe care
Chiºinãul trebuie sã le adopte
“în termenul cel mai scurt”
pentru deblocarea celor 60 de
milioane de euro din acordul
de împrumut semnat de cele
douã þãri. Lista include 7
mãsuri pentru crearea condi-
þiilor necesare transferãrii
primei tranºe de 60 milioane
de euro din creditul rambur-
sabil de 150 de milioane de
euro. Cioloº afirmã cã pe
lângã susþinerea financiarã,
îndeplinirea acestor reco-
mandãri va crea “premisele
relansãrii parteneriatelor
Republicii Moldova cu alþi
parteneri internaþionali ºi
financiari’’. El insistã asupra
faptului cã România este
dispusã sã ofere sprijinul
necesar Republicii Moldova
“într-o manierã structuratã ºi
gradualã, în conexiune cu
eforturile întreprinse la
Chiºinãu pentru asumarea ºi
aplicarea reformelor demo-
cratice, economice ºi institu-
þionale’’ pentru cã doar astfel
asistenþa României “va putea
atinge impactul dorit, în
complementaritate cu asis-
tenþa altor parteneri interna-
þionali ºi financiari ai
Republicii Moldova, în
beneficiul cetãþenilor Repu-
blicii Moldova’’.

Senatorii ºi deputaþii se vor în-
tâlni pe 1 februarie în cadrul ºedin-
þelor de grup pentru a-ºi alege noi
lideri sau pentru a-i reconfirma pe
cei existenþi. Astfel, la PSD Mari-
an Neacºu va fi înlocuit cel mai
probabil de Florin Pâslaru ca ºef al
deputaþilor. UNPR a anunþat cã se
va separa în Parlament de PSD,
demersurile urmând sã fie iniþiate
în prima zi a noii sesiuni.

Aleºii îºi vor împãrþi ºi funcþiile
din cele douã Birouri Permanente,
recompensate cu salarii semnifica-
tiv mai mari decât cele care intrã
în buzunarele parlamentarilor “de
rând’’. ªedinþele de plen vor înce-
pe la ora 16,00. Sesiunea va debu-
ta sub semnul controverselor le-
gate de modul de alegere a prima-
rilor, PNL insistând asupra reveni-
rii la douã tururi de scrutin în con-
diþiile în care este susþinut în acest
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Actorul Florin Piersic a decla-
rat, ieri, pentru MEDIAFAX, cã
a aflat cã PSD ar intenþiona sã îl
propunã candidat la alegerile par-
lamentare, actorul precizând cã
nu îl intereseazã niciun partid
politic, iar politicienilor nici nu
le spune “mulþumesc”, pentru cã
nu are motive. “Mi-au dat tele-
fon. Eu nu am nicio treabã cu
politica, nici vorbã, nici nu-l cu-
nosc pe domnul Rãdulescu (de-
putatul Cãtãlin Rãdulescu, preºe-

Potrivit PNL, discuþiile încep la
9:45 la Vila Lac 1. Delegaþia libe-
ralilor este compusã din Vasile Bla-
ga, Adriana Sãftoiu, Ilie Bolojan,
Ludovic Orban, Gheorghe Flutur.
Propunerea PNL mai este susþi-
nutã doar de reprezentanþii Miº-
cãrii Populare.

Deputaþii ºi senatorii se întorc astãzi la muncã, în
prima sesiune parlamentarã din 2016 ºi penultima din

mandat, sesiune care se va desfãºura sub semnul
alegerilor locale din iunie, scrutin premergãtor parla-

mentarelor de la sfârºitul anului. Birourile permanente
ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului se reunesc luni la

prânz, urmate de ºedinþe ale liderilor de grup.

demers doar de cei de la Miºcarea
Popularã. Discuþii pe aceastã temã
vor avea loc între premierului Da-
cian Cioloº ºi reprezentanþii parti-
delor chiar odatã cu revenirea par-
lamentarilor la muncã.

Iniþiativa legislativã în acest sens
a fost respinsã de Comisia juridicã
a acestui for în luna decembrie.
Proiectul a fost depus de liberali în
septembrie, iar Camera Deputaþi-
lor este for decizional. O altã lege
importantã care aºteaptã votul par-
lamentarilor este cea privind darea
în platã, trimisã spre reexaminare
de preºedintele Klaus Iohannis la
finalul anului trecut ºi asupra cã-
reia existã un acord de principiu în
rândul forþelor politice. Acordul de
împrumut cu Republica Moldova
s-a întors ºi el la Legislativ dupã
ce ºeful statului a constatat cã si-
tuaþia de la Chiºinãu era prea in-

stabilã pentru a fi pus în practicã.
Acesta va primi undã verde de la
Parlament în urma discuþiilor ofi-
cialilor români cu noul premier de
la Chiºinãu, Pavel Filip, care tre-
buie însã sã îndeplineascã în prea-
labil o listã de 7 reforme trimisã de
premierul Dacian Cioloº.

Senatul îºi va începe activita-
tea în 2016 cu votul asupra soli-
citãrii DNA de avizare a începerii
urmãririi penale în cazul fostului
vicepremier Gabriel Oprea. Lide-

rul UNPR le-a cerut senatorilor sã
îi ridice imunitatea, fãrã sã îºi arate
însã disponibilitatea de a demisio-
na. Dincolo de declaraþiile oficia-
le, potrivit cãrora partidele vor
vota favorabil cererea DNA, vo-
tul în cazul celor care au proble-
me cu justiþia este secret cu bile
ºi se decide de cele mai multe ori
prin negocieri individuale, cu atât
mai mult cu cât numãrul mai mic
al aleºilor din Senat permite aces-
te “aranjamente”.

Cioloº discutã luni cu partidele despre alegerea
primarilor în douã tururi

Premierul Dacian Cioloº se întâlneºte astãzi dimineaþã
cu reprezentanþii partidelor pentru a discuta despre solici-
tarea PNL privind revenirea la alegerea primarilor în douã
tururi de scrutin. Purtãtorul de cuvânt al Guvernului, Dan
Suciu, a precizat pentru MEDIAFAX cã premierul Dacian
Cioloº va începe consultãrile cu partidele pe tema reveni-
rii la alegerea primarilor în douã tururi luni. Prima întâlnire

urmeazã sã aibã loc la ora 10:00, la Vila Lac 1.

“PSD, UNPR, ALDE ºi UDMR
au anunþat cã nu sunt de acord cu
modificarea legii alegerilor locale.
În aceste condiþii nu ºtiu dacã
domnul prim ministru Dacian Cio-
loº se mai poate gândi cã mai are
rost sã iniþieze în vreun fel sau altul
o ordonanþã sau proiect de lege

în condiþiile în care o largã majo-
ritate din Parlament nu susþine
aceastã idee’’, a spus Dragnea,
vineri, într-o conferinþã de presã.
El ameninþase cã în cazul în care
Guvernul va rãspunde pozitiv ce-
rerii PNL social-democraþii vor
boicota alegerile locale.

Oprea nu s-a declarat de acord
cu ideea lui Dragnea privind boi-
cotarea alegerilor locale în cazul
în care se revine la alegerea pri-
marilor în douã tururi.”Noi nu
boicotãm niciodatã”, a subliniat
el, sugerând cã aceasta nu este o
atitudine responsabilã ºi menþio-

nând cã respecta legea alegerilor
locale, votatã de cãtre toate par-
tidele politice, ce prevede alege-
rea primarilor într-un singur tur.
Copreºedintele ALDE, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, a declarat cã
deºi este de acord cu alegerea
primarilor în douã tururi, nu con-
siderã oportunã modificarea legii
în acest moment.

Premierul a respins iniþial mo-
dificarea acestei legi, dar s-a de-
clarat dispus sã discute pe aceas-
tã temã dupã ce preºedintele -
Klaus Iohannis s-a declarat în fa-
voarea ei.

dintele PSD Diaspora, n.r.). As-
tea sunt vise, sã fac eu parte
pentru diaspora nu ºtiu ce, mã
propune PSD. Mi-a explicat o
doamnã. N-am treabã cu politi-
ca de niciun fel. De 20 de ani
am fost chemat la partide, am
spus «Nu fac (politicã, n.r.)». ªi
nu am fãcut nimic, ºi nu fac nici
acuma. Vadim Tudor m-a rugat
sã mã duc sã fiu la Bruxelles nu
ºtiu ce europarlamentar. Am
spus: «Dar nici nu mã gândesc

la aºa ceva». Eu nu am nimic
altceva decât profesia. Eu cu
politica nu am nici de aici ºi pânã
în colþ. La politicieni nici nu le
spun mulþumesc, cã n-am pen-
tru ce sã le mulþumesc, cã nu
mi-au fãcut nimic ºi n-am nimic
nevoie de la ei. Nimic. Eu þin la
poporul ãsta, þin la toþi care vor
binele þãrii, dar nu pot sã mã duc
eu (în politicã, n.r.)”, a spus,
pentru MEDIAFAX, actorul
Florin Piersic.
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Dacã în 2015, municipalitatea
craioveanã a avut la dispoziþie un
buget de aproximativ 820 milioa-
ne de lei (iar în anul 2014 a fost
de 671 de milioane de lei), anul
acesta dispune de un buget de
numai 583,15 milioane de lei, (130
milioane de euro faþã de 183 mili-
oane de euro). Rezultã o diferen-
þã de 237 milioane de lei mai mic
(53 de milioane de euro) faþã de
2015. Autoritãþile locale au expli-
cat cã aceastã diferenþã aprovine
de la proiectele cu finanþãri euro-
pene pe care le-a derulat munici-
palitatea ºi care au fost încheiate
la finele lui 2015, toþi banii fiind
accesaþi. Cu alte cuvinte, odatã
încheiate, proiectele cu bani eu-
ropeni au lãsat un gol acest gol

Deºi, la prima vedere, bugetul Cra-
iovei din acest an este mai mic cu pes-
te 200 milioane de lei, echivalentul a
50 milioane de euro, autoritãþile spun
cã, de fapt, este mare cu 40 milioane
de lei decât în 2015. Cele peste 200
milioane de lei, care nu se mai regã-

sesc acum în vistieria oraºului, sunt
fonduri europene care s-au epuizat, fi-
ind deja accesate, iar cele 40 milioane
de lei sunt bani suplimentari care vor
fi colectaþi la buget din plata amenzi-
lor neîncasate ºi din taxele noi impuse
de actualul Cod Fiscal.

de peste 50 milioane de euro care
se observã în bugetul local.

Amenzile neîncasate saltã
bugetul

Numai cã autoritãþile spun cã
aceºti bani vor fi acoperiþi în de-
cursul anului. Specialiºtii din pri-
mãrie au anunþat deja o creºtere
cu 40 de milioane de lei a bugetu-
lui, arãtând ºi direcþiile dinspre
care vor veni aceºti bani. Potrivit
directorului economic, Nicolae
Pascu, deºi taxele ºi impozitele nu
au fost majorate la Craiova, se vor
aduna mai mulþi bani la buget în
primul rând din încasarea amenzi-
lor. Acesta a spus cã modificãrile
aduse Codului Fiscal obligã auto-
ritatea sã solicite contribuabilului

care vine la ghiºeu sã-ºi plãteascã
mai întâi eventualele amenzi ºi abia
apoi sã-ºi achite taxele. Finanþiºtii
din primãrie spun cã aceastã nouã
regulã avantajeazã mult Primãria
Craiova care are multe amenzi de
recuperat.

Un plus de 40 milioane de lei
Numai din încasarea amenzilor

vechi, ar urma sã vinã la buget 20
milioane de lei. Alte sume în plus
vor veni tot din taxele de la popu-
laþie, autoritãþile spunând cã este
vorba de banii colectaþi din impo-
zitul pe clãdirile nerezidenþiale, care
nu erau detaliate în vechile preve-
deri legale ºi care acum sunt taxa-
te separat ºi vor aduce venituri
suplimentare la buget. Mai existã
ºi o a treia sursã de venituri supli-
mentare, care funcþioneazã tot în-
cepând cu acest an, ºi anume în-
casarea impozitului pe terenul de
sub clãdiri. ªi aceastã obligativita-
te a fost introdusã prin noul Cod
Fiscal ºi, deºi valoarea este foarte
micã, specialiºtii spun cã totuºi vin
niºte bani la buget, bani care nu
erau cuantificaþi pânã acum.

Pe ce vor fi cheltuiþi aceºti bani
Autoritãþile spun cã bugetul a

fost bine chibzuit ºi cã banii ajung
pentru funcþionarea 100% a tutu-
ror instituþiilor din subordine, dar ºi
pentru investiþii. De asemenea, Pri-
mãria Craiova a anunþat cã, ºi în acest
an, continuã sã ofere populaþiei fa-
cilitãþile de anul trecut – transpor-

tul gratuit pentru pensionarii care
au o pensie lunarã de cel mult 1000
de lei ºi o reducere cu 50% a abo-
namentului pentru elevi ºi stu-
denþi; facilitãþi de transport pentru
persoanele cu handicap, plata a
peste 1.300 de asistenþi personali,
ajutoare sociale pentru încãlzirea
locuinþei pentru cele 5 luni de iar-
nã (au fost alocaþi în acest an 4
milioane de lei); pachete sociale de
trei ori pe an (în 2015 au fost
18.000 de persoane care au primit
astfel de pachete sociale) ºi burse
pentru 9.000 de elevi.

Asociaþia Craiova Capitalã
Culturalã Europeanã nu mai
este finanþatã

Deºi învãþãmântul figureazã cu
cei mai mulþi bani – 175 milioane

de lei – cea mai mare parte din
sumã a fost alocatã de la bugetul
de stat, dar autoritãþile au spus cã
au adãugat ºi ele 6 milioane de lei
pentru funcþionarea reþelei ºcola-
re din Craiova. Cele trei spitale din
subordinea primãriei (Filantropia,
Boli Infecþioase ºi Neuropsihia-
tria) au primit, în total, 40 milioa-
ne de lei. Investiþia în culturã este
anul acesta de 20 milioane de lei
(Asociaþia Craiova Capitalã Cul-
turalã Europeanã nu mai este fi-
nanþatã anul acesta). Pentru sport
s-au alocat 9,44 milioane de lei
care merg la Sport Club Munici-
pal Craiova. Zonele Verzi au pri-
mit 18 milioane de lei, iar repara-
þiile de strãzi – 40 milioane de lei
(cât toate spitalele la un loc).

LAURA MOÞÎRLICHE

„A venit timpul ca ºi Craiova
sã aibã un primar liberal. Noi, cei
de la PNL ne dorim sã dãm des-
chidere, posibilitatea realã a ce-
lor care cred în valorile liberale
sã vinã alãturi de noi. Este tim-
pul ca oamenii într-adevãr valo-
roºi sã vinã ºi sã se implice în
sistemul politic românesc, iar noi
PNL facem acest lucru. Eu, Pa-
vel Badea vreau ca oamenii valo-
roºi sã vinã la PNL ºi împreunã
sã promovãm interesul comuni-

Pavel Badea: „Nu este un buget
al craiovenilor... din pãcate”

Consilierul local, Pavel Badea a ieºit ieri,
în prima sa conferinþã de presã, ca ºi candi-

dat pentru funcþia de primar al municipiului
Craiova. Acesta a precizat cã a fãcut o analizã

organizaþiei municipale a PNL, pe care o
conduce de curând, ºi a fost încântat de

devotamentul ºi dorinþa colegilor de a-l
susþine în aceastã cursã ºi de a câºtiga Pri-
mãria pe 5 iunie a.c. Pavel Badea a vorbit ºi

de numãrul mare de tineri, care vin spre
PNL ºi care doresc o schimbare.

tãþii, sã vinã aceºti oameni dacã
vor sã-ºi promoveze propriile
idei”, a subliniat Paveal Badea.

Acesta a discutat ºi despre
bugetul Craiovei pe 2016, de-
spre care a spus cã este „un
buget de campanie al actualului
primar pentru alegerile din varã”,
cã nu are nicio legãturã cu ne-
voile cetãþenilor. „Am participat
la dezbaterea pe buget, care a
avut loc recent, în sediul Primã-
riei. Nu vreau sã discutãm foar-

te mult, dar totuºi cetãþenii Cra-
iovei trebuie sã fie informaþii pe
ce li se duc banii. Nu este un
buget al craiovenilor, din pãca-
te, ci un buget de campanie al
primarului. Ni se vorbeºte aco-
lo de lucruri ce vor fi înfãptui-
te, dar fãrã sã ni se precizeze
ceva legat de sursa de finanþa-
re. Exemplul cel mai clar este cel

legat de asfaltarea
strãzilor.  Cam un
sfert de ceas a vorbit primarul
în funcþie, de aceste strãzi, a
anunþat tot felul de nume de
strãzi, fãrã vreo prioritizare,
fãrã vreun criteriu care a stat la
baza selecþiei acestor strãzi, ca
sã înþeleagã de cel cãruia nu i se
va asfalta strada. De ce a fost

prioritarã strada X ºi nu strada
lui. Este respectul faþã de cetã-
þeanul plãtitor de taxe ºi impozi-
te. De patru ani auzim acelaºi lu-
cru, cã vor fi asfaltate strãzile,
dar cam atât...”, a subliniat pre-
ºedintele PNL Craiova.

MARGA BULUGEAN
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Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, în cursul zilei de vineri, poli-
þiºtii din cadrul Serviciului de Inves-
tigaþii Criminale Dolj ºi Centrului de
Cooperare Poliþieneascã Internaþio-
nalã l-au preluat sub escortã din
Roma, Italia, pe Doru Stan, de 44
de ani, din Craiova, condamnat la 3
ani închisoare pentru infracþiuni in-
formatice. Craioveanul, care era ur-
mãrit atât la nivel naþional ºi interna-
þional din luna februarie 2015, a fost
încarcerat în Penitenciarul Rahova.

Doru Stan a fãcut parte dintr-o
grupare infracþionalã destructuratã
de poliþiºtii ºi procurorii craioveni
de crimã organizatã în mai 2010.
Reamintim cãpe 27 mai 2010, ofi-
þerii Brigãzii de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craio-

Sâmbãtã seara, în jurul orei
17.00, poliþiºtii Secþiei 3 Craiova
au fost sesizaþi cu privire la fap-
tul cã un tânãr a sustras mai
multe bunuri din magazinul De-
cathlon de la Electroputere Mall,
de pe Calea Bucureºti din Craio-
va. În momentul în care poliþiºtii

La acest sfârºit de sãptãmânã,
poliþiºti din cadrul Serviciului Ru-
tier – Biroul Drumuri Naþionale ºi
Europene ºi Biroului Rutier Craio-
va au acþionat, pe sectoarele de
drum cu risc accidentogen ridicat,
pentru prevenirea evenimentelor
rutiere generate de nerespectarea
regimului legal de vitezã. De ase-
menea, poliþiºtii au urmãrit ºi
conºtientizarea conducãtorilor auto
cu privire la riscurile la care se
expun atunci când efectueazã de-
pãºiri neregulamentare. În urma
abaterilor constatate, oamenii legii
au aplicat 144 amenzi în valoare
de peste 23 000 lei. Dintre aces-
tea, 51 de sancþiuni au fost aplica-
te pentru nerespectarea vitezei le-
gale, iar alte 5 sancþiuni au fost
aplicate unor conducãtori auto care

Bucureºteni cercetaþi pentru
furturi din Craiova, Balº ºi Slatina
Doi tineri din Bucureºti sunt cercetaþi penal pentru mai multe

furturi, dupã ce au fost prinºi cu încãlþãminte sport sustrasã din
Decathlon. Unul dintre ei a încercat sã fugã cu maºina, însã a

fost urmãrit de poliþiºtii craioveni ºi blocat în trafic. S-a stabilit
cã, în cursul zilei de sâmbãtã, dãduserã atacul la mai multe

magazine din Slatina, Balº ºi Craiova.

au ajuns în parcarea magazinu-
lui, au observat un autoturism
Dacia Logan, cu numere de Bu-
cureºti, care a demarat în trom-
bã spre ieºirea din parcare ºi ul-
terior a pornit pe Calea Bucureºti,
cãtre oraºul Balº. Poliþiºtii au so-
licitat o altã patrulã care sã vinã

Un craiovean de 44 de ani, condamnat definitiv
pentru fraude informatice în urmã cu un an, compli-
ce al lui Dragoº Tiugan, a ajuns dupã gratii la acest
sfârºit de sãptãmânã. Craioveanul a fugit din þarã
înainte de pronunþarea sentinþei definitive prin care
a primit 3 ani de puºcãrie, a fost dat în urmãrire la
nivel internaþional, fiind prins în Italia ºi extrãdat.

va, împreunã cu procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova, des-
tructurau o grupare de falsificatori
de carduri. Nu mai puþin de 37 de
percheziþii s-au fãcut în Craiova,
Bucureºti, Slatina ºi Caracal, în urma
cãrora s-au ridicat zeci de mii de
euro ºi lei, 40 de unitãþi centrale de
calculator, laptop-uri, telefoane
mobile, camere foto, peste 80 de
cãrþi de credit, cartele telefonice,
guri de bancomat, skimmere, dis-
pozitive electronice utilizate la con-
fecþionarea dispozitivelor tip skim-
ming, documente de transfer ban-
car ºi documente de identitate. În
noiembrie 2010, procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova au tri-
mis în judecatã 11 persoane în acest
dosar: Andrei Cercelaru, zis „Raþã”

(26 de ani), din Craiova, Eugen
Stan, zis „Kinder” sau „Randu” (35
de ani), din Caracal-Olt, Leonard
Vasile, zis „Lony” (29 de ani), din
Craiova, Dragoº Tiugan (32 de ani),
din Craiova, Narcis Cîþã (31 de ani),
din Craiova, Marian Badea, zis „Pi-
sic” sau „Masicã” (30 de ani), din
Craiova, Mihai-Traian Neacºu (23
de ani), din Bucureºti, Horia Sorin
Hangu (34 de ani), din Craiova,
Doru Stan (39 de ani), din Craiova,
Ion Cãtãlin Vrancea, zis „Iulicã” (30
de ani), din Craiova, Claudiu Na-
ciu, zis „Ciumac” (34 de ani), din
Craiova. Pe 31 ianuarie 2014, ma-
gistraþii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat sentinþa în dosar, 10 din cei
11 inculpaþi fiind condamnaþi la în-
chisoare cu executare. Astfel, Leo-
nard Vasile, Dragoº Tiugan, Mihai
Traian Neacºu ºi Claudiu Naciu au
fost condamnaþi la câte 6 ani de în-
chisoare, alþi ºase inculpaþi primind
câte cinci ani de închisoare. Cu pri-
vire la Ion Vrancea, instanþa a dis-
pus disjungerea cauzei ºi judecarea
sa într-un dosar separat, cauza fi-
ind suspendatã pânã când inculpa-

tul va fi gãsit ºi adus în þarã. Toþi
cei 10 inculpaþi, dar ºi procurorii
craioveni din cadrul DIICOT au de-
clarat apel împotriva sentinþei Tri-
bunalului Dolj. Pe 10 februarie 2015
Curtea de Apel Craiova a admis ape-
lurile inculpaþilor, a desfiinþat sen-
tinþa instanþei de fond ºi pentru nouã
dintre inculpaþi a decis reducerea
pedepselor, în timp ce faþã de Dra-
goº Tiugan s-a dispus rejudecarea
la Tribunalul Dolj. Astfel, Andrei
Cercelaru zis “Raþã” a primit 4 ani
închisoare,  Eugen Stan zis „Kin-
der” sau „Randu” – 3 ani închisoa-

re cu suspendare pe durata terme-
nului de încercare de 6 ani, Claudiu
Leonard Vasile zis „1Lony” – 4 ani
închisoare, Narcis Florin Cîþã – 3
ani închisoare, Marian Badea  zis
„Pisic” sau „Masicã” – 3 ani închi-
soare, Doru Stan – 3 ani închi-
soare, Horia Sorin Hangu – 3 ani
închisoare, Mihai Traian Neacºu –
3 ani închisoare cu suspendare pe
durata termenului de încercare 6 ani
ºi Claudiu Naciu – 3 ani închisoare.
Nefiind gãsit dupã pronunþarea sen-
tinþei, Doru Stan a fost dat în ur-
mãrire internaþionalã.

Peste 50 de amenzi au aplicat poliþiºtii doljeni la acest sfârºit
de sãptãmânã ºoferilor care au apãsat prea tare pedala de

acceleraþie. Oamenii legii au reþinut 12 permise de conducere,
între cei deveniþi pietoni fiind un tânãr de 22 de ani prins

gonind pe strada „Râului” din Craiova cu 114 km/h.

au efectuat depãºiri neregulamen-
tare. De asemenea, poliþiºtii au reþi-
nut în vederea suspendãrii dreptu-
lui de a conduce 12 permise de
conducere. „Vitezomanul” acþiunii
a fost Victor G., de 22 de  ani, din
comuna Secu, Dolj, depistat, de un
echipaj al Poliþiei Rutiere care acþi-
ona cu aparatul radar pe strada
„Râului” din municipiu, în timp ce
conducea un autoturism Opel cu
viteza de 114 km/h. „Conducãto-
rul auto a fost sancþionat cu amen-
dã în valoare de 945 lei, iar ca
mãsurã complementarã i s-a reþi-
nut permisul în vederea suspendã-
rii dreptului de a conduce autove-
hicule pe drumurile publice pen-
tru o perioadã de 90 de zile”, a
precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

la la magazinul unde fuseserã
solicitaþi, iar echipajul de poliþie
a pornit în urmãrirea autovehicu-
lului fugar, reuºind în scurt timp
sã-l blocheze în trafic ºi sã-l
opreascã. Oamenii legii l-au iden-
tificat pe conducãtorul auto, sta-
bilind cã se numeºte Ioan T., de
29 ani, din Bucureºti, iar în port-
bagajul autoturismului au fost
descoperit mai multe produse ali-
mentare, bãuturi alcoolice, pre-
cum ºi 4 perechi de încãlþãminte
sport. Ceilalþi poliþiºti ajunºi la
magazinul respectiv l-au identifi-
cat pe Rãzvan A., de 22 ani, din
Bucureºti. Acesta sustrãsese alte

douã perechi de încãl-
þãminte sport, în valoa-
re de 430 lei. „În urma
verificãrilor efectuate,
oamenii legii au stabi-
lit faptul cã tinerii au
sustras bunurile, în
aceeaºi zi,  din mai
multe magazine din
Craiova, Slatina ºi
Balº. Prejudiciul se ri-
dicã la aproximativ
2200 lei. Poliþiºtii con-
tinuã cercetãrile sub
aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de furt, dar
ºi pentru documenta-
rea întregii activitãþi
infracþionale a suspec-
þilor, aceºtia fiind cer-
cetaþi în stare de liber-
tate”, a declarat purtã-
torul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin
Apostol.
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Astãzi premierul Dacian Cio-
loº are anunþate întâlniri la Vila
Lac cu liderii partidelor parlamen-
tare, pentru a discuta ºi conveni
eventual pe tema modificãrii le-
gislaþiei electorale, în contextul în
care PNL face presiuni susþinu-
te. Câºtigã teren în spaþiul public
ideea cu alegerea primarilor în
douaã tururi, chiar dacã PSD
ameninþa cu... boicotarea aces-
tora, o formulare teribilistã, ceea
ce nu se va întâmpla. Resemna-
rea social-democraþilor este în
schimb acompaniatã de partici-
parea separatã a UNPR, în ide-
ea fragmentãrii voturilor pentru
primari, o mãsurã politicã antici-
pativã. Sociologii nu se hazardea-
zã în a valida scorul de 10%,
enunþat, ca doleanþã, de Gabriel

MIRCEA CANÞÃR
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cu puþine “greºeli personale”cu puþine “greºeli personale”cu puþine “greºeli personale”cu puþine “greºeli personale”cu puþine “greºeli personale”

Oprea, preºedintele UNPR, dar
considerã cã e posibil un scor cât
mai rezonabil. Implicarea premie-
rului tehnocrat, Dacian Cioloº,
într-un joc eminamente politic,
este realmente delicatã, ºi îi per-
turbã într-un fel parcursul, lipsit
pânã acum de greºeli personale,
cã tot suntem dupã finala Aus-
tralian Open. Ceea ce chiar su-
prinde. Mai clar: Dacian Cioloº
este pus “între ciocan ºi nico-
valã”. Ameninþat pe de o parte
de Alina Gorghiu, care clameazã
cã dacã PNL nu este suficient de
convingãtor pentru a impune o
ordonanþã de urgenþã a guvernu-
lui pentru alegerilor locale în douã
tururi, poate îl convinge societa-
tea civilã care a contribuit la un-
gerea guvernului Dacian Cioloº.

Cam subtil ºantajul. De partea
celaltã, Liviu Dragnea spune ºi
el ce spune, cu boicotarea alege-
rilor. Legea în vigoare a fost sus-
þinutã atât de PNL cât ºi PSD.
Mai mult deputatul Mihai Voicu,
de la PNL, a fost chiar preºedin-
tele comisiei de cod electoral. În
afarã de PNL doar Miºcarea Po-
pularã se pronunþã clar pentru
alegerea primarilor în douã tururi.
Ar mai putea fi amintit ºi partidul
lui Monica Macovei. Dacian Cio-
loº în schimb are împotrivã PSD,
UNPR, ALDE ºi UDMR, adicã
o majoritate parlamentarã ori-
când furioasã, capabilã de o mo-
þiune de cenzurã cu ºanse mari.
Dacã se revine la alegerea pri-
marilor în douã tururi, printr-o târ-
guialã politicã, nu excludem ºi

revenirea la desemnarea preºe-
dinþilor de consilii judeþene prin vot
uninonimal. Cumpãnit în toate
demersurile de pânã acum, ca
premier, Dacian Cioloº presimte
cã este împins sã comitã o eroa-
re “de joc politic”, scoþând cu
mâna sa tãciunii încinºi dintr-un
foc fãcut de alþii. O va face, rã-
mânând convins cã trebuie sa-
tisfãcutã ºi tabãra perdantã.
Asta însemnând cã ar putea “la
schimb”, tergiversa sine die
schimbarea prefecþilor ºi sub-
prefecþilor desemnaþi de PSD ºi
UNPR, cu depline competenþe
în organizarea alegerilor. Ori-
cum, în situaþia revenirii la ale-
gerea primarilor în douã tururi,
întreaga strategie de campanie
electoralã va trebui schimbatã.

Balansul privind ba un tur, ba
douã, se aflã sub umbrela repre-
zentativitãþii, sau încã ºi mai ra-
dical spus, a îndreptãþirii de a
exercita funcþia de ales local. De
câte voturi dintr-o colectivitate
este nevoie pentru a obþine legi-
timitate mandatul? Un rãspuns
de principiu, dar ºi de circum-
stanþã, ar trebui sã se îngemâ-
neze reciproc, numai cã la noi
se are în vedere... cu prioritate
campania alegerilor legislative.
Plecându-se de la premiza, alt-
minteri deloc falsã, cã partidele
cu mulþi primari au ºanse spori-
te la alegerile parlamentare. Ac-
torii direct implicaþi, unii deocam-
datã provizoriu, urmând  sã aibã
în vedere, prin calcule temeini-
ce, schimbãrile de decor.

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul
judeþului Dolj au fost în perioada 01.01.-
30.09.2015 de 844.116 mii euro, cu 7,4%
mai mici (-67.039 mii euro) faþã de perioa-
da 01.01.-30.09.2014. Exporturile situeazã
judeþul Dolj pe locul al 13-lea pe þarã. Volu-
mul exporturilor de bunuri la nivelul judeþu-
lui Dolj a deþinut 2,1% din exporturile Ro-
mâniei. Produsele industriale au reprezentat
93,2% în total exporturi, iar produsele din
agriculturã ºi silviculturã au deþinut o pon-
dere de numai 6,8%. În structura pe mãr-
furi a exporturilor cinci secþiuni deþin 94,6%
din total exporturi. Pe locul I ca pondere în

Germania rãmâne cel maiGermania rãmâne cel maiGermania rãmâne cel maiGermania rãmâne cel maiGermania rãmâne cel mai
puternic partener economicputernic partener economicputernic partener economicputernic partener economicputernic partener economic

al Doljuluial Doljuluial Doljuluial Doljuluial Doljului
Comerþul internaþional cu bunuri la nivelul judeþului Dolj în

perioada 01.01.-30.09.2015 a fost analizat de Direcþia de Sta-
tisticã a judeþului Dolj. Astfel,  exporturile de bunuri la nivelul
judeþului Dolj au deþinut 2,1% din valoarea exporturilor Ro-
mâniei. Ponderea importurilor de bunuri din judeþul Dolj în ca-
drul României a fost de 1,5%. Ponderea importurilor de bunuri
din judeþul Dolj în cadrul României a fost de 1,5%.

total exporturi se situeazã exporturile de
“Mijloace de transport” cu 52,2% înregis-
trând o scãdere cu 7,2% faþã de perioada
01.01.-30.09.2014.

Exporturile auto au scãzut cu peste 20%
Pe locul al II-lea s-au situat exporturile

de “Maºini, aparate ºi echipamente electri-
ce” cu 24,6% din total exporturi, fiind mai
mici cu 56.566 mii euro (-21,4%) decât în
perioada 01.01.-30.09.2014. Exporturile din
secþiunea “Materii textile ºi articole din aces-
tea” ocupã locul al III-lea cu 7,9% din total
exporturi ºi au crescut cu 2.523 mii euro

faþã de perioada
01.01.-30.09.2014.

O pondere mai
micã deþin secþiunile:
“Produse vegetale”
care ocupã locul al
IV-lea  cu 6,7% ºi
“Materiale plastice,
cauciuc ºi articole din
acestea” care ocupã
locul al V-lea  cu
3,2%. Exporturile ju-
deþului Dolj s-au în-
dreptat, în special,
cãtre Germania
(20,4%), Italia
(20,3%), Marea Bri-

tanie (16,3%), Franþa (8,0%), India
(3,4%) ºi Belgia (2,9%).

Deºi cu foarte puþin,
importurile se micºoreazã

Importurile de bunuri (CIF) derulate în
perioada 01.01.-30.09.2015 au fost de
715.663 mii euro, cu 22645 mii euro (-
3,1%) mai puþin decât în perioada 01.01.-
30.09.2014. În clasamentul pe þarã judeþul
Dolj se situeazã pe locul al 13-lea, deþinând
1,5% din valoarea importurilor României.
Cinci secþiuni de mãrfuri deþin 86,3% din
totalul importurilor.

În perioada 01.01.-30.09.2015, cele mai
importante au fost importurile de “Maºini,
aparate ºi echipamente electrice“, repre-
zentând 37,7%. Nivelul acestei secþiuni a
scãzut cu 36.048 mii euro (-11,8%) com-
parativ cu  perioada 01.01.-30.09.2014.
Importurile din secþiunea “Mijloace de
transport”, au crescut cu 9.528 mii euro
(+4,9%) faþã de perioada 01.01.-
30.09.2014. Acestea ocupã locul al II-lea
ºi deþin 28,7% din total importuri (26,5%
în perioada 01.01.-30.09.2014). Pe locul
al III-lea ca pondere în total importuri

(8,4%) s-au situat importurile de “Metale
comune ºi articole din acestea” care au
crescut cu 1.587 mii euro (+2,7%) faþã
de perioada 01.01.-30.09.2014.

Circa un sfert din importuri
vine din Germania

Importurile de “Materii textile ºi articole
din acestea” ocupã locul al IV-lea cu 6,6%
în total importuri, iar importurile de “Mate-
riale plastice, cauciuc ºi articole din aces-
tea” ocupã locul al V-lea cu 4,9%.

Principalele þãri din care au provenit im-
porturile judeþului Dolj sunt: Germania
(23,2%), Italia (12,7%), Turcia (8,5%),
Marea Britanie (8,3%), Cehia (6,3%), Polo-
nia (5,8%) ºi  Franþa (5,7%).

Balanþa comercialã în perioada 01.01.-
30.09.2015 prezintã un excedent de 157958
mii euro - preþuri FOB faþã de perioada co-
respunzãtoare din anul precedent când s-a
înregistrat un excedent de 203285 mii euro.
Gradul de acoperire a importurilor prin ex-
porturi în perioada 01.01.-30.09.2015 a fost
de 123,0% faþã de 128,7% în perioada
01.01.-30.09.2014.

VALENTIN CEAUªESCU
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Pavel Badea, candidatul liberali-
lor la fotoliul de primar, a analizat
modul în care se investesc banii în
infrastructura ºcolarã. Nu a trecut
neobservat nici bugetul pentru Sã-
nãtate. S-a discutat ºi despre inves-
tiþiile în acest domeniu, dar ºi despre
Culturã. Preºedintele PNL Craiova
considerã cã cea mai bunã investiþie
este în tineri, în educaþia lor. „Edu-
caþia pentru noi este foarte impor-
tantã. În anul 2015, am avut un bu-
get alocat învãþãmântului de 197 de
milioane de lei, la o cheltuialã de per-
sonal de 126 de milioane. Anul aces-
ta, în 2016, conform informaþiilor
pe care le-am primit la dezbaterea
pe buget, avem mai puþin, în jur de
187 de milioane de lei alocaþi, la o
cheltuialã de personal de 167 milioa-
ne de lei. Ne vor rãmâne pentru in-
vestiþii aproape 4 milioane, o sumã
extrem de micã. Ce poþi sã faci cu
suma asta ?! Am vãzut cã iar se fac
studii de fezabilitate, tot la fel de multe
am avut ºi pânã acum, dar nu s-au
realizat proiectele pentru cã nu a
existat resursa ºi iar expirã aceste
studii...ºi iar facem altele ºi iar arun-
cãm banii craiovenilor pe geam.
Suntem sãtui de promisiuni. Eu
consider cã investiþiile în tineri sunt
cele mai sigure investiþii, copiii noºtri
sunt cei ma importanþi. Trebuie sã
aibã condiþii decente pentru a putea
spune cã suntem un oraº capitalã
de regiune. Ne bãteam pentru titlul
de Capitalã Culturalã Europeanã,
dar avem unitãþi ºcolare care sunt
departe de standardele din UE”,
susþine candidatul PNL la Primãria
Craiova.

Termen nou
pentru Spitalul Municipal

Badea nu mai crede în promisi-
unea cu spitalul municipal, el spu-

Europarlamentarul Marinescu vrea ca parcul de laEuroparlamentarul Marinescu vrea ca parcul de laEuroparlamentarul Marinescu vrea ca parcul de laEuroparlamentarul Marinescu vrea ca parcul de laEuroparlamentarul Marinescu vrea ca parcul de la
TTTTTeatrul Naþional sã fie refãcut...dar de constructoreatrul Naþional sã fie refãcut...dar de constructoreatrul Naþional sã fie refãcut...dar de constructoreatrul Naþional sã fie refãcut...dar de constructoreatrul Naþional sã fie refãcut...dar de constructor

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu ºi consilierul
local, Pavel Badea, au susþinut, ieri, o conferinþã de presã, în
cadrul cãreia au discutat despre investiþiile care s-au fãcut în
Craiova, despre modul în care s-au implementat anumite pro-
iecte cu finanþare europeanã, dar ºi despre proiectele care se
gãsesc în structura de buget pe 2016.  Marinescu a spus cã
este un susþinãtor al alegerilor locale în douã tururi, dar este
ºi pentru alegerea preºedintelui Consiliului Judeþean în urma
unui vot uninominal. Vicepreºedintele EPP considerã cã aces-
te lucruri ar încadra  România în categoria statelor cu demo-
craþie solidã ºi s-ar evita astfel negocierile de tristã amintire.

ne cã ar fi trebuit fãcut deja pânã
acum, pentru cã au trecut patru
ani de când a auzit pentru prima
oarã despre acest proiect. „M-am
uitat ºi la bugetul pe sãnãtate ºi am
constatat cã de patru ani ni se spu-
ne acelaºi lucru, cã va începe spi-
talul municipal. Mai sunt patru luni
pânã la încheierea primului man-
dat al primarului în funcþie ºi nu
am mai vãzut spitalul nici început,
dar terminat. Ni l-a pus acum în
buget. I-a alocat suma de 180 mi-
liarde de lei. Se vorbeºte foarte mult
de investiþiile pe care le-a fãcut ac-
tuala administraþie în spitalele din
subordinea primãriei. Nu e sufi-
cient sã dai doar cu lavabil ºi sã
repari acoperiºul. Din punctul meu
în vedere e important sã investeºti
în aparatura necesarã actului me-
dical”, a mai spus Pavel Badea.

Unde este parcul....?!
Europarlamentarul Marian Jean

Marinescu a vorbit despre proiec-
tul cu finanþare europeanã, care
vizeazã parcarea subternã, proiect
ce se apropie de inaugurare. Pre-
ºedintele PNL Dolj s-a arãtat con-
sternat de ceea ce a apãrut recent
în presã ºi anume, posibilitatea sã
nu se mai refacã parcul de la Tea-
trul Naþional. Marinescu spune cã
a fost oprit pe stradã de cetãþeni,
înainte sã înceapã ºantierul. Aceº-
tia erau interesaþi dacã vor mai
avea parte de ceva umbrã ºi ver-
deaþã în verile caniculare. „Am
trecut recent pe lângã parcarea
respectivã, am vrut sã vãd cum
aratã, am mai auzit ºi cã nu s-ar
mai reface spaþiul verde sau cã va
fi fãcut de RAADPFL, ceea ce mi
s-a pãrut curios ºi am cãutat caie-
tul de sarcini, cel care a fost la
licitaþie. Am vrut sã verific douã

lucruri în acest caiet de sarcini.
Mi s-a confirmat primul ºi anume
cã deasupra trebuie sã fie parc.
În caietul de sarcini sunt specifi-
cate ºi operaþiunile, cum trebuie
sã refaci parcul, cum trebuie sã
aduci pãmântul, cum pui iarba, ar-
buºtii ºi arborii. Aºadar, deasupra
trebuie sã fie parc ºi sper sã se
întâmple acest lucru, pe banii ce-
lui care a licitat lucrarea. Se spu-
ne în caietul de sarcini chiar ºi
despre mutarea statuilor ºi locul
unde vor fi amplasate ºi acest lu-
cru sper sã se întâmple. Este un
proiect european. Nu înþeleg cum
altã entitate ar putea sã facã o lu-
crare care a fost licitatã. O astdel
de situaþie poate duce la cererea
banilor înapoi, dupã regulile Uni-
unii Europene. Sper ca tot firma
care a fãcut parcarea subteranã
sã facã ºi parcul ºi nu altcineva ºi
acel parc va fi acolo în momentul
în care cu mare tam-tam se va
inaugura parcarea. Eu sunt con-
vins cã cetãþenii vor insista pen-
tru acest lucru. Un parc este foarte

important ºi mai ales în centru,
unde nu avem foarte mult spaþiu
verde. Sunt tre bucãþi. Una am
apãrat-o eu foarte tare, când eram
prefect ºi doreau unii sã facã ci-
nematograf. V-am spus acest lu-
cru ca sã înþelegeþi cã nu mã in-
terseazã parcul doar am, în cam-
panie. Nu, pentru mine nu este o
temã de campanie. Pe mine spa-
þiul verde mã intereseazã tot tim-
pul. Peste tot în Uniunea Euro-
peanã, în marile capitale aþi vãzut
grija faþã de verde, faþã de par-
curi. Am invidiat tot timpul aces-
te oraºe, care au întotdeauna un
copac pe marginea drumuluil.
Dau exemplu Parisul...Ei aprecia-
zã foarte a avea ceva verde pen-
tru oameni ºi sper sã fie la fel ºi
la noi. Gândiþi-vã ce se întâmplã
vara. S-a schimbat clima, este
foarte cald, vara, avem cantitãþi
mari de asfalt ºi de ciment ºi ri-
dicã temperaturile. Este mare ne-
voie de acol parc acolo, la Tea-
trul Naþional. Orice suprafaþã
verde de ajutã..  ”.

A fost sau nu a fost scarã...?!
Marinescu spune cã a mai avut

o surprizã când s-a uitat în caietul
de sarcini...ºi anume a gãsit scara,
declaratã pierdutã prin toamnã, câns
s-a motivat întârzierea finalizãrii
parcãrii. „Undeva în toamnã am
auzit o declaraþie cã se întârzie fian-
lizarea parcãrii cã s-a uitat sã se
punã o scarã. Cãutând în caietul de
sarcini am gãsit o secþiune  unde
apare scara. Aº vrea sã ne lãmurim
cu acest lucru, dacã afost scarã
sau nu a fost scarã...Sper cã nu
ne-am obiºnuit cu stilul de a minþi
fãrã niciun fel de jenã. Am avut deja
un premier care a minþit tot tim-
pul. Aºa va rãmâne în Istorie. Cred
cã se va gãsi o cale sã lãmurim
aceste lucruri. Ar fi bine, mai ales
pentru noi, pentru craioveni, pen-
tru a ne respecta unii pe alþii”, a
mai spus deputatul european Ma-
rian Jean Marinescu, care a mai
discutat ºi despre modul în care
se pregãteºte PNL pentru campa-
nia electoralã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Pentru Facultatea de Medi-
cinã ºi-au depus candidaturile
actualul decan, prof. univ. dr.
Cristian Gheonea, ºi conf.u-
niv.dr. Mihai Ioana. La Facul-
tatea de Medicina Dentarã au
intrat în cursa pentru funcþia de
decan prof.univ.dr. Veronica
Mercuþ ºi conf.univ.dr. Horia
Octavian Manolea. La Faculta-
tea de Farmacie cei doi candi-
daþi sunt prof.univ.dr. Eliza Go-
fi þã  ºi  prof.univ.dr.  Johny
Neamþu, în timp ce la Faculta-
tea de Moaºe ºi  Asistenþã
Medicalã vor candida prof.u-
niv.dr. Anca Pãtraºcu ºi conf.u-
niv.dr. Liviu Iovãnescu.

Opt candidaþi ºi-au depus candidaturile pentru funcþiile de
decan ale celor patru facultãþi din cadrul Universitãþii de

Medicinã ºi Farmacie din Craiova: Facultatea de Medicinã,
Facultatea de Medicina Dentarã, Facultatea de Farmacie ºi

Facultatea de Moaºe ºi Asistenþã Medicalã. Sãptãmâna
aceasta, pânã la data de 5 februarie a.c, candidaturile vor fi
validate de consiliile facultãþilor. Apoi, decanii sunt selectaþi

prin concurs public organizat de rectorul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova.

Sãptãmâna aceasta vor fi
avizate candidaturile

Potrivit regulamentului, Consi-
liul facultãþii avizeazã candidaþii la
funcþia de decan, în urma anali-
zãrii dosarelor ºi a audierii candi-
daþilor în plenul ºedinþei de Con-
siliu, în perioada 1 februarie – 5
februarie a.c. Dosarul depus de
fiecare candidat cuprinde un C.V.,
inclusiv lista de lucrãri; planul ma-
nagerial pentru urmãtorii patru ani
care sã facã referire cel puþin la
dezvoltarea didacticã (educaþia
medicalã ºi internaþionalizarea pro-
gramelor), cercetare ºtiinþificã, re-
sursa umanã a departamentelor,

baza materialã, resursele financia-
re ale facultãþii; angajament pri-
vind efectuarea a cel puþin 10 ore
de activitate managerialã, pe sãp-
tãmânã, în facultate; declaraþie pe
propria rãspundere a candidatului
în care indicã situaþiile de incom-
patibilitate prevãzute de Legea

educaþiei naþionale nr. 1/2011,
Carta UMF Craiova ºi Codul de
eticã ºi deontologie profesionalã
universitarã ºi a personalului de
cercetare – dezvoltare în care s-
ar afla în cazul câºtigãrii concur-
sului sau lipsa acestor situaþii de
incompatibilitate.

Consiliul facultãþii are obligaþia
de a aviza cel puþin doi candidaþi,
cu jumãtate plus unu voturi din
totalul membrilor consiliului. Vo-
tul este direct ºi deschis iar pro-
punerile se voteazã individual ºi nu
existã interdicþia de a vota favora-
bil pentru mai multe candidaturi.

Propunerile Consiliului facultãþii
sunt înaintate Senatului Universi-
tãþii, în ordine alfabeticã, împre-
unã cu procesul verbal al ºedinþei
de avizare. Senatul verificã lega-
litatea avizãrii candidaturilor de
cãtre consilii ºi valideazã sau,
dupã caz, invalideazã avizul. Vo-
tul este direct ºi deschis, iar pro-
punerile se voteazã individual ºi nu
existã interdicþia de a vota favo-
rabil pentru mai multe candida-
turi. Se considerã validaþi de cã-
tre Senat, candidaþii care obþin
jumãtate plus unu voturi din tota-
lul membrilor Senatului.

Decanii, numiþi prin decizia
rectorului

În timpul interviului, candidaþii
vor rãspunde la întrebãri referi-

toare la planul managerial propus
pentru facultate atât pentru struc-
tura minimalã; cunoaºterea ºi ac-
ceptarea programului managerial
al rectorului ºi identificarea core-
laþiei cu programul managerial al
candidatului pentru nivelul facul-
tãþii; preocupãrile candidaþilor de
a respecta principiile eticii ºi
deontologiei profesionale univer-
sitare, de a implementa reguli ºi
proceduri pentru buna funcþiona-
re a tuturor programelor de stu-
dii, de a crea un climat favorabil
performanþei în învãþãmânt ºi cer-
cetare ºtiinþificã, precum ºi alte
aspecte pe care comisia le consi-
derã necesare, inclusiv verificarea
nivelului de cunoaºtere a legislaþiei
în vigoare referitoare la sistemul
de învãþãmânt superior, care sã evi-
denþieze calitãþile manageriale ale
candidaþilor. Decanii sunt selectaþi
de Comisie în data de 8-9 februa-
rie a.c, validaþi de Senat ºi sunt
numiþi prin decizia rectorului. Ei îºi
desemneazã prodecanii în baza an-
gajamentului candidaþilor privind
efectuarea a cel puþin 15 ore de
activitate managerialã pe sãptãmâ-
nã, în facultate. Atribuþiile prode-
canilor sunt stabilite de decan ºi
sunt descrise în Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a struc-
turilor ºi funcþiilor de conducere
ale UMF Craiova.

RADU ILICEANU

În urmã cu zece ani, se puneau, la
Craiova, bazele Centrului Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj.
În cinstea acestui eveniment, astãzi, la
sediul instituþiei, vor debuta manifesrtã-
rile organizate cu prilejul aniversãrii.
„Suntem bucuroºi cã am reuºit sã
realizãm un astfel de centru. Nu puteam
fãrã sprijinul Consiliului Judeþean Dolj,
al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj, Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean „Mihai
Bravul”, Inspectoratului Judeþean de
Poliþie, al atâtor instituþii cu care am
colaborat ºi de la care am primit,

oricând am avut nevoie, sprijin. Astãzi,
reprezentanþii tuturor acestor entitãþi
vor fi prezente la aniversare, începând
cu ora 11:00. Va urma o scurtã prezen-
tare – „File de istorie”, dupã care vom
lansa un nou proiect educaþional de
anvergurã – „ Clubul eS – Clubul
exploratorilor de SINE”. În 2-3 februa-
rie, vom avea „Zilele Porþilor deschise”,
în cadrul cãrora vom prezenta toate
activitãþile noastre, doritorii având
posibilitatea sã viziteze cabinetele de
specialitate ºi sã discute cu specialiºtii
noºtri ”, a declarat prof.dr.  Marinela
Dumitrescu, director al CJRAE Dolj.

CRISTI PÃTRU
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În Sala Rondã a Cercului Militar Naþio-
nal, din Bucureºti, se deschide astãzi, ora
17.00, expoziþia personalã de picturã a ar-
tistului Aurel Petrescu. Intitulatã „Craio-
va, mon amour”, aceasta cuprinde 15 lu-
crãri în care, într-o cromaticã vie, autorul
redã imagini din oraºul sãu. Strada „Fraþii
Buzeºti” – Rãscruciul mic, strada „Mihail
Kogãlniceanu” – spre hotel New York, stra-
da „Olteþ” – colþ cu Cocoºul de aur, strada

„Olteþ” – spre pasaj, strãzile „Panait
Moºoiu”, „Fraþii Buzeºti” ºi „C.S. Ni-
colãescu-Plopºor”, English Park ºi fos-
tul cinema „30 Decembrie” sunt câte-
va dintre locurile urbei pe care Aurel
Petrescu le trece prin filtrul talentului
ºi sensibilitãþii sale artistice spre a le
reda publicului.

«Craiova are o istorie întreagã de
pictori pe care i-a iubit ºi ei i-au rãs-
puns cu înalta lor vibraþie. Aurel Pe-
trescu este unul dintre pictorii Craiovei

ºi, asemenea lor, îi face portretul, îi toarnã
culorile în lava tuºelor sale, îi mângâie for-
mele cu penelul ca o baghetã de dirijor. Se
zoreºte pasional sã îi surprindã toanele ºi zâm-
betul, aerul ºi melancolia, istoria ºi poveºtile,
casele ºi oamenii. ªi când se simte merituos
de o simezã, pictorul Aurel Petrescu îi spune
verde în faþã: „Craiova, mon amour!”» –
sunt cuvintele cunoscutului critic de artã,
originar din Craiova, Marius Tiþa, care va

prezenta astãzi expoziþia.
Licenþiat al Facultãþii de

Automaticã ºi Calculatoare
din cadrul Universitãþii din
Craiova, promoþia 1983, Au-
rel Petrescu este angajat la
SC ELPRECO SA Craiova ºi
profesor asociat la Faculta-
tea de Automatizãri ºi Calcu-
latoare încã din 2004. ªi-a
obþinut doctoratul cu o tezã
în domeniul conducerii cu calculator a pro-
ceselor industriale, la Facultatea de Ingine-
rie Industrialã a Universitãþii din Petroºani.

Este cunoscut ca pictor de publicul iubi-
tor de artã datoritã nu puþinelor expoziþii ale
sale deschise încã de la începutul anilor 2000,
cu precãdere în Oltenia (Galeria „ARTA”
Craiova, Muzeul de Artã Calafat, Muzeul
Judeþean Olt ºi Galeria „ART Delia” din Sla-
tina, Muzeul de Artã Dr. Tr. Severin, Galeria
Municipalã UAP – Filiala Tg. Jiu), dar ºi la

Muzeul de Artã Piteºti, Muzeul Naþional al
Satului ºi Palatul Parlamentului Bucureºti,
Cercul Militar Constanþa ºi Muzeul de Artã
Vidin (Bulgaria).

Abordarea cu succes a celor douã dome-
nii de activitate îl determinã pe artistul cra-
iovean Gabriel Bratu sã noteze: „Mã întreb
cum se face ca, fiind un om al tehnicului, s-
a dedicat cu toatã fiinþa sa artei, neabando-
nându-ºi totuºi profesia de bazã”.

MAGDA BRATU

Vechea reglementare stipula, pen-
tru anul ºcolar 2015/2016, normele
respective, cu termeni clari, dar nu
vorbea nimic despre excepþii: „...
Orele eliberate se ocupã, numai pe
perioadã determinatã, în etapele ul-
terioare ale mobilitãþii personalului di-

Modificãri în metodologia mobilitãþii cadrelor didacticeModificãri în metodologia mobilitãþii cadrelor didacticeModificãri în metodologia mobilitãþii cadrelor didacticeModificãri în metodologia mobilitãþii cadrelor didacticeModificãri în metodologia mobilitãþii cadrelor didactice
Toate unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din Dolj au primit înºtiinþarea pri-

vind noua Metodologie-cadru a mobilitãþii personalului didactic de predare, con-
form Ordinului Ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice nr. 5559/27.10.2015.
În principal, referinþa este la depunerea cererilor de reducere a normei didactice de
predare-învãþare-evaluare de cãtre personalul didactic cu o vechime în învãþãmânt
de peste 25 de ani , care au gradul didactic I. Nu este, însã, singura, modificare.

dactic din învã-
þãmântul preuni-
versitar, cu res-
pectarea Meto-
dologiei ...”.
Acum, sunt mai
multe precizãri.
„Cererile privind
reducerea nor-
mei didactice de
predare-învãþa-
re-evaluare de
cãtre cei care au

o vechime în învãþãmânt de peste
25 de ani ºi gradul I, se depun, de
regulã la unitãþile ºcolare, pe perioa-
da constituirii normei proprii, res-
pectiv în perioada 1-5 septembrie
2016 pentru cei care sunt încadraþi
prin derularea etapelor de mobilitate

pentru 2016/2017. Ca noutate apa-
re, cã, în mod excepþional, Consilii-
le de Administraþie din unitãþile de
învãþãmânt pot aproba cereri pri-
vind reducerea normei didactice a
celor care se încadreazã în prevede-
rile legii, dupã începerea cursurilor,
cu avizul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj, în condiþiile încadrãrii
în bugetul alocat ºi în numãrul ma-
xim de norme/posturi aprobat ”, a
declarat prof. Janina Vaºcu (foto),
inspector ºcolar general adjunct al
ISJ Dolj, preºedinte al Comisiei Ju-
deþene de Mobilitate.

Specialiºtii psihopedagogici
îºi pot completa orele

O nouã modificare se referã sta-

bilirea normelor de predare în spe-
cialitate pentru profesorii-consilieri
din cabinetele ºcolare/interºcolare de
asistenþã pedagogicã. În prezent,
Metodologia cadru stipuleazã: „Ca-
drele didactice care au finalizat, cu
diplomã de studii universitare de
lungã duratã, care au înscrisã pe
diploma de licenþã specializarea fi-
losofie îºi constituie norma didacti-
cã, conform actului de numire/
transfer/repartizare, cu ore din aria
disciplinelor socio-umane (logicã,
argumentare ºi comunicare, psiho-
logie, educaþie antreprenorialã, eco-
nomie, sociologie, filosofie ºi studii
sociale ), dupã caz, cu condiþia sã
fi avut în încadrare, în anii ulteriori
titularizãrii, ore la aceste discipline.

Cadrele didactice titulare pe ca-
tedre sociologie sau sociologie-
studii sociale îºi pot constitui/
completa norma didacticã ºi cu
ore de filosofie, psihologie sau lo-
gicã, argumentare ºi comunica-
re. Cadrele didactice titulare pe
catedre de psihologie sau psiho-
logie-studii sociale, aflate în im-
posibilitatea constituirii catedre-
lor de ore de specialitate, îºi pot
constitui/completa norma didac-
ticã ºi cu ore de filosofie, socio-
logie sau logicã, argumentare ºi
comunicare”. Cu alte cuvinte,
nimic menþionat clar despre spe-
cialiºtii în consiliere. S-a venit cu
o modificare, menitã sã-i cuprin-
dã ºi pe aceºtia. „Acum, dupã cum
se aratã în noua reglementare, la
stabilirea celor patru ore pe sãp-
tãmânã în specialitate pentru con-
silieri, pot participa ºi profesorii
din cabinetele ºcolare/interºcola-
re de asistenþã psihopedagogicã”,
a mai spus Janina Vaºcu.

CRISTI PÃTRU

Din þara cu cei mai fericiþi locuitori din
lume – potrivit unui clasament întocmit
de Organizaþia Naþiunilor Unite – ºi, toto-
datã, cea mai scumpã þarã din UE vin la
Craiova, sãptãmâna aceasta, doi muzi-
cieni: dirijorul Maria Badstue ºi mezzo-
soprana Andrea Pellegrini.

În concertul lor de vineri seara, pe care
îl vor susþine, de la ora 19.00, în compa-
nia Orchestrei Simfonice a Filarmonicii
„Oltenia”, artiºtii propun spre audiþie pa-
tru lucrãri. Este vorba despre Simfonia
nr. 1 în Sol minor, op. 7 (partea a II-a)
de Carl Nielsen, „Kindertotenlieder” pen-
tru mezzosopranã ºi orchestrã de Gustav
Mahler, Simfonia fantasticã, op. 14 de
Hector Berlioz ºi o primã audiþie: „Nacht
und Trompeten” de Hans Abrahamsen.

Concertul va avea loc pe scena Filar-
monicii „Oltenia”, în cadrul Stagiunii „Eu-
ropa” (23 octombrie 2015 – 20 mai 2016).
Biletele costã 35 lei ºi 25 lei (elevi, stu-
denþi, pensionari). Craiovenii care vor sã

afle mai multe despre muzica Danemarcei
ºi activitatea celor douã invitate sunt aº-
teptaþi joi, 4 februarie, de la ora 19.00, în
Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii, la o în-
tâlnire cu dirijorul Maria Badstue ºi mez-

zosoprana Andrea Pellegrini, sub generi-
cul „Muzicienii danezi se prezintã”. Ac-
cesul publicului va fi liber.

Stagiunea „Europa” va continua cu mu-
zica altor 15 þãri, sãptãmâna viitoare fiind

dedicatã Luxemburgului. Vor urma Litua-
nia, Estonia, Bulgaria, Slovenia, Irlanda,
Grecia, Croaþia, Malta, Slovacia, Marea Bri-
tanie, Olanda, Ungaria, Belgia ºi Franþa.

MAGDA BRATU
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Turcia a ameninþat Rusia cã va
suporta consecinþe, dupã ce a
anunþat cã un avion rus de tip Su-
24 i-a încãlcat spaþiul aerian în
pofida unor avertismente, tensio-
nând ºi mai mult relaþiile dintre cele
douã þãri implicate în rãzboiul din
Siria, însã Moscova a negat orice
incursiune. Într-un incident simi-
lar, în noiembrie, Turcia a doborât
un avion rus de rãzboi despre care
a afirmat cã i-a încãlcat spaþiul
aerian, declanºând o rupturã diplo-
maticã în cadrul cãreia Rusia i-a
impus sancþiuni economice, rela-
teazã Reuters în pagina electroni-
cã. Un purtãtor de cuvânt al Mi-
nisterului rus al Apãrãrii, genera-
lul-maior Iogor Knaºenkov, a ne-
gat cã vreun avion rus a intrat în
spaþiul aerian turc ºi a catalogat
acuzaþiile Ankarei drept „purã pro-
pagandã”. El a declarat cã instala-
þiile radar turce nu sunt capabile
sã identifice un anumit avion, tipul
sau naþionalitatea acestuia ºi cã nu
s-a emis niciun avertisment în en-
glezã sau rusã. „Nu a existat nicio

Doi militari agresaþi la Paris
în timpul unui miting pentru
ridicarea stãrii de urgenþã

Doi militari în civil ºi în afara pro-
gramului au fost agresaþi sâmbãtã
dupã-amiaza de cãtre aproximativ 20
de persoane, în timpul manifestaþii-
lor de la Paris pentru anularea stãrii
de urgenþã, potrivit unor surse din
cadrul poliþiei. O anchetã urmeazã sã
stabileascã dacã militarii au fost vi-
zaþi din cauza faptului cã fac parte
din cadrul forþelor franceze sau dacã
au fost luaþi drept militanþi ai extre-
mei drepte, potrivit unei surse apro-
piate acestei anchete. Agresorii erau
îmbrãcaþi în negru, mascaþi ºi purtau
cagule, potrivit prefecturii de poliþie.
Unul dintre cei dooi militari a fost rã-
nit la nivelul unei arcade ºi a primit
îngrijiri la faþa locului din partea pom-
pierilor.Telefonul unuia dintre cei doi
militari - mobilizaþi la Paris în cadrul
planului Vigipirate - a fost furat. Agre-
sorii au reuºit sã fugã. Mii de per-
soane au manifestat sâmbãtã la Paris
ºi în întreaga Franþã pentru a denun-
þa proiectul privind retragerea naþio-
nalitãþii ºi starea de urgenþã, care ur-
meazã sã fie prelungitã. La Paris, apro-
ximativ 5.500 de manifestanþi - potri-
vit prefecturii de poliþie, 20.000 - po-
trivit organizatorilor, au înfruntat
ploaia ºi au protestat în la Place de la
République ºi Palais-Royal. Manifes-
taþii au avut loc, de asemenea, în câ-
teva zeci de oraºe din Franþa, la ape-
lul colectivelor „Nous ne céderons
pas” (Nu vom ceda) ºi „Stop état d’ur-
gence” (Stop stãrii de urgenþã), din
care fac parte sindicate (CGT, FSU,
Sindicatul magistraþilor), asociaþii
(Attac, Droit au logement, Droits
devant, MRAP) ºi organizaþii de apã-
rarea drepturilor omului (FIDH).

Raul Castro a sosit la Paris
cu douã zile înainte sã înceapã
o vizitã de stat în Franþa

Preºedintele cubanez Raul Castro
a sosit sâmbãtã pe Aeroportul Paris-
Orly, cu douã zile înainte sã înceapã
o vizitã oficialã în Franþa, în cursul
cãreia se va întâlni cu preºedintele
francez François Hollande. Avionul
liderului cubanez a aterizat imediat
dupã ora localã 12.15 (13.15, ora Ro-
mâniei), a declarat aceastã sursã. Se-
jurul sãu în Franþa începe cu o vizitã
privatã ºi va continua,  stãzi ºi mâine
cu o vizitã de stat. Aceastã vizitã,
anunþatã pe 19 ianuarie, va marca „o
nouã etapã în consolidarea relaþiilor
dintre cele douã þãri, dupã vizita de
stat pe care a efectuat-o preºedinte-
le (francez în Cuba) pe 10 mai”, subli-
nia sãptãmâna trecutã preºedinþia
francezã într-un comunicat. François
Hollande a fost „primul ºef de stat
occidental care a vizitat Cuba în ulti-
mii 50 de ani”, sublinia Palatul Elys-
ée. Vizita sa a avut loc dupã anunþa-
rea „dezgheþãrii” relaþiilor dintre
Cuba ºi Statele Unite, la sfârºitul lui
2014. La Havana, preºedintele fran-
cez a pledat pentru ridicarea embar-
goului economic american impus
Cubei, care, declara el, a „dãunat atât
de mult” dezvoltãrii insulei începând
din 1962 ºi pânã în prezent. În cur-
sul vizitei lui Raul Castro, Cuba do-
reºte sã-ºi „lãrgeascã ºi diversifice
ºi mai mult relaþiile cu Franþa, în toa-
te domeniile posibile: pe plan poli-
tic, economic, comercial, financiar,
al investiþiilor, cultural ºi al coope-
rãrii”, a anunþat adjunctul ministru-
lui cubanez de Externe Rogelio Sier-
ra. Fidel Castro, care i-a cedat frâie-
le puterii fratelui sãu Raul în 2006, a
efectuat o vizitã în Franþa în martie
1995, în ultimele sãptãmâni de man-
dat ale lui François Mitterrand.

Cancelarul Angela Merkel a încercat sã tem-
pereze criticile tot mai virulente la adresa politi-
cii sale a uºilor deschise faþã de refugiaþi, insis-
tând cã solicitanþii de azil originari din Siria ºi
Irak se vor întoarce acasã dupã încheierea rãz-
boaielor din þãrile lor. Merkel - în pofida faptu-
lui cã pare tot mai izolatã din cauza acestei po-
litici - a rezistat unor presiuni pe care conser-
vatorii le-au exercitat asupra sa în vederea unei
limitãri a afluxului de refugiaþi sau închiderii
frontierelor Germaniei, o þarã în care anul tre-
cut a sosit un numãr-record, de 1,1 milioane
de migranþi. Însã existã îngrijorãri tot mai mari

încãlcare a spaþiului aerian turc de
cãtre avioane din cadrul grupului
aerian rus din Republica arabã si-
rianã. Declaraþia Turciei cu privi-
re la o presupusã încãlcare a spa-
þiului aerian de cãtre un Su-24 rus
este propagandã nefondatã”, a de-
clarat Konaºenkov, citat de Tass
ºi RIA Novosti. „Niciunul dintre
aceste radare nu sunt capabile sã
stabileascã tipul ºi naþionalitatea
unei aeronave - indiferent dacã e

rus sau face parte din aºa-numita
coaliþie anti-ISIS condusã de Sta-
tele Unite”, a adãugat el, referin-
du-se la coaliþia împotriva grupãrii
Statul Islamic (SI). O asemenea
identificare „este posibilã numai
prin contact vizual direct cu altã
aeronavã, ceea ce nu s-a întâm-
plat. Sã spui serios cã cineva a
avertizat pe altcineva «în rusã ºi
englezã», cu ajutorul acestor ra-
dare, este un lucru pe care-l pot

face doar niºte propagandiºti igno-
ranþi care se uitã la blockbustere
de la Hollywood”, a comentat ge-
neralul. Preºedintele turc Recep
Tayyip Erdogan a avertizat Rusia
cã va fi „obligatã sã suporte con-
secinþe”, dacã va continua sã în-
calce spaþiul aerian al Turciei. Er-
dogan a fãcut aceastã declaraþie
sâmbãtã, dupã ce Ankara a anun-
þat cã un avion rus a încãlcat din
nou frontiera turcã. El a acuzat
Moscova de acþiuni „iresponsabi-
le”, care afecteazã pacea mondia-
lã. ªeful statului turc a declarat cã
vrea sã îl întâlneascã pe omologul
sãu rus Vladimir Putin, în urma
acestui nou incident. Cei doi lideri
nu s-au mai întâlnit de la inciden-
tul din noiembrie. Secretarul ge-
neral al NATO Jens Stoltenberg a
îndemnat Rusia sã „ia toate mãsu-
rile necesare” pentru a se asigura
cã nu încalcã spaþiul aerian al Alian-
þei Nord-Atlantice. „Incidente an-
terioare au arãtat cât de periculos este
un asemenea comportament”, a
subliniat el citat într-un comunicat.

Angela Merkel: Refugiaþii trebuie sã se întoarcã
în þãrile lor dupã terminarea rãzboaielor

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Micul stat american Iowa se bucurã de pri-
vilegiul de a gãzdui inaugurarea „primarelor”,
premergãtoare alegerilor prezidenþiale din 8
noiembrie a.c. Republicanul Donald Trump ºi
democrata Hillary Clinton sunt în fruntea son-
dajelor, fãrã a se putea însã prefigura victoria
lor certã. O furtunã de zãpadã este anunþatã
pentru noaptea de luni spre marþi, ºi asta îngri-
joreazã alegãtorii. Ultimul sondaj, de sâmbãtã
seara, atestã cã Hillary Clinton, dupã o intrarea
triumfalã în campania electoralã, în aprilie anul
trecut, nu este preferatã decât de 45% dintre
democraþi în statul Iowa, potrivit cotidianului
local. Sondajul n-a greºit decât o datã din 1988,
în 2012, dacã mai are vreo relevanþã. Lui Hilla-
ry Clinton nu i se trece cu vederea povestea cu
e-mailurile din vremea în care a fost secretar

de stat, deºi a rãspuns comisiei parlamentare
de anchetã privind atacul comis asupra consu-
latului american din Benghazi (Libia), în 2012,
soldat cu moartea ambasadorului ºi a încã pa-
tru funcþionari americani. Senatorul de Vermont,
Bernie Sanders (74 de ani), þine piept unei per-
sonalitãþi mondiale, cu notorietate, Hillary Clin-
ton. Considerat „socialist”, ar dori o social-de-
mocraþie scandinavã, în pofida conotaþiei in-
trinseci toxicã a termeniului „socialist” peste
Atlantic. Bernie Sanders a denunþat „clasa mi-
liardarilor” ºi a fãcut apel la o revoluþie politi-
cã. Cu 42% din opþiuni taloneazã pe ex-se-
cretarul de stat. Avansul este lejer fiindcã cã
marja de eroare a anchetei sociologice este
chiar de  4%. Dacã studenþii, care au umplut
sãlile pentru Bernie Sanders, la mitingurile

acestuia, se mobilizeazã poate fi inversat avan-
tajul lui Hillary Clinton. Într-o ambianþã mai
puþin electrizantã, Hillary Clinton ºi-a multi-
plicat deplasãrile – trei sãmbãtã ºi trei dumini-
cã –însoþitã de soþul sãu Bill ºi fiica sa Chel-
sea. În tabãra republicanilor, Donald Trump,
magnatul imobiliar, a fost prezent la mai mul-
te mitinguri ºi, potrivit sondajelor, în statul
Iowa este creditat cu 28% din intenþii, iar se-
natorul de Texas, Ted Cruz, cu 23%. Pe pozi-
þia a treia este senatorul de Florida, Marco
Rubio, cu 15%. Senatorul de Texas benefi-
ciazã în schimb de aportul a zeci de pastori
evanghelici ºi personalitãþi ale miºcãrii creº-
tin-conservatoare, care pot mobiliza simpati-
zanþii. Dupã Iowa, candidaþii se deplaseazã în
statul New Hampshire, în nord-estul SUA.

Noi tensiuni între Turcia ºi Rusia

cu privire la capacitatea þãrii de a face faþã aces-
tui aflux, cu privire la securitate ºi faþã de co-
miterea unor eventuale infracþiuni, în urma agre-
sãrii a sute de femei de Revelion, ceea ce a con-
dus la o scãdere a nivelului susþinerii populaþiei
faþã de Uniunea Creºtin-Democratã (CDU) a
lui Merkel ºi faþã de Uniunea Social-Creºtinã
(CSU), formaþiunea-sorã a CDU din Bavaria.
Merkel a declarat cã - în pofida eforturilor în
vederea integrãrii refugiaþilor ºi ajutorului care
le este acordat - este important sã sublinieze cã
aceºtia au primit permisiunea sã rãmânã în Ger-
mania pentru o perioadã limitatã de timp. „Este

necesar sã le spunem
oamenilor cã este vor-
ba despre un statut de
rezidenþã temporarã ºi
cã ne aºteptãm ca oda-
tã ce va fi pace în Si-
ria din nou, odatã de SI
va fi fost înfrânt în
Irak, vã veþi întoarce
în þara voastrã de ori-
gine ºtiind cã aþi câºti-
gat”, a declarat ea la
un miting al membri-
lor CDU în landul
Mecklenburg-Pome-
rania de Vest. Ea a

anunþat cã 70% dintre persoanele care s-au re-
fugiat în Germania din calea rãzboiului din fos-
ta Iugoslavie, în anii’90, s-au întors în þãrile lor
de origine. Cancelarul a fãcut aceste declaraþii
dupã ce Horst Seehofer, liderul CSU, a ame-
ninþat cã va da Guvernul Merkel în judecatã, în
cazul în care acesta nu dã curs cererii sale de a
opri a valul de azilanþi. Susþinerea faþã de Parti-
dul Alternativa pentru Germania (AfD, extremã
dreaptã) în rândul populaþiei a atins un nivel cu
douã cifre. Liderul formaþiunii a declarat într-
un interviu publicat sâmbãtã cã grãnicerii ar tre-
bui sã deschidã focul asupra refugiaþilor, dacã
va fi necesar, pentru a-i împiedica sã pãtrundã
ilegal în þarã. Merkel a încercat sã convingã
alte state europene sã accepte cote obligatorii
de refugiaþi, a exercitat presiuni în vederea con-
struirii unor centre de recepþie la frontierele
externe ale Uniunii Europene ºi a condus o cam-
panie UE menitã sã convingã Turcia sã-i îm-
piedice pe refugiaþi sã pãtrundã pe teritoriul blo-
cului european. Însã progresele au fost încete.
Germania vrea de asemenea sã limiteze migra-
rea din Africa de Nord, prin declararea Maro-
cului, Algeriei ºi Tunisiei „þãri sigure”, ceea ce
ar anula ºansele cetãþenilor aceste þãri de a primi
azil. Merkel a anunþat cã a discutat cu regele
marocan ºi cã Marocul a anunþat cã este pre-
gãtit sã-ºi primeascã cetãþenii înapoi.
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Paddington

Se difuzeazã la HBO,
ora 18:25

Paddington este povestea amuzan-
tã a unui ursuleþ venit din îndepãr-
tata junglã peruvienã tocmai la
Londra, în cãutarea unui cãmin.
Singur ºi pãrãsit în gara din Pad-
dington, realizeazã cã e posibil ca
viaþa în marele oraº sã nu fie aºa
cum ºi-a imaginat. Temerile îi sunt
spulberate în clipa în care face
cunoºtinþã cu familia Brown. Citind
bileþelul pe care-l poartã atârnat de
gât - pe care stã, scris de mânã, "Vã
rog, aveþi grijã de acest ursuleþ. Vã
mulþumesc."

Solomon Kane

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Cãpitanul Solomon Kane este
o super-eficientã maºinã de
ucis din secolul XVI. Înarmat cu
pistoale, cosor ºi cu o floretã,
cãpitanul, aflat în Africa, decide
sã prade un misterios castel
aflat aproape de câmpul sãu de
bãtãlie. Dar se pare cã respecti-
vul castel este plin de duhuri
rele, iar ofiþerul se va trezi
curând înfruntând de unul
singur o imensã, invincibilã
bestie înaltã de trei metri. Con-
fruntarea îi va dezvãlui cãpita-
nului secrete cumplite.

LUNI - 1 februarie

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 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
12:00 Teleshopping
12:30 Comorile Toscanei
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Garantat 100%
17:50 Discover România
18:00 Dosar România
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Nocturne
00:20 Observatori la Parlamen-

tul European
01:15 Exclusiv în România
01:55 Un doctor pentru

dumneavoastrã
02:55 Telejurnal
03:45 Poveºti în halate albe
04:10 Ziduri ºi umbre
04:36 Dosar România
05:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 Misterele istoriei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Republic of Doyle (R)
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 Matei Viºniec, rege la

Avignon
20:10 Frumoasa cãlãtorie a

urºilor panda povestitã de un
saxofonist care avea o iubitã la
Frankfurt

21:40 Jurnal de secol
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 La fix
01:00 Drumul lui Leºe

TVR 2

07:40 Totul despre Schmidt
09:45 Proiectul Almanac
11:30 Punct ºi de la capãt
13:15 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
14:55 Pasiune
16:40 Liga dreptãþii: Tronul din

Atlantis
17:55 Pe platourile de filmare
18:25 Paddington
20:00 Umbre
21:30 Sub acelaºi acoperiº
22:00 I Origins
23:50 Kingsman: Serviciul secret
02:00 Legãturi de sânge
04:10 I Origins

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 Solomon Kane
2009, Franþa, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
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 Solomon Kane (R)
2009, Franþa, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
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
08:30 Teleshopping
08:45 Suflet cãlãtor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 Palomino (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 Dincolo de povestiri
06:00 Vorbeºte lumea

07:15 Vedeta (R)
09:00 La Mãruþã (R)
10:45 La bloc (R)
12:45 Cartea junglei II (R)
14:30 Primul sãrut (R)
16:30 La bloc
18:30 Ca-n vremurile bune
20:30 Seminþele distrugerii
22:30 Colecþia
00:00 Seminþele distrugerii (R)
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 Poftiþi pe la noi! (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
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Miss fata de la þarã
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Cronica Zilei
12:10 Constantin 60
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 La TV (R)
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort
20:10 Cronica Zilei
20:15 Misiune la mare adancime
1997, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
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 Misiune la mare adancime

(R)
1997, SUA, Acþiune, Dramã,

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Cupa Meºeriaºilor:

Episodul 11, Sezonul 1
20:30 Ora exactã în sport
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 KO de Romania!: Fight

Night cele mai tari KO-uri
23:00 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninluni, 1 februarie - max: 12°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,5337 ............. 45337
1 lirã sterlinã................................5,9369....................59369

1 dolar SUA.......................4,1525........41525
1 g AUR (preþ în lei)........148,6420.....1486420

Cursul pieþei valutare din 1 februarie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

10 / cuvântul libertãþii luni, 1 februarie 2015programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

Seminþele distrugerii

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Militanþii pentru mediu Kate (Luisa
D’Oliveira) ºi Joe (Jesse Moss) sunt
martorii unui dezastru ecologic pe
care îl ºi filmeazã. Cu ajutorul exper-
tului în plante Jocelyn Snow, agentul
guvernamental Jack Taylor descope-
rã cã sursa dezastrului ecologic este
fostul ei coleg, Frame Marcos. Sub
ameninþarea unui tsunami de propor-
þii care ar putea fi declanºat de
uriaºa rãdãcinã anticã Jack, Jocelyn,
Joe ºi Kate revin la locul unde a
început totul, cu speranþa cã Jocelyn
poate opri evoluþia plantei.
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Anunþul tãu!
S.C. Eurogenetic S.R.L.prin

Cretan Ionut Cosmin titular al
proiectului “Construire spaþiu co-
mercial- cabinã operator staþie
mixtã carburanþi, terasã alimen-
taþie publicã ºi copertinã staþie
mixtã carburanþi, amplasare
pompe ºi reamplasare SKID
GPL” anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi nu
se supune evaluãrii adecvate, în
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã pentru pro-
iectul “Construire spaþiu comer-
cial- cabinã operator staþie mixtã
carburanþi, terasã alimentaþie
publicã ºi copertinã staþie mixtã
carburanþi, amplasare pompe ºi
reamplasare SKID GPL” propus
a fi amplasat în Municipiul Cra-
iova, bulevardul Dacia, nr. 25, ju-
deþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru protecþia
Mediului Dolj din Municipiul Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni-joi, între ore-
le 08.00-16.00 ºi vineri între orele
08.00-14.00, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet: http://
apmdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 05.02.2016.

ANUNT

Comuna Cârcea organizeazã la sediul Primãriei Cârcea, din Cârcea, str. Aeropor-
tului nr. 45 concurs în data de 23.02.2016, orele 10,00 (probã scrisã), pentru ocuparea
pe perioadã nedeterminatã a funcþiei contractuale de execuþie, vacante, de inspec-
tor de specialitate gradul IAîn cadrul compartimentului financiar-contabil.

Concursul pentru ocuparea funcþiilor publice vacante constã în susþinerea a 3 etape,
dupã cum urmeazã:

-selecþia dosarelor
-proba scrisã -23.02.2016, orele 10,00
-interviul –data ºi ora susþinerii probei interviu se afiºeazã odatã cu rezultatele

probei scrise

In vederea participãrii la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþii genera-
le, conform art. 3 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi
a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotãrâ-
rea Guvernului nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare si totodata ur-
matoarele conditiii specifice:

-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ºtiinþe economice

 -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;
Pentru înscrierea la concurs candidaþii vor prezenta un dosar de concurs care va conþine

documentele prevazute la art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor con-
tractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografie

-Legea nr.215/2001 privind Administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãri-
le ºi completãrile ulterioare(cap. I, cap. II, cap. III, cap IV, cap. IX, cap. X, , cap. XII)

-Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
-Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (titlu IX) actualizatã
-HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.277/

2015 privind Codul Fiscal
-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, actualizatã
-Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã cu modificãrile ºi com-

pletãrile ulterioare
-Legea 82/1991 a contabilitãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
-OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situaþiile fi-

nanciare anuale individuale ºi situaþiile financiare anuale consolidate, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare

-Legea 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare

-Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de insolventã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare

-OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanþarea ºi plata cheltuielilor instituþiilor publice, precum ºi organiza-
rea, evidenta ºi raportarea angajamentelor bugetare ºi legale, cu modificãrile ºi com-
pletarile ulterioare

-OUG nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achiziþie publicã, a contractelor
de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifi-
carile ºi completãrile ulterioare

-HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziþie publicã din <LLNK 12006    34180 301   0 45>Or-
donanþa de urgenþã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi-
þie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesi-
une de servicii

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicã-
rii anunþului in Monitorul Oficial al României, partea a III- a, la sediul Primãriei Câr-
cea, din Cârcea, str. Aeroportului nr. 45.

   Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primariei Cârcea, din Carcea, str. Aero-
portului nr. 45, tel: 0251458121, 0251458107, d-na Georgescu Viorica Mihaela.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

SC ERPIA SA CRAIOVA, str. Siretului nr. 35
Angajeazã economist cu experienþã

în înregistrare operativã pe calculator,
program Petrescu, bun cunoscãtor
al problemelor contabile, financiare,
declaraþii.

CV-urile se pot depune la secretaria-
tul societãþii din Craiova, din str. Sire-
tului nr. 35,sau prin fax la nr. 0251/
464030, respectiv on-line pe adresa er-
piacraiova@yahoo.com, pânã la data de
3 februarie 2016.

Dupã selectarea CV-urilor persoanele
selectate vor fi anunþate telefonic sau
on-line despre data la care se vor pre-
zenta la interviu, care nu va fi mai târ-
ziu de 1 sãptãmanã.

Pentru interviu sunt necesare cu-
noºtinþe din Reglementarile contabile
ºi de fiscalitate (impozit profit, TVA,
raportãri fiscale, etc).

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE co-
mercialã angajea-
zã fierari-betoniºti
ºi dulgheri cu ex-
perienþã în dome-
niu. Se oferã sa-
lariu 2.300 Lei ºi
cazare pentru Bu-
cureºti. Telefon
0726/513.672.

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

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video
de calitate superioa-
rã 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 semi-
decomandat Va-
lea Roºie. Telefon:
0251/361.626.
Filiaºi- aparta-
ment 2 camere,
central, etaj 1.
Telefon: 0758/
883.182
Vând apartament
2 camere - Sina-
ia, etaj 1, îmbunã-
tãþit. Telefon:
0722/963.871.
Amaradiei 2 ca-
mere deco-
mandate etaj 1.
Telefon: 0763/
857.756.
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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.

Vând apartament
2 camere deco-
mandate, micro-
centralã, coloanã
apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând casã boie-
reascã mare -
central, pretabilã
clinicã, pensiune,
firmã. Telefon:
0741/219.483.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.

Vând sau schimb
cu o camerã cã-
min Craiova,
casã locuibilã co-
muna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, canali-
zare la poartã,
teren 5500 mp,
livadã cu pruni,
vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Casã mare boie-
reascã cu toate
utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu
teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

Vând vilã în zona
Ford. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/418.864.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
7000 mp, Bodã-
eºti ( Melineºti)
deschidere 270
m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând terenuri lo-
curi casã la
ªoseaua Naþio-
nalã Craiova- Be-
chet, localitatea
Secui. Preþ con-
venabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând teren 1000
m Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.

Vând 5000 m
gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi
parcelat. 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 Electri-
ce; Inchidere cen-
tralizata; ABS; Ser-
vodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4
din 2002, înmatri-
culat în România,
benzinã. Detalii la
telefon: 0768/
954.944.

Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic pro-
prietar- de nouã,
super întreþinutã,
toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând solar profe-
sional din arcade
montate pe pivoþi.
Se mutã rapid pe
altã culturã sezo-
nierã. Telefon:
0786/ 391.745.
Vând 2 telefoane
mobile, 1 tabletã,
1 mobil noi. Preþ
200 lei. Telefon:
0762/ 728.493.
Vând cutie meta-
licã pentru pãstrat
arma de vânã-
toare. Telefon:
0721/ 995.405.
Vând maºinã de
cusut Ileana, ma-
ºinã Singer, casã
de marcat Sam-
sung pentru fir-
me. Telefon:
0727/884.205.
Vând robot (PLA-
NETARIA) 3
funcþii marcã ger-
manã, hainã de
piele de cãprioa-
rã nouã lungã.
Telefon: 0752/
236.667.

Vând frigider 320
litri, bocanci, ghe-
te, pantofi militari
noi piele negru,
piese Dacia noi,
calculator instrui-
re copii prin tele-
vozor, telefon
Eboda sigilat, piei
bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând cauciuc
155x 13 cu jan-
tã, cârlige jghea-
buri acoperiº,
aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu
20 litri noi, reduc-
tor oxigen sudu-
rã, alternator
12vV nou, arzã-
toare gaz sobã
D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând calorifer
din fontã cu 5
elemenþi cu bu-
ºon de aerisire -
10 lei elementul.
Telefon: 0351/
800.654.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 1 februarie 2016

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

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

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

Avantajos calori-
fer din fontã, jenþi
cu pneuri pentru
Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând douã cuþite
de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã
ora 16.00.
Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând maºini de
tricotat Fineþea,
triploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru me-
talic inox nou pen-
tru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând clasoare cu
timbre pentru co-
piii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând canapea,
fotolii, ºifonier,
mobilã bucãtã-
rie, servantã, bi-
bliotecã, aragaz,
frigider, masã,
scaune, saltea
copil relaxa.
0770/298.240.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri
de varã Goodrich
dimensiunile 185/
65/14, 125 lei bu-
cata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã lo-
curi de veci ci-
mitir ªeþu – Si-
naia - Izvor,
cripte suprapu-
se, lucrare mar-
murã. Telefon:
0722/456.609.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.

Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color
Philips 100 lei, bi-
cicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcu-
te Romaneºti.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto.
Telefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jim-
bolia cãpriori ºi
cãrãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.
Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, ºubã îmblãni-
tã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fon-
tã folosit un ca-
lorifer de tablã
1,20 / 0,60 nefo-
losit. Telefon:
0720/231.610.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând cãrucior
handicap, pat
mecanic + sal-
tea, polizor 2500
W, sobã teraco-
tã 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 urgent 2
locuri de veci ci-
mitirul Ungureni
Telefon: 0769/
669.736.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.

Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi
cruce, cimitirul
Lascãr Catar-
giu - Craiova.
Telefon: 0728/
964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Resta-
urant 50 locuri
(Piaþa Gãrii).
Telefon: 0744/
629.775.

MATRIMONIALE
Domn serios cu
locuinþã lângã Cra-
iova caut doamnã
serioasã pentru
prietenie, cãsãto-
rie. Telefon: 0763/
722.683

CITAÞII
ªTEFAN ION este
chemat ca pârât în
dosarul 3901/215/
2015 la Judecãto-
ria Craiova pentru
24.03.2016 CMF3
ora 11.00.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-
a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu
argint la schimb ºi
manopera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Liderul neînvins al Diviziei A1,
SCM U Craiova, a repurtat doar o
victorie la limitã, sâmbãtã, pe teren
propriu, în compania ultimeia cla-
sate, VCM PLS Piatra Neamþ. La
fel cum se întâmplase ºi în tur, pe
care moldovenii l-au încheiat doar
cu acel punct!

Meciul disputat în Sala “Ion Con-
stantinescu”, pe motiv cã la Poli-
valentã se þineau Naþionalele de
Lupte, a debutat cu un set solid re-
alizat de bãieþii lui Dan Pascu, 25-
13. S-a fãcut apoi 2-0 (la 22) ºi se

VOLEI – DIVIZIA A1 – ETAPA A 13-A

Acelaºi doznodãmânt ca-n tur

Rezultate masculin: SCM U CRAIOVA – VCM
PLS Piatra Neamþ 3-2, CSM Bucureºti – AS Volei
Club Caransebeº 3-2, CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare
– CS Dinamo Bucureºti 3-1, CS Unirea Dej – CS “U”
Cluj 3-0, LMV Tricolorul Ploieºti – CS Arcada Galaþi
0-3, ACS Volei Municipal Zalãu – Tomis Constanþa 3-
0 la “masa verde”, deoarece dobrogenii s-au retras
din campionat.

1. CRAIOVA 34 7. Dej 18
2. Baia Mare 30 8. Constanþa 15
3. Zalãu 29 9. CSM Buc. 13
4. Galaþi 29 10. U Cluj 10
5. Caransebeº 25 11. Dinamo 7
6. Ploieºti 19 12. Piatra N. 5

Rezultate feminin: SCM U CRAIOVA – CSM
Bucureºti 0-3, CSU Medicina Tg. Mureº – CS “U”
Cluj 3-0, CSM Lugoj – CSM Târgoviºte 1-3, ACS
Penicilina Iaºi – CS Volei Alba Blaj 0-3, CS Dinamo
Bucureºti – CS Rapid Bucureºti 3-0, VC Unic LPS
Piatra Neamþ – CS ªtiinþa Bacãu s-a disputat ieri dupã
închiderea ediþiei.

1. Alba Blaj 38 7. Piatra N.* 14
2. CSM Buc. 34 8. Lugoj 14
3. Târgoviºte 33 9. Iaºi 11
4. Dinamo 27 10. CRAIOVA 9
5. Tg. Mureº 25 11. U Cluj 6
6. Bacãu* 20 12. Rapid 0
* - un joc mai puþin.

pãrea ca va fi un succes “scurt”.
Numai cã vizitatorii, care runda tre-
cutã, în startul returului, obþineau
întâia lor izbândã stagionalã (con-
tra Ploieºtiului), au reacþionat cu o
manºã adjudecatã la 21. Actul pa-
tru a necesitat prelungiri, iar la ca-
pãtul unui 31-33 vizitatorii au îm-
pins jocul în “decisiv”. Acolo unde
Universitatea s-a impus cu 15-12.

 „Mã simt ca ºi cum aº fi pier-
dut acest joc. La valoarea noastrã
nu aveam voie sã pierdem punct cu
Piatra Neamþ acasã. În primul set

am jucat foarte bine, în al doilea –
destul de bine, dar au început sã
aparã semnele. Iar din setul trei am
tratat adversarul cu superficialita-
te, ºi s-a întors partida, puteam chiar
sã ºi pierdem. Din pãcate am pier-
dut un punct în faþa principalelor
urmãritoare ºi ar putea sã ne coste.
Este a nu ºtiu câta oarã când ne
mutãm în sala aceasta ºi evoluãm
rãu, dar asta nu scuzã atitudinea
jucãtorilor”, a spus trehnicianul
Craiovei.

Runda viitoare, miercuri de la ora

17:30, în direct la Digi Sport, SCM
U are parte de un meci greu, în de-
plasare, cu Arcada Galaþi.

Fetele – evoluþie onorabilã,
mãcar un set

În preambulul încleºtãrii bãieþilor,
pe parchetul Sãlii din Valea Vlãicii,
echipa femininã s-a înclinat în com-
pania puternicei CSM Bucureºti,
scor 0-3 (14-25, 16-25, 21-25).

„Meciul de astãzi (n.r. sâmbã-
tã) a avut o creºtere din punct de
vedere a relaþiilor, faþã de jocul de

la Târgu Mureº ºi au fost momen-
te în care ne-am ridicat la valoarea
adversarului. În urmãtoarele trei
etape vreau sã ne îmbunãtãþim re-
laþiile de joc, pentru a aborda cu
mai multã siguranþã partidele care
vor conta pentru noi, în lupta pen-
tru evitarea retrogradãrii”, a spus
antrenorul SCM-ului, Alexandru
Cosma.

Pentru craiovence urmeazã,
miercuri, un meci în fief-ul ªtiinþei
Bacãu, formaþie pe care reuºeau s-
o învingã în turul campionatului.

SCM U Craiova s-a oprit,
vineri searã, la trei succese
consecutive în Liga Naþio-
nalã, înclinându-se cu 70-75
la Oradea. Baschetbaliºtii
noºtri au intrat mai bine în
meci, conducând cu 10-4,
însã sfertul inaugural a fost
al gazdelor, 21-17. Meciul a
continuat într-o notã de
echilibru, celelalte manºe
încheindu-se cu irmãtoarele
rezultate: 21-21, 14-12,
19-20.

Nicio noutate, recenta

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 18-A

Craiova, învinsã la Oradea

Rezultate: CSM CSU Oradea – SCM
U CRAIOVA 75-70, U-Banca Transil-
vania Cluj – CS Energia Tg. Jiu 82-75,
CSU Atlassib Sibiu – CS Phoenix Ga-
laþi 85-80 (dupã prelungiri), CS Gaz
Metan Mediaº – BC SCM Timiºoara
87-99, BC Mureº Tg. Mureº – BCM-U
Piteºti 85-73, Steaua CSM Eximbank –
CS Dinamo Bucureºti s-a disputat asea-
rã dupã închiderea ediþiei.

1. BC Mureº 32 (13/6)
2. U-BT Cluj 31 (13/5)
3. Oradea 31 (13/5)
4. Sibiu 30 (12/6)
5. CRAIOVA 29 (11/7)
6. Steaua 27 (10/7)
7. Tg. Jiu 27 (8/11)
8. Dinamo 26 (9/8)
9. Galaþi 25 (7/11)
10. Piteºti 22 (7/11)
11. Timiºoara 21 (3/15)
12. Mediaº 20 (2/16)
BCM-U Piteºti a început campio-

natul cu o penalizare de trei puncte.

achiziþie, Darius Hargrove
(foto) a fost cel mai bun
realizator al Craiovei,
americanul trecându-ºi în
cont 22 de puncte. Cãtãlin
Burlacu a avut de asemenea
o evoluþie apreciatã, vetera-
nul încheind la 6 “lungimi”
în spatele coechipierului
sãu. La capitolul recuperãri,
Mladen Pantic a fãcut o
partidã excelentã, reuºind
14 astfel de realizãri, în
timp ce la pase decisive s-a
impus Aaron Johnson – 10.

Mâine (18:00, Digi
Sport), alb-albaºtrii revin în
campionat, cu o partidã, la
Polivalentã, cu Atlassib
Sibiu. Din aceastã rundã, cu
numãrul 19, s-a jucat deja
Energia Tg. Jiu – BC Mureº
88-80 (dupã prelungiri), iar
restul jocurilor se vor
disputa dupã programul:
Phoenix Galaþi – CSM
Oradea, Steaua – Gaz
Metan, BC Timiºoara –
Dinamo, BCM U Piteºti – U-
BT Cluj (toate miercuri).

Liderul mondial, sârbul Novak Djokovic, ºi-a trecut în palmares, ieri, al 6-
lea sãu triumf la Australian Open, din tot atâtea finale disputate, dupã ce a
dispus de britanicul Andy Murray (favorit 2), scor 6-1, 7-5, 7-6 (3).

Anterior, “Nole” îl învinsese pe Murray în alte trei finale la Melbourne, în
2011, 2013 ºi 2015. Celelalte victorii ale belgrãdenului la dateazã din 2008
(cu Jo-Wilfried Tsonga) ºi din 2012 (cu Rafa Nadal).

Dacã Djokovic a câºtigat de fiecare datã când a evoluat cu trofeul pe
masã, scoþianul se aflã la polul opus, în afarã de cele patru insuccese cu
tenismenul sârb el mai eºuând ºi în 2010, în faþa lui Roger Federer.

A fost al 11-lea titlu de Grand Slam pentru Djokovic (alte 3 la Wimbledon
ºi 2 la US Open). În schimb, Murray rãmâne cu victoriile de la US Open
(2012) ºi Wimbledon (2013).

Surprizã de proporþii la feminin! Kerber o detroneazã pe Serena
Ajunsã în premierã într-un act de Mare ªlem, germanca Angelique

Kerber (favoritã 7) a dat lovitura, sâmbãtã, trecând în marea finalã de
liderul mondial Serena Williams, de 6 ori câºtigãtoare la Openul Austra-
liei, cel mai recent anul trecut. A fost 6-4, 3-6, 6-4, performaþã prin care
Kerber va deveni de astãzi noul numãr 2 mondial, luându-i locul Simonei

DIGI SPORT 2

17:30 – HANDBAL (M) –
Cupa României: Steaua – CSM
Ploieºti / 19:30 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã: CSM Bucureºti
– HC Zalãu / 21:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Deportivo –
Rayo Vallecano.

DIGI SPORT 3

18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ –
Liga I: Spicom Sfântu Gheorghe –
Odorheiu Secuiesc.

DOLCE SPORT 1

21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Deportivo – Rayo Vallecano.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISI I  ÎN DIRECT

Djokovic, al 6-lea titlu la Australian Open
Halep (eliminatã în primul tur la aceastã ediþie).

Revenind la Serena, dacã triumfa, americanca ajungea la 22 de turnee
de Grand Slam adjudecate ºi ar fi egalat-o pe legendara Steffi Graf, deþi-
nãtoarea recordului.

Tecãu rateazã trofeul la dublu mixt
Horia Tecãu ºi Coco Vandeweghe (SUA) au pierdut finala susþinutã,

ieri, în compania perechii ruso-braziliene Elena Vesnina/Bruno Soares
(favoriþi 5), scor 4-6, 6-4, 5-10.

Pentru român a fost a treia prezenþã într-un ultim act al probei de mixt
la Melbourne, el impunându-se în 2012, alãturi de Bethanie Mattek-Sand
(SUA), pentru ca apoi sã fie învins în 2014, când a fãcut tandem cu
indianca Sania Mirza.

În celelalte finale ale acestei ediþii, la dublu feminin a câºtigat Martina
Hingis (Elveþia) ºi Sania Mirza (India), principalele favorite, scor 7-6 (1),
6-3, vineri, cu perechea cehã Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka (favo-
rite 7), iar la dublu masculin Jamie Murray ºi Bruno Soares (Marea Br./
Brazilia, favoriþi 7), scor 2-6, 6-4, 7-5, sâmbãtã, contra cuplului Daniel
Nestor/Radek Stepanek (Canada/Cehia).
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Început furibund al selecþionatei
divizionare conduse de Anghel Ior-
dãnescu în primul amical din ca-
drul turneului din Antalya, împotri-
va ocupantei locului 10 din Geor-
gia, Torpedo Kutaisi. Enache a des-
chis scorul în minutul 3, cu un ºut
din alergare, în urma unei pase a lui
Andrei Ivan. Atacantul Universitãþii
Craiova a punctat ºi el doar peste
trei minute, la o fazã în care s-a
debarasat de un adversar ºi a re-
zistat unei contre în careu. Ivan ºi
Mateiu au fost titulari în naþionala
lui “Tata Puiu”, amândoi având pre-
staþii bune. Dacã Ivan a fost deci-
siv la primele douã goluri, Mateiu a
avut un travaliu deosebit la centrul
terenului, fiind cel mai bun mijlo-
caº central din cei patru utilizaþi de
Iordãnescu sâmbãtã seara. Al trei-
lea gol a fost marcat de Alibec cu
un lob superb peste portarul advers.
Imediat dupã pauzã, olteanul Rãduþ
a finalizat o fazã personalã, iar  ulti-
mul gol al “tricolorilor” i-a aparþi-
nut lui Florin Tãnase, în minutul 57,
dintr-o acþiune asemãnãtoare cu cea
din care a marcat ºi împotriva Cra-
iovei în acest sezon, la Ovidiu. La

În epilogul etapei a 17-a a Ligii
Naþionale feminine de handbal,
SCM Craiova a pierdut meciul dis-
putat în deplasare cu Corona Bra-
ºov, scor 32-30, dupã ce la pauzã
scorul era egal, 17-17. Oltencele
au dominat prima reprizã, fiind
aproape permanent în avantaj, ul-
tima datã cu 17-15, cu un minut
înaintea pauzei. În partea secundã
echilibrul s-a menþinut pânã la 24-

Mijlocaºul bulgar Hristo Zlatinski
spune cã obiectivul sãu ºi al colegi-
lor sãi în restul sezonului este sã
practice un fotbal ofensiv, mai cali-
titativ decât cel din prima parte a
campionatului, în condiþiile în care
Universitatea Craiova a ratat deja
toate obiectivele acestei stagiuni.
„Am pierdut ºirul cantonamentelor
petrecute în Antalya. Avem condiþii
bune pentru a pregãti partea a doua
a sezonului. Când se vor relua me-
ciurile oficiale, ne dorim sã jucãm
mai bine decât am fãcut-o pânã acum
în campionat. Avem un nou antre-
nor care mizeazã pe posesie, pe un

Handbalistele CraioveiHandbalistele CraioveiHandbalistele CraioveiHandbalistele CraioveiHandbalistele Craiovei
au pierdut sub Tâmpaau pierdut sub Tâmpaau pierdut sub Tâmpaau pierdut sub Tâmpaau pierdut sub Tâmpa

24, dupã care formaþia antrenatã
de craioveanul Bogdan Burcea s-a
desprins treptat. Au marcat pentru
SCM Craiova: Zivkovic 10, Bãbea-
nu 7, ªelaru 3, Gavrilã 4, Landre
2, Andrei 2, Iovãnescu, Horobeþ.

Echipa pregãtitã de Simona
Gogârlã se aflã pe locul 7, cu 26
de puncte. Urmãtorul meci al Cra-
iovei este duminicã, de la ora
11.15, în Sala Polivalentã, cu

HCM Roman. În celelalte meciuri
ale etapei a 17-a s-au înregistrat
rezultatele: HC Zalãu – CSM Uni-
rea Slobozia 28-21, HCM Rm.
Vâlcea – CSM Ploieºti 21-23, HC
Alba Sebeº – CS Mãgura Cisnã-
die 20-31, CS Rapid USL Metrou
Bucureºti – HCM Baia Mare 24-
34 ºi HC Dunãrea Brãila – CSM
Bucureºti 27-34, HCM Roman ºi
U Alexandrion Cluj 29-21.
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fotbal ofensiv. De aceea sunt con-
vins cã vom practica un joc peste cel
de anul trecut. Pentru mine este
bine cã suntem trei jucãtori bulgari
la Universitatea, ne avem unul pe
altul. Mai mult, vorbim aceeaºi lim-
bã, dar cel mai important este ca din
februarie toatã echipa sã vorbeascã
aceeaºi limbã, cea universalã, a fot-
balului“ a declarat internaþionalul
bulgar, citat de site-ul oficial al clu-
bului din Bãnie. Universitatea a dis-
putat asearã un nou meci amical în
Antalya, contra maghiarilor de la FC
Paksi, ale cãrui amãnunte le puteþi
gãsi pe cvlpress.ro.
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5-0 au survenit mai multe schim-
bãri în formula României, care nu a
mai funcþionat la acelaºi nivel. Tri-
colorii nu au mai înscris pânã la fi-
nal ºi chiar au primit un gol, în mi-
nutul 87. Bogdan Vãtãjelu a intrat
pe teren la pauzã ºi a avut câteva
acþiuni bune în banda stângã. Jucã-
torii folosiþi de Anghel Iordãnescu:
S. Lung jr. - Enache (Benzar 61),
Gãman, Sãpunaru (74 Hodorogea),
Steliano Filip (Vãtãjelu 46) - Mateiu
(Nedelcearu 60), Nedelcu (Ropo-
tan 46), Rãduþ - Ivan (Rotariu 60),
Tãnase (68 Pãun), Alibec (65 Hora).

Tricolorii mai au programate
douã meciuri în cantonamentul din
aceastã iarnã, urmând sã întâlneas-
cã tot echipe de club. Mâine, de la
ora 18, România va înfrunta Zim-
bru Chiºinãu (Moldova - locul 3),
în timp ce pe sâmbãtã, pe 6 februa-
rie, elevii lui Iordãnescu vor întâlni
formaþia Beroe Stara Zagora (Bul-
garia - locul 3), de la ora 17.

Ivan: “Vreau sã rãmân
la Craiova ºi sã prind Euro”
Dupã meci, Andrei Ivan a reite-

rat intenþia de a rãmâne la Univer-
sitatea Craiova, principalul sãu ob-
iectiv fiind sã prindã lotul pentru
Euro 2016. “A fost un antrenament
bun, am jucat bine. Sunt bucuros
cã am marcat, am avut ºi un assist
pentru Enache, conteazã cã am
câºtigat. Ne pregãtim foarte bine
cu domnul Iordãnescu, este fru-
mos. Sunt bucuros cã sunt con-
vocat. Dacã o sã muncesc ºi o sã
dau multe goluri în Liga 1 sper sã
prind ºi Euro. Am vãzut ºi eu cã
sunt la Steaua. Eram la antrena-
ment ºi când m-am întors am vã-
zut cã sunt la Steaua. Eu nu am
ºtiut cã sunt la Steaua. Sunt jucã-
torul Universitãþii Craiova ºi o sã
joc la Universitatea Craiova. Mi-am
dorit sã joc pentru ªtiinþa, tatãl meu
þine cu Craiova. Dacã ar fi sã plec,
aº vrea sã joc în strãinãtate, ar fi o
onoare pentru mine sã fiu antrenat
din nou de domnul Constantin Gâl-
cã” a declarat Ivan.

Potrivit presei spaniole, respec-
tiv pericosonline.com, Espanyol
Barcelona este dispusã sã ofere 3
milioane de euro pentru Ivan, dar
tot dupã un împrumut prealabil.

“Robert Ramon, CEO-ul lui Espa-
nyol, a declarat cã echipa catalanã
este în continuare interesatã de
transferul lui Ivan, iar între timp
clubul a înaintat o nouã ofertã pen-
tru acesta”, noteazã sursa citatã.

Despre Ivan, selecþionerul An-

ghel Iordãnescu a spus: “Mi-au
plãcut jucãtorii care au intrat pe
teren, au jucat ofensiv. Cred cã ar
trebui sã-l lãsãm în pace pe Ivan.
E bine dacã se transferã la un club
mare, Ivan mai are multe lucruri
de învãþat”, a spus tehnicianul.
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