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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ãºtia din puºcãrie, Popescule,
ar trebui sã scrie ºi o carte de-
spre cum au fãcut delapidãrile,
ca sã ºtim ºi noi. actualitate / 3

reportaj / 5

actualitate / 7

actualitate / 7

eveniment / 4

Pentru învãþãmântul craiovean ºi doljean, ieri
a cãzut, ca o adevãratã loviturã „trãsnet”, demi-
sia conducerii Colegiului Naþional „Carol I”.
Deocamdatã, totul este la nivelul discuþiilor, deºi
actul demisiei este unul unilateral ºi trebuie sã
fie trecut prin paºii legislativi necesari.
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Anunþarea candidaturii proprii la
funcþia de primar al Craiovei, din
partea filialei locale a Partidului Miº-
carea Popularã, de cãtre Gelu Vi-
ºan, a fost pânã la urmã o ºtire,
circumscrisã apropiatelor alegeri
locale, cu miza lor, seducãtoare,
pentru fiecare localitate în parte.
Flancat de rebelii liberali Ion Groza
ºi Romeo Chiþu, dar ºi de ex-
UNPR-istul Dan Pãloiu, Gelu Viºan
a gãsit de cuviinþã sã spunã niºte
lucruri “acide” despre potenþialii sãi
adversari. Sã admitem cã, în ac-
tuala fazã a competiþiei electorale,
merge ºi un asemenea meniu. Cu
stagii prelungite de acum pe la tele-
viziunile din Capitalã, ex-deputatul
Gelu Viºan a dobândit deja ceea ce
numim tehnica discursului.

InvestiþiileInvestiþiileInvestiþiileInvestiþiileInvestiþiile
continuãcontinuãcontinuãcontinuãcontinuã
în Segarceaîn Segarceaîn Segarceaîn Segarceaîn Segarcea
ºi în 2016ºi în 2016ºi în 2016ºi în 2016ºi în 2016
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în judeþul Dolj –în judeþul Dolj –în judeþul Dolj –în judeþul Dolj –în judeþul Dolj –
scãderescãderescãderescãderescãdere
semnificativãsemnificativãsemnificativãsemnificativãsemnificativã
în 2015în 2015în 2015în 2015în 2015

În prezenþa reprezentan-
þilor administraþiei publice
locale ºi judeþene, dar ºi ai
Parchetelor, instanþelor de
judecatã ºi partenerilor în
lupta împotriva infracþiona-
litãþii, ieri, în amfiteatrul
„General Ion Eugen Sandu”
de la sediul Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Dolj, a
avut loc analiza activitãþii
desfãºurate de poliþiºtii dol-
jeni în anul 2015.
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metehnemetehnemetehnemetehnemetehne
ale gestionãriiale gestionãriiale gestionãriiale gestionãriiale gestionãrii
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Legea anti fumat
va avea ºi un ghid
de bune practici

Un ghid de punere în aplicare
a legii anti fumat urmeazã sã fie
elaborat în urma unor consultãri
cu guvernul ºi patronii de
localuri, urmând sã aparã la
începutul lunii martie, înainte sã
intre în vigoare prevederile legii,
a declarat, joi, pentru Mediafax
deputatul PSD Aurelia Cristea.

“Urmeazã sã stabilim o
întâlnire cu reprezentanþii
Ministerului Sãnãtãþii ºi ai
Ministerului de Interne, ca sã
agreãm împreunã un regulament
de implementare în cazul situaþii-
lor care mai trebuie lãmurite. Au
mai venit întrebãri din diverse
situaþii particulare ºi atunci
trebuie sã explicãm cum se
înþelege legea. Nu trebuie sã
particularizãm fiecare situaþie
care apare, scrie clar în lege cã
fumatul este interzis în spaþiul
public, personal nu cred cã sunt
chestii de interpretat. Dar poate
cã meritã aceastã discuþie. pentru
a avea o cât mai corectã înþelege-
re a sensului textului de lege. Eu
îmi doresc ca legea aceasta sã fie
cât mai bine înþeleasã ºi cât mai
bine acceptatã”, a explicat
deputatul PSD.

În ceea ce priveºte delimitarea
spaþiilor publice închise, ea a
precizat cã practic singurul loc
unde se va putea fuma este pe
terasa restaurantelor, în aer liber.
Cât despre patronii care se abat
de la regulã, sancþiunile ar trebui
aplicate gradual, crede Aurelia
Cristea. “Dorinþa nu este sã
închidem imediat orice local care
încalcã legea, dorinþa este ca
sancþiunile sã fie aplicate
gradual. Înainte de a da sancþi-
uni, se pot da avertizãri, aºa scrie
în legea contravenþiilor, pânã
când lucrurile intrã într-o stare de
normalitate”, a spus Cristea.

Nu în ultimul rând, pentru
elaborarea ghidului, Cristea
spune cã va mai avea loc o a doua
întâlnire ºi cu proprietarii de
restaurante, baruri, cafenele ºi cu
reprezentanþii asociaþiilor
hoteliere. Legea va intra în
vigoare pe 16 martie.

Fostul ministru de interne, Gabriel
Oprea a fost audiat ieri la DNA în do-
sarul “Girofarul”. El a declarat, la ieºi-
re, cã a cerut în Parlament ridicarea
imunitãþii în cazul sãu deoarece crede
în nevinovãþia sa. Potrivit DNA, Oprea
este urmãrit penal pentru abuz în ser-
viciu, el folosind ilegal echipaje ale
Poliþiei Rutiere pentru deplasãri. Într-
o declaraþie de presã, la sediul UNPR,
Gabriel Oprea a subliniat cã va sprijini
justiþia, cã nu regretã deciziile politice
ºi cã nu îºi va schimba niciodatã prin-
cipiile dupã care se ghideazã.

Gabriel Oprea, este acuzat de pro-
curori cã ar fi beneficiat de echipajele
de poliþie pentru deplasãri, în mod ile-
gal ºi “ar fi încheiat un protocol în baza
cãruia procurorul general al Parchetu-
lui de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie-
,a beneficiat , în mod nelegal, de însoþirea depla-
sãrilor efectuate cu echipaje ale poliþiei rutiere”,
se spune într-un comunicat al DNA. Conform
DNA, fostului ministru i s-au adus la cunoºtinþã
acuzaþiile, ieri-dimineaþa, atunci când acesta a
mers la sediul instituþiei.

Din probele administrate rezultã cã Oprea reali-
za în medie aproximativ cinci deplasãri zilnice pe
parcursul cãrora era însoþit de echipaje ale Poliþiei
Rutiere. Spre exemplu, în perioada 2 ianuarie – 21
octombrie 2015, s-au realizat 1.607 misiuni de înso-
þire a deplasãrilor efectuate de ministrul de Interne

Ministerul Culturii ºi Ministerul Mediului, Ape-
lor ºi Pãdurilor au comunicat, ieri, cãtre Centrul
Patrimoniului Mondial de la Paris înscrierea peisa-
jului cultural minier Roºia Montanã în lista indica-
tivã a României pentru Patrimoniul Mondial.

“Roºia Montanã a fost cel mai activ centru mi-
nier al Munþilor Apuseni, începând de la primele
exploatãri, din Epoca Bronzului, continuând în
Antichitate ºi perioada medievalã, în Epoca Mo-
dernã ºi pânã în trecutul recent. Mineritul tradiþio-
nal, bazat pe iniþiativa familiilor ºi a micilor asocia-
þii de mineri, s-a încheiat odatã cu naþionalizarea,
în 1948, fiind urmat de o altã formã de minerit, in-
dustrial, la scarã mare, încheiat în 2006. La Roºia
Montanã avem de a face, aºadar, cu unul dintre
cele mai longevive situri miniere tradiþionale cu-
noscute în ziua de azi. Anduranþa sa particularã se
reflectã într-o interconectare sistematicã ºi profun-

Bugetul de stat a fost fraudat în
ultimii zece ani de 2,1 miliarde de
euro, a declarat, ieri, Nicolae Vãcã-
roiu, principalele cauze fiind corup-
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pe raza municipiului Bucureºti. Numãrul total al
acestor misiuni este de aproximativ trei ori mai mare
decât cele realizate în aceeaºi perioadã pentru în-
soþirea preºedintelui României ºi de aproximativ
douã ori mai mare decât cel corespunzãtor prim-
ministrului, demnitari îndreptãþiþi la însoþire per-
manentã conform prevederilor legale.

Oprea: “Cred în nevinovãþia mea”
“Este o ancheta in curs. Am cerut sã mi se ridi-

ce imunitate, am fãcut-o pentru cã cred în nevi-
novãþia mea. Când am fost numit ministru de In-
terne exista o instrucþiune prevãzutã de lege, în

care miniºtrii de Interne, pentru pro-
tecþie, aveau la dispoziþie o maºinã
de Poliþie, iar viceprim-ministrul avea
la dispoziþie o maºinã de Poliþie pen-
tru însoþire permanentã. În protocol
se prevedea cã o instituþie partenerã
a ministerului de Interne, în speþã Par-
chetul General, i se punea la dispozi-
þie procurorului general, de cãtre Po-
liþia Românã, un echipaj de poliþie, în
cazuri bine motivate, când avea ne-
voie”, a spus Gabriel Oprea, la ieºirea
din sediul DNA.

El a adãugat cã ºi-a fãcut datoria, cã
nu ºi-a luat o zi de concediu ºi conside-
rã nedrepte acuzaþiile care i se aduc.
“Aveam protecþie 24 de ore din 24, nu
aveam un program normal, nu mã du-
ceam la serviciu de la 8 la 16, eram în-

totdeauna la dispoziþia statului român. Am avut zeci
de instituiþii în subordine. Vreau sã se afle adevãrul,
sunt nevinovat ºi mã voi prezenta în faþa procurori-
lor de câte ori voi fi chemat. Vreau sa fiu cercetat de
justiþia românã”, a mai declarat Oprea.

***
Miercuri, Oprea a rãmas fãrã imunitate atunci

când senatorii au aprobat, solicitarea DNA de în-
cuviinþare a începerii urmãririi penale împotriva
senatorului, fost ministru de Interne, acuzat de abuz
în serviciu, decizia fiind luatã cu 102 voturi “pen-
tru” ºi 31 voturi “împotrivã”. Votul a fost secret, cu
bile, potrivit regulamentului.

Roºia Montanã, propusã de Ministerul Culturii
pentru Lista Patrimoniului Mondial UNESCO

dã între fundalul natural ºi fenomenele culturale -
din adâncul munþilor ºi pânã la suprafaþã, de la
morfologia peisajului ºi pânã la flora ºi fauna locu-
lui ºi la comunitãþile umane locale, totul poartã am-
prenta interacþiunii semnificative dintre om ºi me-
diul natural, care a generat unul dintre cele
mai bogate ºi spectaculoase peisaje cul-
turale ale României, semnificativ în con-
text global”, spune Ministerul Culturii.

Potrivit Ministerului Culturii, atribute-
le definitorii ale sitului sunt galeriile mini-
ere – de exploatare, de asistenþã, de aeri-
sire ºi de evacuare a apei – excavate înce-
pând din perioada romanã ºi continuate
în perioada medievalã ºi modernã, peisa-
jul roman de suprafaþã, peisajul industrial
istoric, ºi târgul minier Roºia Montanã.
Galeriile sãpate în masivele muntoase din

jurul localitãþii însumeazã mai mult de 80 de kilo-
metri din care 7 kilometri dateazã din Antichitate,
alcãtuind cel mai vast ºi mai important sistem de
exploatare minierã cunoscut din lumea romanã, pre-
cizeazã Ministerul Culturii.

Preºedintele Curþii de Conturi: În ultimul deceniu
bugetul a fost pãgubit cu peste 2 miliarde euro

þia, neglijenþa în serviciu ºi schim-
barea permanentã a legislaþiei.

ªeful Curþii de Conturi a precizat
cã cele mai multe prejudicii sunt co-

mise cu bunã ºtiinþã, chiar ºi la nivel
guvernamental. De exemplu, numai
în 2014, Guvernul, condus de Victor
Ponta, a luat de la bugetul de inves-
tiþii 2 miliarde de lei. Banii au fost
transferaþi la fondul de rezervã al
Guvernului ºi împãrþiþi nejustificat
primãriilor ºi consiliilor judeþene prin
ordonanþe de urgenþã.

“Este îngrijorãtor faptul cã
aceºti douã miliarde s-au dus la
creºterea rezervei Guvernului ºi au
plecat cãtre primãrii ºi s-au dus spre
alte destinaþii. Deci au majorat fon-
dul ãla de rezervã. Ceea ce mã în-
grijoreazã (este – n.r.) cã restul de
valoare de investiþii, prevãzut în
buget, daþi afarã din 26 de miliarde
trei sau ºase ºi rãmân 20 de miliar-
de. Banii aceia trebuie utilizaþi cu
maximã eficienþã”, a declarat Nico-
lae Vãcãroiu, la Europa FM.

În ultimii ani, instituþia a sesizat
parchetele în aproape 700 de cazuri.
Alte 70 de sesizãri urmeazã sã fie

trimise procurorilor. Unul dintre ele
se referã la vânzarea unui teren al
unei instituþii de stat cu 2 euro me-
trul pãtrat deºi valoarea sa era de
1.500 de euro metrul pãtrat. Cazul a
fost trimis la DNA.

“Avem ºi situaþii în care prejudi-
ciul produs pe un caz depãºeºte 500
de milioane de euro. Este vorba, într-
un caz, de vânzarea de proprietãþi la
preþuri mult inferioare sau o situaþie
în care s-au produs modificãri prin
norme în legislaþie, fãrã ca normele
sã fie publicate în Monitorul Oficial,
deci nule de drept, producând pre-
judicii de dimensiunea asta”, a pre-
cizat Nicolae Vãcãroiu.

O altã fraudã majorã adusã la bu-
getul de stat este rambursarea ile-
galã de TVA. “Aici este un teren te-
ribil. Suntem ºi noi implicaþi, ºi
ANAF. Sper ca ANAF sã intre în
forþã mult mai bine în acest sector”,
a mai spus preºedintele Curþii de
Conturi.
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Anunþarea candidaturii proprii
la funcþia de primar al Craiovei,
din partea filialei locale a Parti-
dului Miºcarea Popularã, de cã-
tre Gelu Viºan, a fost pânã la
urmã o ºtire, circumscrisã apro-
piatelor alegeri locale, cu miza
lor, seducãtoare, pentru fiecare
localitate în parte. Flancat de
rebelii liberali Ion Groza ºi Ro-
meo Chiþu, dar ºi de ex-UNPR-
istul Dan Pãloiu, Gelu Viºan a
gãsit de cuviinþã sã spunã niºte
lucruri “acide” despre potenþia-
lii sãi adversari. Sã admitem cã,
în actuala fazã a competiþiei
electorale, merge ºi un aseme-

MIRCEA CANÞÃR

nea meniu. Cu stagii prelungite
de acum pe la televiziunile din
Capitalã, ex-deputatul Gelu Vi-
ºan a dobândit deja ceea ce nu-
mim tehnica discursului. Are
pauze scurte între fraze, caden-
þã normalã, absenþa bâlbelor,
ceva intonaþie, stãpânire de sine,
tupeu în exces ºi aºa mai depar-
te. Dar fondul problemei în dis-
cuþie este altul – buna adminis-
trare a municipiului Craiova
– ºi polemica, altminteri nelipsi-
tã, ar trebui circumscrisã în ex-
clusivitate dezideratului major
enunþat. Câtã certitudine poate
exista în povestea unui “blat”

perfectat între PNL ºi PSD pri-
vind alegerile locale la Craiova?
Care ar fi rostul unei asemenea
predãri deliberate ºi necondiþio-
nate a liberalilor? Greu de oferit
rãspunsuri convingãtoare. Fireº-
te, fiecare candidat spune pânã
la urmã ce gãseºte de cuviinþã,
când îºi anunþã candidatura, dar
prezentarea “unui proiect” de
bunã gospodãrire a urbei, îmbu-
nãtãþirea circulaþiei rutiere, ali-
mentarea în bune condiþii cu apã
potabilã de Izvarna, ca sã facem
câteva concretizãri, ºi tot noia-
nul de detalii ce þin de moderni-
zarea continuã a oraºului, racor-

darea lui deplinã la spiritul euro-
pean, ar fi fost de dorit. Restul
sunt palavre, mai mult sau mai
puþin picante. Referirea nu vi-
zeazã deloc debutul lui Gelu Vi-
ºan în “arena localelor”, ci mai
degrabã orizontul aºteptãrilor
alegãtorilor, îndemnaþi parcã la
resemnare. Presupunea cã e to-
tuºi prematurã “calendaristic”
expunerea tehnicã de argumen-
te, care pot legitima o candida-
turã, e pripitã, fiindcã într-o cam-
panie electoralã de aceastã fac-
turã, pentru fiecare cartier al
Craiovei trebuie identificate ade-
vãratele probleme ale locuitori-

Nu cumva e greºitã strategia?Nu cumva e greºitã strategia?Nu cumva e greºitã strategia?Nu cumva e greºitã strategia?Nu cumva e greºitã strategia?
lor, ºi la acestea trebuie raportat
discursul. Mai clar: pachetul de
oferte nu poate fi identic în Cra-
ioviþa Nouã ºi Calea Bucureºti.
ªi aºa mai departe. Reduta Pri-
mãriei Craiova nu este uºor de
cucerit. Momentan ea este bine
strãjuitã, are ºi tenori, care ºtiu
ce trebuie sã spunã, în cunoºtin-
þã de cauzã, ºi tocmai de aceea
opinãm cã strategiile candidaþi-
lor trebuie elaborate cu maximã
atenþie, plecând chiar de la ceea
ce considerã, la o manierã raþio-
nalã, cã pot constitui împliniri, ale
mandatului încã în curs, apte de
a fi continuate.

Primele finalizate sunt terenu-
rile de la cantonamentul din Lun-
cã. Primarul Lia Olguþa Vasilescu
a spus cã arenele de joc sunt gata,
mai trebuie de pus doar gazonul
ºi se aºteaptã acum sã se încãl-
zeascã vremea pentru a fi mon-
tat. „Ori gazonul nu se poate pune
decât la o anumitã temperaturã.
În momentul în care vom avea
în jur de 15 grade Celsius afarã,
timp de douã sãptãmâni conse-
cutiv, atunci nu va fi nici un fel
de problemã sã le finalizãm”.
Rulourile de gazon, potrivit pri-
marului, sunt aduse din Austria.

Investiþia în reabilitarea tere-
nurilor s-a ridicat la suma de 1,6
milioane de lei, fãrã TVA. Muni-
cipalitatea intenþioneazã sã mai
investeascã, din bugetul propriu,
ºi în reabilitarea clãdirilor care
existã la cantonament, precum
ºi pentru o extindere. Autoritãþi-
le au în plan ca, în a treia etapã,
sã amenajeze la cantonamentul
din Luncã ºi o salã de mese ºi o
salã de forþã.

Constructorii stadioanelorConstructorii stadioanelorConstructorii stadioanelorConstructorii stadioanelorConstructorii stadioanelor,,,,,
puºi sã facã pacepuºi sã facã pacepuºi sã facã pacepuºi sã facã pacepuºi sã facã pace

Cantonamentul din Luncã, stadionul de atletism ºi stadionul „Ion Oblemenco” vor fi terminate
toate spre finalul acestui an. Primarul Lia Olguþa Vasilescu a dat, din nou, asigurãri în faþa consi-
lierilor municipali cã investiþiile, care se aflã acum în diferite stadii de execuþie, vor fi gata în 2016

ºi se va putea juca pe ele. Pentru a se putea finaliza, constructorii de la stadionul mic ºi mare
trebuie sã gãseascã o soluþie pentru deversarea apei care se strânge în incinta pistei de atletism.

Stadionul de atletism,
inundat de „Ion Oblemenco”
În ceea ce priveºte stadionul de

atletism, care se construieºte lângã
arena „Ion Oblemenco”, aici lucrã-
rile sunt întârziate. Primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu a spus cã a fost o
neînþelegere între constructorii ce-
lor douã stadioane, dar care a fost
depãºitã. „A fost o neconcordanþã
între constructorii de la cele douã
stadioane. Noi nu i-am crezut pe cei
de la stadionul mic ºi am fost aproa-
pe sã le reziliem contractul când ne-
au spus cã sunt inundaþi de cei de la
stadionul mare. Când am dat sistare
la stadionul mic, am constatat cã se
inundau în continuare pentru cã cei
de la stadionul mare deversau apa
peste ei. Deci au avut dreptate când
au spus cã nu pot sã lucreze în aces-
te condiþii”, a spus primarul. Olguþa
Vasilescu a mai spus cã a avut o dis-
cuþie cu constructorii ºi le-a cerut
sã gãseascã o soluþie pentru dever-
sarea apei ca sã poatã termina ºi sta-
dionul de atletism.

Stadionul de atletism va avea
5.000 de locuri (600 de locuri la
tribuna oficialã) ºi este amenajat în
totalitate cu bani de la bugetul lo-
cal – 7,7 milioane de lei, respectiv
1,7 milioane de euro. Terenul de
fotbal va fi realizat dupã standar-
dele UEFA, va avea gazon natural,
cu încãlzire a acestuia. Pista de
atletism va fi prevãzutã cu opt cu-
loare de alergare, din tartan sinte-
tic omologat. Pe arenã, se va mai
regãsi o pistã pentru sãritura în lun-
gime ºi o groapã cu nisip.

Stadionul mare
are finanþarea asiguratã

Noul stadion este bugetat în to-
talitate ºi ar trebui sã fie terminat
la sfârºitul anului. Primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu a declarat cã s-au
prevãzut, în bugetul actual, bani

pentru partea de proiectare, care îi
revine municipalitãþii. „Dupã luna
iunie urmeazã sã completãm pânã
la cuantumul sumei de 5 milioane
de euro, cât este partea de 10% pe
care trebuie sã o asigure Craiova.
Este finanþare pentru stadion anul
acesta ºi poate datoritã faptului cã
este consideratã investiþie prioritarã
a statului român, stadionul de la Cra-
iova ºi Complexul de nataþie de la
Otopeni au acest statut. Deci nu vor
fi nici un fel de probleme cu finaliza-
rea proiectului, cu atât mai mult cât
avem un constructor foarte bun,
care se miºcã într-un ritm foarte bun.
Aºadar, nu sunt probleme nici cu fi-
nalizarea stadionului, nici cu finan-
þarea”, a afirmat Olguþa Vasilescu.

Stadionul „Ion Oblemenco” a
fost inaugurat la 29 octombrie
1967, cu ocazia meciului de tine-
ret România – Polonia, cu scor 2-
2. Noul stadion va avea 30.000 de
locuri, care vor fi împãrþite în pa-
tru sectoare: tribuna 1(oficialã),
tribuna 2, peluza 1 ºi peluza 2. Sta-
dionul va avea suprafaþa de joc
amenajatã cu gazon natural, tribu-
ne acoperite, cuprinzând sub gra-
denele tribunei vest dotãrile nece-
sare bunei funcþionãri a zonei spor-
tive, media, administrative precum
ºi a facilitãþilor pentru spectatorii
VIP. Terenul va fi dotat cu un sis-
tem de nocturnã perimetralã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Ca la fiecare început de an, ieri,
la sediul IPJ Dolj, s-a desfãºurat
analiza activitãþilor desfãºurate de
poliþiºti în anul 2015, cu realizãri-
le, dar ºi cu neajunsurile ºi proble-
mele întâmpinate, asupra cãrora
trebuie insistat în perioada urmã-
toare, pentru a fi luate mãsurile ce
se impun în vederea remedierii
acestora.

Alãturi de poliþiºti s-au aflat, ieri,
prefectul judeþului Dolj, Nicolae
Sorin Rãducan, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Ion Priotea-
sa, primarul municipiului Craiova,
Lia Olguþa Vasilescu, reprezentanþi
ai Parchetelor ºi instanþelor de ju-
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Bilanþ la IPJ Dolj:

Infracþionalitatea în judeþul Dolj –Infracþionalitatea în judeþul Dolj –Infracþionalitatea în judeþul Dolj –Infracþionalitatea în judeþul Dolj –Infracþionalitatea în judeþul Dolj –
scãdere semnificativã în 2015scãdere semnificativã în 2015scãdere semnificativã în 2015scãdere semnificativã în 2015scãdere semnificativã în 2015

În prezenþa reprezentanþilor administraþiei
publice locale ºi judeþene, dar ºi ai Parchete-
lor, instanþelor de judecatã ºi partenerilor în
lupta împotriva infracþionalitãþii, ieri, în amfi-
teatrul „General Ion Eugen Sandu” de la se-
diul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj,

a avut loc analiza activitãþii desfãºurate de
poliþiºtii doljeni în anul 2015. Chiar dacã pro-
bleme au mai fost, infracþionalitatea a înre-
gistrat un trend descendent, motiv pentru care
au fost apreciate pozitiv eforturile depuse de
oamenii legii în slujba cetãþenilor.

Reamintim cã procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova anunþau, în mai
2014, cã au reþinut pe 24 de ore un cetãþean
belgian asociat la mai multe firme din Ro-
mânia, dupã ce, în laptop-ul acestuia au fost
gãsite imagini pornografice cu minori de
cinci-ºase ani, dar ºi fotografii cu acte se-
xuale cu minori. Procurorii craioveni susþin
cã unele dintre fotografiile gãsite la belgian
au fost fãcute la o bazã agroturisticã din ju-
deþul Mehedinþi.

Astfel, pe 6 mai 2014, procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova, au dispus con-
tinuarea urmãririi penale pentru comiterea
infracþiunii de pornografie infantilã în cazul
cetãþeanului belgian Dethy Louis Emile Jo-
seph, asociat la mai multe societãþi comer-
ciale din România. Anchetatorii au descope-
rit în laptop-ul personal al acestuia imagini
reprezentând minori (chiar ºi de 5-6 ani) în

Pedeapsã redusã la 17 ani de detenþie
pentru belgianul acuzat de pornografie infantilã

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au pronunþat, ieri, sentinþa definitivã în dosa-
rul în care cetãþeanul belgian Dethy Louis Emile Joseph a fost trimis în judecatã de
procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova pentru pornografie infantilã, dupã
ce, în calculatorul lui, au fost descoperite imagini pornografice cu minori. Instanþa a
admis apelul inculpatului ºi i-a redus pedeapsa de 21 de ani ºi 8 luni închisoare
primitã în mai 2015 de la Tribunalul Dolj la 17 ani de închisoare. Inculpatul are de
achitat daune morale în valoare de 6.000 lei victimelor sale, la care se adaugã 3.000
de lei cheltuieli judiciare.

ipostaze pornografice ºi imagini reprezentând
acte sexuale cu minori, existând suspiciunea
cã unele din aceste fotografii au fost fãcute
la o bazã agroturisticã din judeþul Mehedinþi.
Miercuri, 7 mai 2014, dupã efectuarea unor
percheziþii la sediile a douã dintre firmele la
care suspectul este asociat, procurorii DII-
COT Craiova au pus în miºcare acþiunea pe-
nalã împotriva lui Dethy Louis Emile Joseph
ºi l-au reþinut pentru 24 de ore.

„Din materialul probatoriu administrat,
rezultã suspiciunea rezonabilã cã inculpatul
a perseverat în sãvârºirea infracþiunii de
pornografie infantilã, a profitat de poziþia
privilegiatã financiar în România ºi de pre-
zenþa la baza de agroturism a unui numãr
mare de copii, producând material pornogra-
fic cu minori în care apare dezbrãcat, a ur-
mãrit coruperea sexualã a persoanei vãtã-
mate minore, fiind preocupat de modalitãþi

de abordare sexualã a minorilor.
În susþinerea cererii de arestare
preventivã, procurorii DIICOT –
ST Craiova mai aratã cã incul-
patul este o persoanã semnalatã
poliþiei belgiene cu un compor-
tament violent, fiind suspectat
pentru comiterea unor fapte de
acelaºi gen ºi în Belgia. Incul-
patul a fost semnalat în bazele
de date ale poliþiei pentru turism
sexual, exploatare a muncitorilor strãini ºi
trafic de fiinþe umane, ultraj contra bunelor
moravuri, loviri ºi vãtãmãri corporale, dis-
trugere cu intenþie ºi atentat la pudoare”, du-
pã cum au comunicat procurorii DIICOT  –
Serviciul Teritorial Craiova la momentul res-
pectiv. Belgianul a fost arestat preventiv, în
baza mandatului emis de Tribunalul Dolj,
mãsura fiind prelungitã ulterior.

Pe 1 iulie 2014 procurorii DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova l-au trimis în jude-
catã, în stare de arest preventiv, pe cetãþea-
nul belgian, pentru pornografie infantilã, iar
pe 25 mai 2015 judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au pronunþat sentinþa. Bãrbatul a fost
condamnat la o pedeapsã totalã de 21 de ani
ºi 8 luni închisoare cu executare ºi obligat

sã achite daune morale în valoare de 6.000
lei pentru trei dintre victimele sale ºi 3.000
lei cheltuieli judiciare statului.

Inculpatul a declarat apel, soluþionat, ieri,
de Curtea de Apel Craiova. Instanþa a admis
apelul inculpatului ºi i-a redus pedeapsa la
17 ani de închisoare: „Contopeºte pedepse-
le principale aplicate în pedeapsa cea mai
grea, aceea de 11 ani închisoare, la care se
adaugã un spor de 1/3 (o treime) din totalul
celorlalte pedepse aplicate, respectiv 6 ani
închisoare, urmând ca inculpatul Dethy Lo-
uis Emile Josepf sã execute pedeapsa rezul-
tantã de 17 (ºaptesprezece) ani închisoare”,
se aratã în decizia Curþii de Apel Craiova,
restul dispoziþiilor din hotãrârea pronunþatã
pe fond, la Tribunalul Dolj, fiind menþinute.

decatã, parteneri în lupta crimina-
litãþii de la S.R.I., Jandarmerie,
DNA, Armatã, dar ºi reprezentanþi
ai societãþii civile. Festivitatea din
amfiteatrul unitãþii a fost deschisã
de comandantul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj, comisar-ºef
Constantin Nicolescu, care a pre-
zentat analiza activitãþilor desfãºu-
rate de poliþiºtii doljeni pe parcur-
sul anului 2015. Au urmat alocuþi-
uni ale oficialitãþilor prezente, cã-
rora li s-au alãturat Constantin
Lãloianu – procuror general al Par-
chetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova, Ionel Grigorie – judecã-
tor în cadrul Curþii de Apel Craio-

va ºi Cornel Moisã –directorul Di-
recþiei de Informaþii Dolj, care i-
au felicitat pe poliþiºti pentru re-
zultatele obþinute ºi munca depu-
sã în slujba comunitãþii, urându-le
succes ºi în 2016.

Cea mai micã valoare a
infracþionalitãþii sesizatã din
ultimii 5 ani

Creºterea siguranþei cetãþenilor,
asigurarea unui climat optim de or-
dine ºi siguranþã publicã, apãrarea
drepturilor ºi libertãþilor fundamen-
tale ale cetãþenilor au reprezentat
ºi vor continua sã reprezinte prin-
cipalele obiective ale Poliþiei dolje-
ne, astfel cã toate activitãþile ºi
eforturile depuse de poliþiºtii dol-
jeni au avut drept scop realizarea
acestora. ªi în anul 2015 poliþiºtii
doljeni s-au aflat, zi de zi, la dato-
rie pentru a veghea la siguranþa
comunitãþii, întregul personal de-
punând eforturi considerabile din
dorinþa de a oferi cetãþenilor un
serviciu poliþienesc modern, la cele
mai înalte standarde, guvernat de
eficienþã ºi fermitate.

Combaterea infracþionalitãþii de
orice naturã a reprezentat una din
direcþiile de acþiune ale poliþiºtilor
doljeni, ºi, potrivit statisticilor, în

anul 2015 s-a înregistrat cea mai
micã valoare a infracþionalitãþii se-
sizate din ultimii 5 ani. Cea mai
semnificativã scãdere a infracþiu-
nilor sesizate este la cele de naturã
judiciarã – cu 16%. În anul 2015
infracþiunile contra patrimoniului
au cunoscut, de asemenea, o scã-
dere semnificativã, cu 14% faþã de
anul precedent, iar infracþiunile
de furt s-au diminuat tot cu 14%.
Acelaºi trend descendent a fost
înregistrat ºi la furturile din locuin-
þe, care au scãzut cu 19%, furtu-
rile din societãþi comerciale – au

scãzut cu 2 %, iar furturile din
buzunare au cunoscut o diminua-
re cu 9%, în timp ce furturile din
autoturisme au scãzut cu 8 %. De
asemenea, în judeþul Dolj infracþi-
unile de tâlhãrie au înregistrat o -
scãdere de 23 % faþã de anul 2014.

Comandantul IPJ Dolj a þinut sã
mulþumeascã doljenilor pentru co-
laborarea ºi încrederea pe care au
arãtat-o faþã de poliþiºti în anul 2015
ºi a dat asigurãri cã ºi în acest an
poliþiºtii Inspectoratului îºi vor în-
deplini misiunile cu profesionalism
ºi fermitate.
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Pentru cã infrastructura este
extrem de importantã pentru ori-
ce comunitate, Primãria ºi Con-
siliul local Segarcea s-au preocu-
pat în ultimii ani de dezvoltarea
acesteia. S-a realizat sistemul
centralizat de alimentare cu apã
ºi canalizare în tot oraºul, care va
deveni funcþional în curând, ast-
fel cã, odatã încheiate aceste lu-
crãri, autoritãþile locale trec la
etapa urmãtoare ºi anume moder-
nizarea ºi asfaltarea strãzilor.

„Prioritatea acestui an o re-
prezintã modernizarea reþelei
de strãzi ºi drumuri din locali-
tate. Am finalizat lucrãrile pen-
tru sistemul de alimentare cu
apã ºi canalizare, cred cã în
circa douã sãptãmâni va fi
funcþional, astfel cã acum pu-
tem sã ne ocupã ºi de drumuri.
Avem 37 de kilometri de dru-
muri ºi strãzi ºi mai bine de 20
de kilometri au nevoie de re-
paraþii ºi, bineînþeles asfalt. În
aceste condiþii, Consiliul local
a hotãrât alocarea fondurilor
necesare pentru a moderniza
anul acesta toate drumurile”,
ne-a explicat Nicolae Popa, pri-
marul oraºului Segarcea.

O altã investiþie realizatã anul
trecut, care a schimbat faþa comu-
nei, a fost parcul oraºului. Întins pe
5 hectare, parcul a fost readus la

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Investiþiile continuã în Segarcea ºi în 2016Investiþiile continuã în Segarcea ºi în 2016Investiþiile continuã în Segarcea ºi în 2016Investiþiile continuã în Segarcea ºi în 2016Investiþiile continuã în Segarcea ºi în 2016
Dupã cinci mandate la conducerea Primãriei Segarcea, Nicolae Popa spune cã se mai gân-

deºte dacã intrã sau nu în luptã pentru încã unul. Lasã în urmã destule investiþii finalizate, însã
acestea nu se opresc nici în 2016. Tocmai s-a votat  bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul în
curs ºi cum, cel puþin deocamdatã, nu se pot plânge de fondurile pe care le au la dispoziþie,
autoritãþile locale le-au distribuit fie pentru finalizarea unor obiective, fie pentru demararea
unor lucrãri noi. Un lucru extrem de important, aflat pe lista de prioritãþi, este cã anul acesta
se vor asfalta drumurile din localitate.

N-au fost uitate nici bisericile, rea-
bilitate ºi dotate ºi ele cu centrale ter-
mice. Mai mult decât atât, pentru cã
biserica veche din nordul localitãþii
este posibil sã revinã la statutul de
mãnãstire deþinut pe vremuri, astfel cã
nu va mai fi la fel de accesibilã localni-
cilor pentru toate orânduielile biseri-
ceºti, Primãria, împreunã cu Mihai
Anghel, deþinãtorul brand-ului Dome-
niile Coroanei ºi principalul investitor
din zonã, au construit un alt lãcaº de
cult. În acest moment se lucreazã la
pictura interioarã a bisericii ºi se spe-
rã ca anul acesta sã fie datã în folosin-
þã, pentru a-i deservi pe localnicii din
acea zonã a oraºului.

viaþã, dupã o muncã de aproape doi
ani. În locul tufelor crescute aiurea
s-au plantat copaci ornamentali ºi
trandafiri, aleile au fost refãcute ºi
s-a construit o fântânã artezianã.
S-au amplasat grupuri sanitare ºi
bãncuþe pentru odihnã, pentru ca
cei mici sã nu se plictiseascã au fost
amenajate ºi locuri de joacã. Pro-
blema este cã au crescut foarte
mult costurile cu apa folositã pen-
tru udat în parc. În aceste condiþii,

tot pe lista de investiþii din acest
an se aflã realizarea unui sistem
de irigare prin picurare pe toatã
suprafaþa parcului ºi montarea unui
bazin de apã, lucru ce va reduce

cu circa 500 milioane lei vechi,
anual, costurile la apã ale admi-
nistraþiei locale.

Clãdire nouã pentru
grãdiniþa cu program prelungit

ªi lucrurile nu se opresc aici.
Autoritãþile locale au alocat fon-
duri pentru reabilitarea clãdirii
vechii biblioteci din oraº, dar ºi
pentru reparaþii la clãdirea TBC,
care aparþine Spitalului Orãºe-
nesc Segarcea, aflat în adminis-
trarea primãriei. În Segarcea
funcþioneazã patru cabinete cu
medici de familie, trei stomatolo-
gii, Spitalul Orãºenesc cu o ca-
pacitate de 120 de paturi, aici asi-
gurându-se asistenþã medicalã nu
numai pentru oraº ci ºi pentru mai
bine de 20 dintre localitãþile înve-
cinate. Mai sunt ceva reparaþii de
fãcut la imobilul folosit de medi-
cii de familie, la cel al pompieri-
lor, dar ºi la ºcoala veche, ºi ame-
najarea curþii pieþei, pentru toate
acestea sumele necesare fiind
prevãzute în bugetul pe 2016.

«Consiliul Local ºi Primãria
Segarcea au fost mereu preocu-
pate sã asigure copiilor condiþii
bune pentru un învãþãmânt mo-
dern, fie cã vorbim de preºco-

lari, fie de elevi. Avem douã ºcoli
generale, trei grãdiniþe, din care
una cu program prelungit ºi Gru-
pul ªcolar „Horia Vintilã”, cu
învãþãmânt teoretic ºi profesio-
nal, unde vin ºi elevi din locali-
tãþile învecinate. Localurile unde
îºi desfãºoarã activitatea copiii
au fost în mare parte moderni-
zate ºi dotate cu centrale termi-
ce pentru asigurarea încãlzirii în
perioada rece. La grãdiniþa cu
program prelungit avem o pro-
blemã, pentru cã este într-o clã-

dire improprie, iar Consiliul Lo-
cal a decis construirea unei grã-
diniþe noi, lucrãrile urmând sã
fie demarate anul acesta», a mai
spus Nicolae Popa.

Nici o palmã de teren
nelucrat în localitate

Un alt lucru cu care se pot
mândri autoritãþile locale este cã
în Segarcea nu existã nici o palmã
de pãmânt nelucrat. Sunt 12.000
hectare de teren agricol în Segar-
cea, toate împãrþite între societãþi
agricole, dar ºi 100 hectare de vie
nobilã. Cea mai mare suprafaþã
este deþinutã de Domeniile Coroa-
nei, care a câºtigat în ultimii ani
multe medalii la nivel internaþional

cu vinurile produse aici, fiind cea
mai premiatã casã de vinuri din
România, societatea fiind ºi furni-
zor oficial al Casei Regale a Ro-
mâniei. ªi mai sunt doi producã-
tori locali, Cãtãlin Genoiu ºi Dan
Spiridon, care produc vinuri de ca-
litate, apreciate ºi comercializate
atât în judeþ, cât ºi în þarã.

 „Este mare lucru pentru noi
ºi ne mândrim cu faptul cã pe
raza oraºului Segarcea nu exis-
tã teren nelucrat. Pe lângã pro-
ducãtorii de vinuri, care ne fac

cunoscuþi, avem societãþi agrico-
le, cum sunt Cerealcom, Unirea
Segarcea, Vatra Segarcea, care
lucreazã tot terenul agricol, pen-
tru cã mulþi dintre proprietari
sunt în vârstã ºi nu mai pot. Se
cultivã grâu, orz, porumb, floa-
rea-soarelui ºi aº putea spune cã
producþiile obþinute în zona noas-
trã sunt foarte bune. În plus,
avem ºi circa 3.000 de ovine ºi
caprine la proprietari particu-
lari, care asigurã lapte ºi brân-
zã pentru populaþia oraºului,
pentru cã le-am creat condiþii
bune în piaþa agroalimentarã ºi
pot sã-ºi comercializeze produ-
sele”, a adãugat primarul oraºului
Segarcea, Nicolae Popa.

Nicolae Popa



6 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 6 februarie 2016politicãpoliticãpoliticãpoliticãpoliticã

Comisarul european a subliniat în
discursul sãu, faptul cã, la începutul
sãptãmânii trecute, a avut ocazia sã
participe la evenimentul de lansare a
Strategiei UE pentru regiunea Alpi-
nã, care a avut loc la Brdo, în Slove-
nia. Aceasta a fost lansarea celei de-
a 4-a strategii macroregionale care
certificã încã o datã necesitatea ºi
importanþa acestor strategii. „Prin
implicarea în strategiile macroregio-
nale, regiunile europene pot soluþio-
na împreunã provocãri comune, con-
tribuind astfel la realizarea coeziunii
teritoriale, economice ºi sociale.
Aceastã cooperare este deosebit de
relevantã în ceea ce priveºte îmbu-
nãtãþirea conectivitãþii regiunilor, mai
ales prin dezvoltarea conexiunilor
feroviare. Atât strategia Dunãrii, cât
ºi cea Adriatico - Ionicã au identifi-
cat transportul feroviar ca fiind una
dintre prioritãþile lor principale. Exis-

Joi, seara, în Parlamentul European, de
la Strasbourg, comisarului pentru poli-
ticã regionalã Corina Creþu a vorbit de-
spre cãile ferate ºi serviciile publice în
regiunea Dunãrii ºi regiunea Mãrii
Adriatice ºi a Mãrii Ionice, precizând cã
atât strategia Dunãrii, cât ºi cea Adriati-

co - Ionicã au identificat transportul fe-
roviar ca fiind una dintre prioritãþile lor
principale. Concluzia a fost cã, în acest
context, Comisia Europeanã considerã cã
este timpul sã se ia mãsuri energice de
sprijinire a serviciilor publice de cãi fe-
rate în aceste regiuni.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

tã într-adevãr decalaje enorme între
regiunile lor în ceea ce priveºte ser-
viciile publice de transport feroviar,
care submineazã potenþialul comun
pentru dezvoltarea economicã”, a
precizat Corina Creþu, în discursul
sãu din plenul PE.

În þãrile din afara UE, serviciile
publice feroviare sunt
cu adevãrat insuficiente

Oficialul european a mai spus cã
aceastã ocazie cã în „vechile” state
membre, precum Italia, Germania ºi
Austria, serviciile publice sunt, în
mare parte, satisfãcãtoare, deºi exis-
tã evident loc pentru îmbunãtãþiri. „În
„noile” state membre, cum ar fi Re-
publica Cehã, Ungaria ºi România,
situaþia nu este satisfãcãtoare, însã
este în curs de ameliorare, în princi-
pal datoritã sprijinului oferit de fon-

durile UE. Dar în þãrile din afara UE,
serviciile publice feroviare sunt cu
adevãrat insuficiente ºi au dramatic
nevoie de reforme ºi investiþii. În
acest context, Comisia Europeanã
considerã cã este timpul sã se ia mã-
suri energice de sprijinire a servicii-
lor publice de cãi ferate în aceste re-
giuni”, a subliniat comisarul euro-
pean.

„Avem nevoie de investiþii
în proiecte de reabilitare”

Corina Creþu a vorbit în faþa tu-
turor europarlamentarilor despre ac-
þiunile ce ar trebui sã se concentre-
ze asupra mai multor aspecte. „În
primul rând, avem nevoie, cu sigu-
ranþã, de o cooperare strânsã ºi mai
bunã între þãri. Nu existã nici o altã
modalitate de a reuºi la nivel macro-
regional. În al doilea rând, avem ne-
voie ca þãrile participante sã cola-
boreze strâns în punerea în aplicare
a unei serii de reforme feroviare, cum
ar fi separarea infrastructurii ºi a
operaþiunilor, precum ºi introduce-
rea de licenþe ºi regulamente. În al
treilea rând, avem nevoie de inves-
tiþii în proiecte de reabilitare, înde-
pãrtarea blocajelor ºi a verigilor lip-
sã în sisteme de gestionare a trafi-
cului ºi de îmbunãtãþire a capacitã-
þii”, a enumerat rapid trei aspecte ex-
trem de importante.

„Avem nevoie ca toate pãrþile
implicate sã fie de acord într-un
principiu clar”

Comisarul european a apreciat
valoarea indicativã a reþelei TEN-T
pentru Balcanii de Vest, care sunt
în vigoare în prezent ºi furnizeazã

un cadru util pentru aceste inves-
tiþii. „Trebuie, de asemenea, sã de-
punem eforturi în vederea îmbunã-
tãþirii pregãtirii proiectelor, creãrii
ºi consolidãrii unor structuri de gu-
vernanþã eficiente ºi alinierii ºi sim-
plificãrii procedurilor de trecere a
frontierelor. În special, avem nevo-
ie ca toate pãrþile implicate sã fie
de acord într-un principiu clar: toa-
te contractele de servicii publice de
transport feroviar trebuie sã fie atri-
buite pe criterii de competitivitate.
Resursele publice se confruntã cu
constrângeri severe, ºi prin urmare
trebuie sã ne asigurãm cã resurse-
le disponibile sunt utilizate cât mai
eficient. În urmã cu trei ani, Comi-
sia a prezentat o propunere legis-
lativã în cadrul celui de al 4-lea Pa-
chet Feroviar ºi suntem încrezãtori
cã co-legislatorii vor ajunge la un
acord cu privire la aceastã propu-
nere în viitorul apropiat. Dupã cum
am menþionat, am fãcut mari pro-
grese în elaborarea strategiilor ma-
cro-regionale”, a mai susþinut Co-
rina Creþu.

Nevoia de voinþã politicã
puternicã

În concluzie, comisarul euro-
pean, a remarcat douã aspecte

esenþiale. Pe de o parte, toatã lu-
mea trebuie sã fie pregãtitã ºi sã
coopereze în mod activ dincolo de
graniþe, stabilind legãturi strânse
cu þãrile ºi regiunile învecinate. ªi,
pe de altã parte,  comisarul a vorbit
de nevoia de voinþã politicã puter-
nicã pentru a realiza reformele ne-
cesare ºi a facilita astfel masa criti-
cã de investiþii care sã permitã ser-
viciilor publice de cãi ferate sã rãs-
pundã necesitãþilor populaþiei.
„Strategiile pentru regiunea Dunã-
rii ºi pentru regiunea Adriatico -
Ionicã sunt în curs de derulare în
prezent. Hãrþile indicative ale reþe-
lei centrale TEN-T ºi propunerea
legislativã a Comisiei pentru un al
patrulea pachet feroviar sunt pre-
gãtite. Prin urmare, toate instru-
mentele sunt acum în vigoare ºi  aº
dori sã profit de aceastã ocazie pen-
tru a încuraja toate pãrþile intere-
sate sã le utilizeze în mod optim
pentru a spori rolul serviciilor de
cãi ferate publice în aceste regiuni.
Comisia va colabora cu Parlamen-
tul European pentru a realiza pro-
grese în aceste dosare, în benefi-
ciul cetãþenilor, mediului de afaceri
din aceste regiuni ºi, implicit al Uni-
unii în ansamblu”, a concluzionat
Corina Creþu.

Prim-vicepreºedintele Comisiei
Europene Frans Timmermans, în
calitate de preºedintele al platfor-
mei, a precizat cã pentru a rãspun-
de nevoilor cetãþenilor, revizuirea ºi
îmbunãtãþirea normelor UE
existente sunt la fel de importante
ca ºi elaborarea de noi propuneri.-
 „Legislaþia UE trebuie sã rãmânã
adecvatã scopului, sã fie actualiza-
tã ºi cât mai simplã posibil. Pentru a
asigura acest lucru, avem nevoie sã
auzim punctele de vedere ale celor
care sunt în miezul problemelor:
cetãþenii, micii întreprinzãtori,
administraþiile publice care se
confruntã zilnic cu avantajele, dar,
uneori, ºi cu lipsa de eficienþã a
legislaþiei noastre ºi a modului în
care aceasta este pusã în aplicare
de cãtre statele membre. Platforma

La Bruxelles...

Prima reuniune a platformei REFIT
Prima reuniune a platformei REFIT, destinatã unei mai bune legiferãri, a avut loc

finele lunii trecute, la Bruxelles. Membrii platformei au discutat programul de lucru
pentru anul 2016 pentru a se asigura cã legislaþia UE ºi punerea sa în aplicare în statele

membre devin mai eficiente ºi îºi ating obiectivele cu mai multã eficacitate.

REFIT are rolul de a colecta
punctele lor de vedere, de a le
evalua ºi de a le transforma în
sugestii pragmatice ºi operaþionale
pentru Comisia Europeanã....”, a
mai spus oficialul european.

„Reducerea poverii
administrative”

Din platformã fac parte 48 de
membri reprezentând o diversitate
de pãrþi interesate, Comitetul
Economic ºi Social European,
Comitetul Regiunilor ºi toate
guvernele statelor membre.
Activitatea platformei REFIT va fi
condusã de membrii acesteia, în
special pe baza contribuþiilor
primite de la public prin intermediul
formularului intitulat „Reducerea
poverii administrative”. Acest nou

portal online este deschis tuturor
membrilor publicului pentru a
prezenta sugestii de reducere a
sarcinilor de reglementare inutile cu
care se confruntã în viaþa lor de zi
cu zi. Membrii platformei vor
evalua contribuþiile pãrþilor
interesate ºi vor analiza modalitãþile
practice prin care se poate da curs
sugestiilor acestora, fãrã a compro-
mite obiectivele de politicã.

Agenda privind o
mai bunã legiferare

Comisia va reacþiona la toate
sugestiile platformei ºi va explica
public, în mod sistematic, cum
intenþioneazã sã le dea curs. Prin
intermediul reprezentanþilor lor în
cadrul platformei, statele membre
vor fi invitate sã facã acelaºi lucru,

atunci când propunerile se referã
la transpunerea ºi la punerea în
aplicare la nivel naþional a
legislaþiei UE. Aproximativ 250 de
sugestii au fost deja transmise
grupului prin intermediul formula-
rului sus-menþionat. Platforma
REFIT a fost anunþatã în  Agenda
privind o mai bunã legiferare din
2015. Platforma cuprinde un Grup
al pãrþilor interesate, compus
din 18 membri ºi doi reprezentanþi-
 ai Comitetului Economic ºi Social
European ºi ai Comitetului
Regiunilor, precum ºi un Grup

guvernamental, compus din
experþi la nivel înalt din fiecare
dintre cele 28 de state membre ale
UE. „Membrii vor fi asistaþi în
activitatea lor de Secretariatul Ge-
neral al Comisiei. Membrii Grupu-
lui pãrþilor interesate au fost
selectaþi printr-o cerere publicã de
candidaturi. Comisia a urmãrit sã
asigure o reprezentare echilibratã
a diferitelor sectoare, interese,
regiuni, precum ºi de gen”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã postat pe site-ul Comisiei
Europene.
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Potrivit Programului de activita-
te pe anul 2015, structurile Curþii
de Conturi, centralã ºi teritorialã, au
efectuat un numãr total de 2.773
de acþiuni de verificare, cuprinzând
1.800 de misiuni de audit financiar,
120 de misiuni de audit al perfor-
manþei, 831 de misiuni de audit de
conformitate (control tematic) ºi 22
de acþiuni de documentare. Referi-
tor la auditul performanþei trebuie
precizat cã, în anul 2015, Curtea
de Conturi a abordat un numãr de
40 de teme, pentru care a efectuat
misiuni la 120 de entitãþi din dome-
niile abordate.

În Dolj, reviriment în evoluþia
veniturilor locale

Curtea de Conturi Dolj, struc-
tura teritorialã de specialitate a
Curþii de Conturi a României îm-
preunã cu departamentele de spe-
cialitate a realizat funcþia de con-
trol/audit a Curþii de Conturi asu-
pra modului de formare, adminis-
trare ºi de întrebuinþare a resur-
selor financiare ale statului ºi ale
sectorului public, precum ºi au-
ditul performanþei asupra gestiu-
nii bugetelor ºi a oricãror alte fon-
duri publice, furnizând unitãþilor
administrativ – teritoriale rapoar-
te privind utilizarea ºi administra-
rea acestora.

Astfel, analizând tendinþele în-
registrate la nivelul veniturilor to-
tale încasate de bugetele locale de
pe raza judeþului, se observã un re-
viriment începând cu anul 2011,
care a înregistrat cele mai mici în-
casãri din ultimii 5 ani, de numai
1.146.813 mii lei ºi ajungând în
2014 la 1.432.349 mii lei.

În perioada analizatã, categorii-
le de venituri ce compun încasãri-
le bugetare totale au înregistrat di-
namici diferite, cea mai pronunþa-
tã creºtere fiind înregistratã de su-
mele defalcate din TVA, iar veni-
turile cu ponderea cea mai micã ºi
tendinþa de creºtere cea mai redu-
sã sunt finanþãrile primite de la Uni-
unea Europeanã. De altfel, evolu-
þia oscilantã a încasãrilor totale la
nivelul bugetelor locale a fost ge-
neratã, în principal, de evoluþia în-
casãrilor din sume defalcate din
TVA, celelalte componente struc-
turale evoluând, relativ liniar, în
perioada 2009 – 2014.

Cheltuielile de personal,
în topul abaterilor

Potrivit datelor raportate în con-
tul de execuþie al bugetului local
încheiat la 31.12.2014, la nivelul
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metehne ale gestionãrii banului publicmetehne ale gestionãrii banului publicmetehne ale gestionãrii banului publicmetehne ale gestionãrii banului publicmetehne ale gestionãrii banului public

Abateri determinate de acordarea de sporuri sau drepturi
bãneºti cãtre personalul din administraþia publicã localã, în
baza unor hotãrâri judecãtoreºti sau hotãrâri ale organelor

deliberative ale administraþiei publice locale, cu nerespecta-
rea regulilor ºi principiilor stabilite prin legislaþia de salari-

zare unitarã, management defectuos prin neurmãrirea
recuperãrii sumelor datorate bugetului public ºi plata pentru

lucrãri neefectuate sunt câteva dintre abaterile constatate
în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi Dolj

pentru elaborarea Raportului privind finanþele publice locale
pe anul 2014. La acestea se adaugã nefuncþionarea cores-

punzãtoare a sistemelor de control ºi audit intern.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

judeþului Dolj, s-a constatat cã plã-
þile au fost realizate în procent de
76,41% faþã de creditele bugetare
definitive.

Cele mai semnificative plãþi
efectuate in anul 2014 se regãsesc
la titlul ,,Cheltuieli de personal”
(494.000 mii lei, adicã 35,91%
din totalul plãþilor), precum ºi la
titlul de cheltuieli pentru „Bunuri
ºi servicii” (264.058 mii lei,
19,20% din totalul plãþilor). Rapor-
tat la execuþia cheltuielilor bugete-
lor locale în anul 2013, se consta-
tã o creºtere semnificativã a plãþi-
lor efectuate pentru cheltuieli de
personal, de la 407.462 mii lei în
anul 2013 la 494.000 mii lei în anul
2014, în condiþiile în care cheltu-
ielile totale au crescut ºi ele, de la
1.223.005 mii lei în anul 2013, la
1.375.492 mii lei în anul 2014.

Prejudiciile provin din plãþi de
naturã salarialã fãrã justificare le-
galã, sub forma unor stimulente
acordate în plus la salariul de bazã,
cãtre salariaþi din afara comparti-

mentelor de specialitate, care nu
trebuiau sã beneficieze de acest
drept. De asemenea, s-au consta-
tat prejudicii în sumã totalã de
1.558 mii lei, provenind din plãþi
de naturã salarialã fãrã justificare
legalã, sub forma sporului de dis-
pozitiv în cuantum de 25% din
salariul de bazã, din care, pentru
suma de 779 mii lei, s-a constatat
incidenþa prevederilor Legii nr.
124/2014.

Prejudiciu estimat în administra-
þia localã, peste 700.000.000 lei

Din totalul de 384 entitãþi locale
aflate în competenþa sa teritorialã,
Camera de Conturi Dolj a verifi-
cat, în anul 2015, un numãr de 89
entitãþi, reprezentând 23,18%, o

contribuþie semnificativã având-o
verificãrile efectuate la ordonato-
rii terþiari de credite ai finanþelor
publice locale, simultan cu auditul
financiar al ordonatorilor principali
de credite (42 cazuri). Astfel, au
fost estimate abateri financiar-con-
tabile de 553.940.000 lei, prejudi-
cii de 101.610.000 lei ºi venituri
suplimentare constatate ca abateri
de 46.210.000 lei.

La nivelul entitãþilor din admi-
nistraþia publicã localã din raza de
competenþã, au fost identificate
erori/abateri de la legalitate ºi re-

gularitate, cuantificate valoric, în
2015, la 553.940.000 lei, prove-
nind în principal din: neîntocmirea
registrelor contabile obligatorii po-
trivit legii, sau a balanþelor sinteti-
ce ºi analitice, necalcularea ºi ne-
înregistrarea cheltuielilor cu amor-
tizarea activelor fixe din patrimo-
niu, neorganizarea ºi neconduce-
rea evidenþei contabile analitice ºi
a evidenþei tehnico-operative, ne-
înregistrarea în contabilitate, în
mod cronologic ºi sistematic, sau
înregistrarea eronatã a drepturilor
ºi obligaþiilor patrimoniale, necon-
cordanþa datelor înregistrate în evi-
denþa tehnico-operativã, cu cele
din evidenþa financiar-contabilã,
precum ºi cu cele preluate în ba-
lanþele de verificare ºi înscrise în
situaþiile financiare, nerespectarea

prevederilor legale privind organi-
zarea, evidenþa ºi raportarea anga-
jamentelor bugetare ºi legale (ma-
joritatea unitãþilor administrativ –
teritoriale comunale auditate).

Cheltuieli ilegale cu asistenþa
socialã

Curtea de Conturi Dolj a iden-
tificat cazuri în care persoanele
care au beneficiat de ajutoare pen-
tru încãlzirea locuinþei în sezonul
rece nu erau îndreptãþite sã pri-
meascã asistenþã, fie deþinând de-
pozite bancare mai mari decât li-
mita legalã, fie realizând venituri
mai mari decât cele declarate au-
toritãþilor locale.

Astfel, printre altele, s-au con-
statat plãþi nelegale în sumã de
6.410.000 lei, cauzate de acorda-
rea de ajutor lunar pentru încãlzi-
rea locuinþei, unor persoane care
nu puteau beneficia de acest drept.
Totul a ieºit la ivealã dupã ce audi-
torii publici externi au identificat
un numãr de 910 persoane, care
în 2014 au deþinut depozite ban-
care în cuantum mai mare de
3.000 de lei, din care 133 persoa-
ne sunt consumatorii vulnerabili
care au utilizat pentru încãlzirea
locuinþei gaze naturale ºi 777 per-
soane sunt consumatorii vulnera-
bili care au utilizat pentru încãlzi-
rea locuinþei energie termicã. Va-
loarea estimatã a plãþilor efectua-
te, reprezentând ajutor lunar pen-
tru încãlzirea locuinþei, acordat
unor persoane care deþin depozite
bancare în cuantum mai mare de
3 mii lei, este de 6.160.000 lei.

Totodatã, în vederea verificãrii
îndeplinirii condiþiilor de eligibilitate
pentru acordarea ajutorului lunar
pentru încãlzirea locuinþei, din
punct de vedere al încadrãrii veni-
tului net mediu lunar pe membru
de familie între limitele prevãzute
la art. 7 alin. 1 din OUG nr. 70/
2011, respectiv 1,572 ISR – indi-
cator social de referinþã (786 lei)
în cazul familiilor ºi 2,164 ISR
(1082 lei) în cazul persoanei sin-
gure, auditorii publici externi au

identificat un numãr de 39 persoa-
ne care au realizat venituri peste
limitele menþionate mai sus. Valoa-
rea estimatã a plãþilor efectuate,
reprezentând ajutor lunar pentru
încãlzirea locuinþei, acordat unor
persoane care au realizat venituri
peste limitele prevãzute art. 7 alin.
1 din OUG nr. 70/2011, este de
250.000 lei.

Recomandãrile Curþii
de Conturi Dolj

Deficienþele consemnate în ac-
tele întocmite relevã faptul cã, da-
toritã managementului defectuos, în
majoritatea cazurilor, aparatul de
specialitate al unitãþilor administra-
tiv-teritoriale nu întreprinde toate
mãsurile pentru aplicarea procedu-
rilor de urmãrire ºi încasare pentru
toate sumele datorate bugetelor lo-
cale sau, dupã caz, de executare
silitã. În aceste condiþii, termenul
de aplicare a procedurilor de exe-
cutare silitã se prescrie, bugetele
locale sunt prejudiciate cu sumele
în cauzã, iar autoritãþile locale nu
iau mãsurile legale de recuperare de
la persoanele rãspunzãtoare.

La cheltuielile de personal, se
constatã în continuare abateri de-
terminate de acordarea de sporuri
sau drepturi bãneºti cãtre perso-
nalul din administraþia publicã lo-
calã, în baza unor hotãrâri judecã-
toreºti sau hotãrâri ale organelor
deliberative ale administraþiei pu-
blice locale, cu nerespectarea re-
gulilor ºi principiilor stabilite prin
legislaþia de salarizare unitarã. În
ceea ce priveºte cheltuielile de ca-
pital, cele mai frecvente cazuri
constatate au fost cele determina-
te de efectuarea de cheltuieli pen-
tru lucrãri neexecutate, ca urmare
a acceptãrii la platã a unor canti-
tãþi de lucrãri neefectuate. Se con-
statã însã ºi cazuri de nerespecta-
re a prevederilor legale privind
achiziþiile publice de servicii ºi lu-
crãri de investiþii, cu consecinþe
negative pentru asigurarea eficien-
þei, economicitãþii ºi eficacitãþii
achiziþiilor efectuate.
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În urma acestor consultãri,
reprezentanþii Ministerului Sãnã-
tãþii au decis cã soluþia optimã
constã în organizarea unei sesi-
uni extraordinare a examenului de
rezidenþiat în primãvara anului
2016, pentru locurile rãmase va-
cante în þarã. Aceastã sesiune va
fi organizatã la nivel naþional, va
include subiecte unice de exa-
men, în baza bibliografiei utiliza-
te pentru sesiunea din toamna
anului trecut. Urmeazã ca, în
scurt timp, sã fie anunþatã ºi data,
dar ºi modul de organizare a aces-
tei sesiuni extraordinare.

Ministerul Sãnãtãþii a hotãrât sã orga-
nizeze o sesiune extraordinarã a concur-
sului de rezidenþiat în primãvara acestui
an. Decizia a fost luatã din dorinþa de a
identifica modalitãþi ºi soluþii pentru asi-
gurarea locurilor de specializare de care
sã beneficieze un numãr cât mai mare de

absolvenþi ai universitãþilor de medici-
nã. În acest sens, potrivit MS, au fost or-
ganizate consultãri cu reprezentanþii fe-
deraþiilor studenþeºti, cu reprezentanþi ai
absolvenþilor din anii precedenþi, pre-
cum ºi cu reprezentanþi ai universitãþi-
lor de medicinã din întreaga þarã.

Rezidenþiatul din toamnã
se desfãºoarã la nivel naþional,
cu subiecte unice

Concursul de Rezidenþiat pen-
tru domeniile medicinã, medici-
nã dentarã ºi farmacie este pro-
gramat anul acesta în funcþie de
data la care se vor desfãºura ale-
gerile parlamentare: în a doua
sau treia duminicã din luna no-
iembrie.

Totodatã, în urma consultã-
rilor desfãºurate în ultima pe-
rioadã, Ministerul Sãnãtãþii a
decis ca organizarea sesiunii

concursului de rezidenþiat din
toamna anului 2016 sã se des-
fãºoare, de asemenea, la nivel
naþional ºi bazat pe subiecte uni-
ce. Bibliografia utilizatã pentru
aceastã sesiune de examene va
fi alcãtuitã din „Compendiul de
specialitãþi medico-chirurgicale”
elaborat de un colectiv multidis-
ciplinar format din cadre didac-
tice de la toate universitãþile de
medicinã ºi farmacie, sub coor-
donarea prof. dr. Victor Stoica
ºi prof. dr. Viorel Scripcaru.
Cele douã volume sunt tipãrite
la Editura Medicalã Bucureºti,
care va asigura ºi distribuþia
acestora. Potrivit Ministerului
Sãnãtãþii, tematica elaboratã în
baza acestei bibliografii urmea-
zã a fi publicatã în scurt timp
pe site-ul oficial al concursului
de rezidenþiat ºi în sãptãmânalul
„Viaþa Medicalã”. Metodologia
concursului de rezidenþiat, sesi-
unea 2016, va fi anunþatã dupã
noi consultãri ale reprezentanþi-
lor Ministerului Sãnãtãþii cu fe-
deraþiile studenþeºti de profil.

153 de candidaþi care
au obþinut un punctaj minim
de promovare nu au putut
alege loc/post

În Metodologia concursului
de rezidenþiat din 15 noiembrie
2015, aprobatã prin Ordinul Co-

mun MS ºi  MECª nr. 1195/
5414/2015, s-a prevãzut cã: „Lo-
curile ºi posturile rãmase neo-
cupate în urma finalizãrii alege-
rilor nu se vor putea redistribui
altor candidaþi declaraþi promo-
vaþi în alte centre universitare,
acestea urmând a fi ocupate nu-
mai printr-un alt concurs de re-
zidenþiat”. Oficialii MS au arã-
tat cã o suplimentare de locuri
la Bucureºti nu se încadreazã în
prevederile legale ºi  ar fi atras
o depãºire a cifrei de ºcolariza-
re aprobatã prin HG nr. 211/
2015. De asemenea, o redistri-
buire fãrã concurs ar fi consti-
tuit o mãsurã discriminatorie faþã
de cei care au promovat acest
examenul de rezidenþiat organi-
zat în data de 15 noiembrie 2015
în centrele universitare medica-
le din þarã. Din datele Ministe-
rului Sãnãtãþii rezultã cã 153 can-
didaþi care au obþinut un punc-
taj minim de promovare nu au

putut alege loc/post întrucât
acestea au fost ocupate. Minis-
terul Sãnãtãþii a crescut anual
numãrul de locuri/posturi scoa-
se la concursul de rezidenþiat, în
2015 fiind scoase la concurs
4.000 de locuri/posturi. În aces-
te condiþii, s-a hotãrât organi-
zarea unei sesiuni extraordinare
a rezidenþiatului.

La nivel naþional, anul trecut,
absolvenþii universitãþilor de me-
dicinã, medicinã dentarã ºi far-
macie au concurat pe un numãr
de 3.388 locuri ºi posturi pentru
medicinã, 263 locuri ºi posturi
pentru medicinã dentarã, precum
ºi 152  locuri ºi posturi pentru
farmacie.

Din cei 5.777 tineri medici
care s-au înscris la concursul de
rezidenþiat, 4.302 au optat pen-
tru domeniul medicina, 1.066
pentru domeniul medicinã denta-
rã ºi 409 pentru farmacie.

RADU ILICEANU

Începând cu data de
10.02.2016, ora 11.00, îºi va des-
chide activitatea Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Ciupercenii Noi, iar
cetãþenii din aceastã comunã vor

Comuna Ciupercenii Noi va inaugura
Serviciul de Evidenþã a Persoanelor
Începând cu data de 10 februarie a.c., cei

peste 5.200 de locuitori ai comunei Ciuper-
cenii Noi vor putea obþine actele de identi-
tate de la noul Serviciu Public Comunitar

Local de Evidenþã a Persoanelor. Diminua-
rea timpului de aºteptare ºi lipsa cheltuieli-
lor de deplasare vor fi avantajele imediate
ale localnicilor.

putea obþine actele de identitate
chiar din localitatea de domici-
liu, de la sediul serviciului de evi-
denþã care va funcþiona în co-
muna Ciupercenii Noi, strada
„Dunãrii” nr. 2, judeþul Dolj.

Prin deschiderea acestui ser-
viciu de evidenþã a persoanelor
se faciliteazã accesul celor apro-
ximativ 5.200 de cetãþeni din
comuna Ciupercenii Noi la obþi-
nerea unui nou act de identitate,
se contribuie la diminuarea chel-
tuielilor, la micºorarea timpului de
aºteptare pentru eliberarea unui
alt act de identitate, dar ºi la mic-
ºorarea numãrului persoanelor
care, din diverse motive, conti-
nuã sã pãstreze acte de identitate
cu valabilitate expiratã sau nu îºi
oficializeazã adresa de domiciliu
în concordanþã cu modificãrile
adoptate de autoritãþile locale.

„Aceastã realizare a autoritãþii
locale a fost sprijinitã de Consi-
liul Judeþean Dolj, atât direct, prin
adoptarea actului administrativ de
modificare a arondãrii, dar ºi prin

intermediul Direcþiei Publice Co-
munitare de Evidenþã a Persoa-
nelor Dolj, instituþie care are în
derulare un program ambiþios de
a sprijini astfel de iniþiative în toa-
te localitãþile în care nu funcþio-
neazã servicii de evidenþã a per-
soanelor”, a precizat comisar-ºef
de poliþie Stãnicã Marin, direc-
tor executiv al Direcþiei Publice
Comunitare de Evidenþã a Per-
soanelor Dolj.

Reamintim celor interesaþi cã
principalele documente ce tre-
buie sã însoþeascã cererea pen-
tru obþinerea unui act de iden-
titate sunt: actul de identitate
vechi (dacã îl mai deþin), certi-
ficatul de naºtere ºi, dupã caz,
cel de cãsãtorie ori hotãrârea de
divorþ definitivã ºi irevocabilã,
actul pentru spaþiul locuit. Con-

travaloarea actului de identitate
– 7 lei cartea de identitate sau 1
leu cartea de identitate provizo-
rie ºi taxa de timbru extrajudi-
ciar – 5 lei se vor achita la ghi-
ºeul serviciului. „În situaþia în
care solicitanþii nu pot prezen-
ta unul dintre documentele de
stare civilã sau nu pot face do-
vada unei adrese de domiciliu,
cererile vor fi soluþionate prin
eliberarea de cãrþi de identitate
provizorii cu termen de valabi-
litate de maximum un an de
zile”, a menþionat Stãnicã Ma-
rin. În cazul copiilor minori
care solicitã eliberarea unui act
de identitate este obligatoriu ca
aceºtia sã fie însoþiþi de unul
dintre pãrinþi sau reprezentan-
tul legal, dacã este cazul.

VALENTIN CEAUªESCU
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Colegiul Naþional „Carol I” Cra-
iova a fost, este ºi va fi o unitate
de elitã a învãþãmântului doljean.
Este nevoie de volume întregi care
sã cuprindã performanþele în în-
vãþãmânt obþinute de elevii ºi pro-
fesorii de acolo, iar o bibliotecã are
nevoie sã punã la dispoziþie zeci,
dacã nu sute de metri pãtraþi de
depozitare pentru ceea ce se întâm-
plã la „Carol I”. Într-un astfel de
climat ºi în plin an de învãþãmânt,
conducerea Colegiului Naþional
„Carol I” ºi-a depus demisia, mo-
tivele fiind de ordin personal.

Colegiul Naþional „Carol I” a rãmas,Colegiul Naþional „Carol I” a rãmas,Colegiul Naþional „Carol I” a rãmas,Colegiul Naþional „Carol I” a rãmas,Colegiul Naþional „Carol I” a rãmas,
deocamdatã, fãrã conduceredeocamdatã, fãrã conduceredeocamdatã, fãrã conduceredeocamdatã, fãrã conduceredeocamdatã, fãrã conducere

Pentru învãþãmântul craiovean ºi doljean, ieri
a cãzut, ca o adevãratã loviturã „trãsnet”, demi-
sia conducerii Colegiului Naþional „Carol I”. Deo-

Se discutã...
Actul de demisie este unul de

nivel personal, pe care ºi-l atribuie
cel care îl semneazã. Având în ve-
deredespre cine este vorba, am
cerut detalii ºi de la conducerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. „Sigur, este vorba despre un
act care depinde de dorinþa celor
care ocupã aceste funcþii. La pri-
ma ºedinþã a Consiliului de Admi-
nistraþie al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, se va analiza aceas-
tã situaþie. Am înþeles cã este vor-
ba despre demisii”, a declarat prof.

Lavinia Elena Craioveanu,in-
spector general al ISJ Dol.

O vechime ºi... atât
Am luat legãtura ºi cu demisio-

narii, iar declaraþiile acestora vor-
besc de la sine. „Din punct de ve-
dere personal, mi-am depus demi-
sia” – prof. Rãzvan Jenaru, di-
rector adjunct al Colegiului Naþio-
nal „Carol I”. La rândul sãu, prof,
Alexandrina Thorwachter, direc-
tor la „Carol I”, a declarat: „Din
motive personale, mi-am înaintat
demisia. Sper ca toate proiectele
care sunt în desfãºurare sã fie duse

mai departe”. Ca ºi vechime, în
funcþie de conducere,  prof.Rãz-
van Jenaru are aproximativ trei ani,
pe lângã cei aproximativ 20 de ani
în profesie.Prof . AlendrinaThor-
wachrerare 26 de ani de vechime,
iar la Colegiul Naþional „Carol I”

are peste cinci ani de experienþã în
funcþie executivã. Fiind în posturi
de execuþie, conducãtorii trebuie sã
se prezinte la serviciu, aºa cum
spune legislaþia, timp de 30 de zile.

CRISTI PÃTRU

camdatã, totul este la nivelul discuþiilor, deºi ac-
tul demisiei este unul unilateral, ºitrebuie sã fie
trecut prin paºii legislativi necesari.

Actul emis de MENCS stipu-
leazã, printre altele: „Elevii care,
la externare, nu au situaþia ºcolarã
încheiatã la toate disciplinele de
învãþãmânt din Planul-cadru sunt
declarate amânate ºi pot susþine
evaluarea în semestrul sau anul
urmãtor ºcolar. Aceeaºi prevede-
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elevilor aflaþi în situaþii specialeelevilor aflaþi în situaþii specialeelevilor aflaþi în situaþii specialeelevilor aflaþi în situaþii specialeelevilor aflaþi în situaþii speciale
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii

ªtiinþifice a trimis, în teritoriu, Adresa nr.
25971/2016, prin care toate instituþiile de învã-
þãmânt sunt obligate sã comunice conþinuturi-
le didactice ºi asigurarea profesorilor care tre-

buie sã asigure ºcolarizarea elevilor la domici-
liu sau în unitãþi medicale. Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj a transmis, mai departe, do-
cumentul amintit, iar la sfârºitul acestei luni
se poate vorbi despre o centralizare a datelor.

re se aplicã ºi elevilor ºcolarizaþi
la domiciliu. Precizãrile se referã
la numãrul maxim de ore care pot
fi normate, alegându-se, în gene-
ral, disciplinele la care elevii au mai
multe ore pe sãptãmânã ºi nu la
numãrul maxim de discipline care
trebuie efectuate”.

Elevii ºcolarizaþi la domiciliu tre-
buie sã studieze programa ºcolarã

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a luat act de ceea ce s-a emis
ºi a trimis înºtiinþãri cãtre unitãþile
ºcolare aflate în subordine. „Am
primit Nota telefonicã ºi am trans-
mis-o în teritoriu. În esenþã, elevii
ºcolarizaþi la domiciliu trebuie sã
studieze toate disciplinele din pla-
nul de învãþãmânt, conform cur-

riculei. Cadrele didactice care au
înscriºi, la clasa la care predau,
elevi ºcolarizaþi la domiciliu, au
sarcina de a asigura procesul de
predare-evaluare al acestora.
ªcolarizarea la domiciliu presu-
pune obligaþia profesorilor, învã-
þãtorilor, educatorilor de a trans-
mite conþinutul lecþiilor, în vede-
rea stabilirii competenþelor, pe
baza unui proiect stabilit de co-

mun acord între cadrele didacti-
ce, elevi ºi pãrinþi. Am cerut si-
tuaþia din judeþ ºi aºteptãm, dupã
finalizarea inspecþiilor metodolo-
gice, în cursul acestei luni, nu-
mãrul total al copiilor care tre-
buie sã beneficieze de acest sis-
tem”, a precizat prof. Puiu
Oprica, inspector de specialita-
te în cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Luni, începând cu ora 10.00, co-
pilaºii vor fi implicaþi în atelierul de
creaþie „Copii, poveºti ºi pãpuºi”,
coordonate de actorii Adriana Ioncu
ºi Daniel Mirea, pe care publicul i-a
vãzut în numeroase reprezentaþii la
„Colibri”, printre care „Vrãjitorul din
OZ” sau „Ursul pãcãlit de vulpe”.

Atelier de creaþie
pentru elevi din Bãileºti

Marþi, 9 februarie, de la ora 10.00,
copiii vor fi implicaþi în atelierul de
creaþie „Dincolo de poveste”, cu
Rodica Prisãcaru ºi Mugur Prisãcaru. Dupã cum menþio-
neazã reprezentanþii Teatrului „Colibri”, în cadrul acestui
atelier cei mici aflã ce se întâmplã în culise, cum se trans-
formã un actor în personaj, ce trebuie sã ºtii ca sã devii
una cu pãpuºa, iar ea sã vorbeascã în locul tãu. Acþiunea
de marþi va fi destinatã elevilor din clasa a IV-a din cadrul
Liceului Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãileºti, beneficiari
ai Centrului social „Best Life”. Miercuri, un grup de copii
ai Centrului social „Best Life” va lua parte, de la ora 10.00,

Astãzi, 6 februarie, la ora 18.00, Teatrul pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri” a programat spectacolul „De-a capra cu trei iezi”,
adaptare dupã Ion Creangã, cu actorii Rodica Prisãcaru, Alis
Ianoº, Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu, Daniel Mirea ºi Emanuel
Popescu. Scenariul ºi regia îi aparþin Iuliei Cârstea, iar muzica
este compusã de Alexandru Iosub. Reprezentaþia pune în valoa-
re ºi elemente de decor ºi recuzitã din spectacole care au îmbo-
gãþit de-a lungul timpului repertoriul teatrului.

Duminicã, 7 februarie, de la ora 11.00, va urca pe scenã „Alis
în lumea pãpuºilor”, într-un spectacol realizat pe un scenariu ºi
în regia Iuliei Cârstea. Scenografia este o creaþie a maestrului
Eustaþiu Gregorian, iar muzica îi aparþine lui Alexandru Iosub.
Cãlãtoria prin lumea pãpuºilor se face alãturi de actorii Alis Ianoº,
Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu, Daniel Mirea, Emanuel Popescu.

Biletele se pot procura de la Agenþia Teatrului „Colibri”, as-
tãzi, între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminica, în
intervalul 10.00-13:00. Costã 7 lei sau 10 lei, în funcþie de cate-
goria locului. Pentru grupurile organizate cu unitãþile de învãþã-
mânt preþul biletului este 5 lei.

MAGDA BRATU
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Copiii Centrului social „Best Life”, înscriºi la atelierele
de creaþie ale Teatrului „Colibri”Copiii Centrului social multi-

funcþional „Best Life” pentru co-
piii dezavantajaþi social al Arhie-
piscopiei Craiovei vor participa în
perioada 8-12 februarie la atelie-
rele de creaþie din cadrul Fabricii
de poveºti electroColibri, organi-
zate de Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”. Activitãþile se
desfãºoarã în cadrul unui parte-
neriat încheiat între cele douã
instituþii.

la atelierul de creaþie „Micii creatori”,
cu Ionica Dobrescu ºi Daniel Mirea. „În-
drãgiþi ºi aplaudaþi pentru poveºtile dã-
ruite cu bucurie în atâtea reprezentaþii
Colibri, actorii Ionica Dobrescu ºi Da-
niel Mirea pun în valoare abilitãþile cre-
ative ale copiilor ºi le aratã cã ei chiar
sunt mici creatori. Iar totul se întâmplã
prin joc ºi joacã”, dupã cum precizeazã
reprezentanþii teatrului.

Joi, 11 februarie, beneficiarii Centru-
lui vor participa la atelierul de creaþie
„Primul pas pe scenã”, cu Alis Ianoº
ºi Emanuel Popescu. Potrivit reprezen-
tanþilor Teatrului „Colibri”, copiii pri-
mesc propunerea de a face primul pas
pe scenã chiar de la actorii Alis Ianoº ºi
Emanuel Popescu, de care s-au bucu-
rat în spectacole ca „De-a capra cu trei
iezi”, „Prietenii Motanului Încãlþat”,
„Frumoasa din pãdurea adormitã”.

„Ne distrãm ºi învãþãm”
 Vineri, 12 februarie, copilaºii vor fi

implicaþi de actorii Geo Dinescu ºi Ma-
rin Fagu în atelierul de creaþie „Ne distrãm ºi învãþãm”.
«Cunoscuþi publicului craiovean din Festivalul „Puppets
Occupy Street”, dar ºi din spectacole ºi importante eveni-
mente ale Teatrului „Colibri”, actorii Geo Dinescu  ºi Ma-
rin Fagu fac echipã cu cei mai frumoºi ºi iubiþi pãmânteni,
copiii, pentru a-i iniþia în minunata lume a experimentelor.
Aici vor descoperi, distrându-se, cum se poate obþine elec-
tricitate staticã, ce este o reacþie chimicã ºi multe alte sur-
prize», menþioneazã reprezentanþii „Colibri”.
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Preºedintele rus, Vladimir Putin, nu in-
tenþioneazã sã reia contactele cu preºedin-
tele turc, Recep Tayyip Erdogan, anunþã
Kremlinul, pe fondul tensiunilor dintre Ru-
sia ºi Turcia dupã doborârea unui bombar-
dier rus în noiembrie 2015. “Preºedintele
Vladimir Putin nu a avut în ultima vreme ºi
nu va intenþioneazã sã reia contactele cu
omologul sãu turc, Recep Tayyip Erdogan”,
a spus Dmitri Peskov, purtãtorul de cuvânt
al Kremlinului. Recep Tayyip Erdogan a
cerut din nou recent o întrevedere cu Vla-
dimir Putin. “Vladimir Putin a fost informat
despre dorinþa preºedintelui Erdogan”, a
spus Peskov. În urmã cu câteva zile, Tur-
cia a semnalat cã un avion militar rus de tip
Suhoi Su-34 ar fi pãtruns din nou, în mod
neautorizat, în spaþiul aerian turc. În no-
iembrie 2015, armata turcã a doborât un
bombardier rus, la frontiera cu Siria, inci-
dent care a deteriorat puternic relaþiile cu Mos-
cova. Preºedintele Rusiei, Vladimir Putin, a im-
pus sancþiuni economice ºi a ameninþat Turcia
dupã acest incident. Joi, armata rusã a precizat
cã are “motive serioase” sã creadã cã Turcia
pregãteºte o intervenþie militarã în Siria, dupã ce
Ankara a interzis zboruri ruse de recunoaºtere
în spaþiul aerian turc. “Avem motive serioase sã
suspectãm pregãtirea în mod intens de cãtre
Turcia a unui intervenþii militare pe teritoriul unui
stat suveran – Siria”, a declarat generalul Igor

Serviciile secrete germane:
Teroriºti ISIS sunt infiltraþi printre
refugiaþii intraþi în þarã

Serviciile secrete germane
(BfV) au primit peste 100 de
sesizãri despre militanþi ai reþelei
teroriste Stat Islamic (SI) care s-
ar fi infiltrat printre refugiaþii
din þarã. Potrivit publicaþiei
Berliner Zeitung, care îl citeazã,
ieri, pe ºeful agenþiei de informa-
þii BfV din Germania, Hans-
Georg Maassen, aceastã infor-
maþie a apãrut într-o discuþie
purtatã la sediul Ministerului de
Interne cu mai mulþi politicieni
privind problemele identificate în
politicile interne. Maassen a
avertizat cã unele dintre sesizãrile
primite nu conþin informaþii de
încredere, ci sunt defãimãtoare la
adresa refugiaþilor. “Am vãzut în
nenumãrate rânduri acei teroriºti
... care s-au camuflat ori s-au dat
drept refugiaþi. Este o realitate cu
care se confruntã agenþiile de
securitate”, a declarat Maassen.
“Încercãm sã-i recunoaºtem ºi sã
identificãm dacã sunt mai mulþi
terorisþi SI care sunt de aici sau
teroriºti SI care au intrat în þarã”,
a precizat acesta. Nivelul de
alertã privind posibilele atacuri
teroriste din Germania a crescut
pe fondul atentatelor teroriste de
la Paris din noiembrie soldate cu
130 de morþi. Joi, poliþia germa-
nã a efectuat mai multe raiduri
în Berlin ºi în alte oraºe din
Germania în cãutarea a patru
suspecþi, presupuºi membri SI,
care ar fi plãnuit un atac în
capitalã ºi a arestat doi algerieni.

UE ar putea oferi favoruri
comerciale þãrilor
care gãzduiesc refugiaþi sirieni

Uniunea Europeanã promite
sã îmbunãtãþeascã condiþiile de
export pentru þãrile care sunt
afectate de criza refugiaþilor
sirieni ºi va oferi inclusiv favoruri
comerciale statelor respective, a
declarat cancelarul german
Angela Merkel. “UE va face orice
pentru a îmbunãtãþi condiþiile de
export pentru acele þãri, ia în
considerare inclusiv oferirea de
favoruri comerciale”, a declarat
Merkel la o conferinþã de presã
de la finalul conferinþei interna-
þionale de la Londra, pentru
strângerea de fonduri ce urmeazã
a fi alocate Siriei ºi þãrilor care se
confruntã cu valurile de refugiaþi
sirieni. Declaraþia lui Merkel a
venit dupã ce Turcia, Iordania ºi
Liban, unde se aflã majoritatea
refugiaþilor sirieni (peste patru
milioane de refugiaþi), au
convenit asupra faptului cã
trebuie sã ia o serie de mãsuri
prin care sã ofere acestora acces
la educaþie ºi la piaþa muncii. În
urma conferinþei de donaþii de
joi, s-au strâns fonduri în valoare
de 11 miliarde de dolari, deºi
ONU solicitase iniþial ºapte
miliarde de dolari. Secretarul
general al ONU, Ban Ki-moon, a
declarat în cadrul evenimentului
cã suma totalã adunatã de joi
reprezintã cea mai mare donaþie
colectatã într-o singurã zi pentru
o singurã crizã umanitarã.

Guvernul Arabiei Saudite a semnalat intenþia
de a trimite efective terestre în Siria dacã acest
lucru va fi decis de coaliþia internaþionalã coor-

Hillary Clinton, candidata demo-
cratã la preºedinþia Statelor Unite,
a apreciat, într-o dezbatere cu con-
tracandidatul ei, senatorul Bernie
Sanders, cã împãrtãºesc amândoi
“foarte importante obiective pro-
gresiste”, dar cã ea este singura în
mãsurã sã le realizeze. “Senatorul
Sanders ºi cu mine împãrtãºim
importante obiective progresiste”,
a spus Clinton, dupã care a citat
ca exemplu mai multe domenii,
precum Sãnãtatea, Educaþia, cre-
area de locuri de muncã ºi salariul
minim. “Însã datele nu dau bine în
ceea ce propune senatorul San-
ders”, a apreciat ea, subliniind cã
experþi independenþi care le-au ana-
lizat programele “au conchis cã
(cel al lui Sanders) nu este, pur ºi
simplu, realizabil”. “Vreau sã-mi

Konacenkov, purtãtorul de cuvânt al Ministeru-
lui rus al Apãrãrii. Potrivit oficialului rus, acesta
ar fi motivul pentru care Ankara a creat un “pre-
cedent periculos” ºi nu a mai permis Rusiei sã
efectueze zboruri de recunoaºtere în spaþiul ae-
rian turc în perioada 1-5 februarie, în cadrul
Acordului “Cer Deschis”. Iniþial, Statul Major al
armatei turce anunþase cã va permite zborurile
de recunoaºtere ruse, dar Administraþia Recep
Tayyip Erdogan a transmis miercuri cã nu va
mai permite survolul. Moscova suspecteazã cã

regimul de la Ankara, acuzat cã susþine in-
surgenþii sirieni ºi chiar organizaþii teroris-
te, nu acceptã zborurile de recunoaºtere
pentru a ascunde pregãtirea unei interven-
þii militare masive în Siria. În virtutea Acor-
dului “Cer Deschis”, intrat în vigoare din
2006, avioane militare turce pot efectua
misiuni de recunoaºtere în spaþiul aerian
rus de circa patru ori pe an. La rândul sãu,
Rusia are dreptul la astfel de zboruri dea-
supra Turciei. O serie de astfel de misiuni
de recunoaºtere urmau sã aibã loc în in-
tervalul 1-5 februarie, iar la bordul avioa-
nelor ruse urmau sã fie ºi experþi militari
turci. În urmã cu câteva zile, Turcia a sem-
nalat cã un avion militar rus de tip Suhoi
Su-34 ar fi pãtruns din nou, în mod neau-
torizat, în spaþiul aerian turc. În noiembrie
2015, armata turcã a doborât un bombar-
dier rus, la frontiera cu Siria, incident care

a deteriorat puternic relaþiile cu Moscova. Pre-
ºedintele Rusiei, Vladimir Putin, a impus sancþi-
uni economice ºi a ameninþat Turcia dupã acest
incident. Siria se confruntã, începând din martie
2011, cu revolte reprimate violent ºi cu un con-
flict militar între serviciile de securitate subor-
donate regimului Bashar al-Assad, forþele opozi-
þiei ºi grupuri teroriste, inclusiv organizaþia sun-
nitã Stat Islamic (Stat Islamic în Irak ºi Siria /
Stat Islamic în Irak ºi Levant). Bilanþul conflic-
tului depãºeºte 250.000 de morþi.

imaginez o þarã în care salariile
oamenilor le reflectã munca ºi în
care toatã lumea are o asigurare
pe caz de boalã”, a declarat ea.
Însã, a adãugat cã “eu nu fac pro-
misiuni pe care nu le pot respec-
ta”. Ea s-a poziþionat ca “o pro-
gresistã care face lucrurile sã avan-
seze”. Întrebat care este motivul
care-l face sã creadã cã poate sã-
ºi punã în aplicare reformele eco-
nomice ºi în domeniul Sãnãtãþii,
Sanders a rãspuns cã “nu am fost
candidat la preºedinþie anterior”,
referindu-se la precedenta candi-
daturã a lui Clinton, în 2008. Cei
doi candidaþi democraþi s-au înfrun-
tat într-o dezbatere televizatã, în
New Hampshire (nord-est), fiecare
încercând sã-i convingã pe alegã-
tori sã voteze pentru el în alegerile

primare din acest stat, programa-
te pentru marþi. Senatorul din Ver-
mont, care promite o revoluþie
politicã, este prezentat ca favorit

în sondaje. Un sondaj NBC/Wall
Street Journal/Marist îl credita, joi,
cu 58% din intenþiile de vot, iar pe
Clinton cu 38%.

donatã de Statele Unite care bombardea-
zã poziþii ale reþelei teroriste Stat Islamic.
“Arabia Sauditã este pregãtitã sã partici-
pe la orice coaliþie internaþionalã care va
trimite efective terestre în Siria”, a de-
clarat generalul Ahmed Asseri, consilier
în cadrul Ministerului saudit al Apãrãrii.
Întrebat în mod specific despre aceastã
idee în cursul unei conferinþe de presã,
John Kirby, purtãtorul de cuvânt al De-
partamentului de Stat american, a decla-
rat cã membrii coaliþiei internaþionale sunt

favorabili creºterii contribuþiilor þãrilor la ope-
raþiunile contra organizaþiei teroriste Stat Isla-
mic. “Însã nu vreau sã fac declaraþii specifice

pe aceastã temã”, a spus Kirby. O coaliþie con-
dusã de Statele Unite efectueazã raiduri aeriene
în Siria ºi Irak, vizând poziþii ale reþelei teroriste
Stat Islamic. Din coaliþie fac parte þãri precum
Australia, Canada, Marea Britanie, Franþa, Ba-
hrain, Iordania, Maroc, Qatar, Arabia Sauditã
ºi Turcia. În septembrie 2015, Rusia a lansat
raiduri aeriene în Siria, pentru susþinerea regi-
mului Bashar al-Assad. Statele Unite ºi NATO
au acuzat Rusia cã atacã poziþii ale insurgenþi-
lor susþinuþi de Occident. Moscova susþine cã
vizeazã exclusiv poziþii ale reþelei teroriste Stat
Islamic. Organizaþia teroristã sunnitã Stat Isla-
mic ocupã regiuni din Irak, Siria, Libia ºi Egipt,
unde a proclamat un “califat islamic”.
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Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 6 februarie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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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:

Anunþul tãu!
Titular DONDOE STANCA anunþã elaborarea primei

versiuni a planului: “ELABORARE P.U.D. ºi obþinere avize
pentru Construire halã cu destinaþia service auto”, ampla-
sament: Aleea 4 ªimnic, nr. 10 ºi declanºarea Etapei de In-
cadrare pentru obþinerea Avizului de Mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, ºi sediul titularului:
Craiova, Aleea 4 ªimnic, nr. 10. Comentariile ºi sugestiile
se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 18
zile calendaristice de la data prezentului anunþ.

Clubul Sportiv „OLIMPIC SPORT CRAIOVA” anunþã
propunerea preliminarã privind „Elaborarea P.U.D. construire
imobil S+P+2+ Pod vizitabil – spaþiu cazare ºi servire masã,
imobil P+1- spaþiu administrativ, cabinã pazã, piscinã, WC +
duº ºi 10 cãsuþe P+M- cazare, Bd. ªterbei Vodã, nr. 38C, Craio-
va. Publicul este invitat sã transmitã observaþii de la 5. 02.2016
la sediul Primãriei Craiova, strada A.I. Cuza, nr. 7

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc sã fiu anga-
jat la un patron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domiciliu Telefon:
0251/446.535; 0760/071.644.
Doamnã serioasã bonã numai pen-
tru copii rog seriozitate. Telefon:
0762/850.986.
Filmãri foto video de calitate superi-
oarã la preþuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în Bucureºti (zona
Dristor). Telefon: 0724/167.883.
Vând garsonierã Bucureºti, ªosea-
ua Panduri (vis-a -vis de Spitalul Cli-
nic Panduri) Telefon: 0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi- apartament 2 camere, cen-
tral, etaj 1. Telefon: 0758/883.182
Vând apartament 2 camere în Sina-
ia. Telefon: 0722/963.871.
Amaradiei 2 camere decomandate
etaj 1. Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 camere deco-
mandate, microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând casã locuibilã comuna Peri-
ºor + dependinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Proprietar vând casã nouã Bordei
+ 700 m.p. curte, vie + pomi sau
schimb cu apartament + diferenþã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând casã nouã Bordei cu 700 m
teren vie, pomi sau schimb cu apar-
tament + diferenþa. Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona Ford. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0251/418.864.

VÂND urgent casã Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/297.009.
Casã mare boiereascã cu toate uti-
litãþile superîmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã boiereascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

TERENURI
VÂND teren împrejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
7000 mp, Bodãeºti (Melineºti) des-
chidere 270 m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând terenuri locuri casã la ªosea-
ua Naþionalã Craiova- Bechet, loca-
litatea Secui. Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti, 20.000
Euro ºi parcelat. Telefon. 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Logan 2006, 105.000 Km -proprie-
tar, înmatriculat, 1850 Euro negocia-
bil. Telefon:0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat în România, ben-
zinã. Detalii la telefon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octavia Tour 1.6 ben-
zina, unic proprietar- de nouã, su-
per întreþinutã, toate consumabilele
schimbate recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchidere cen-
tralizata; ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând hotã nouã, mãturã electricã.
Telefon: 0351/459.314.

Vând solar 100 mp profesional din
arcade montate pe pivoþi. Se mutã
rapid pe altã culturã sezonierã. Tele-
fon: 0786/391.745.
Vând 2 telefoane mobile, 1 tabletã, 1
mobil noi. Preþ 200 lei. Telefon: 0762/
728.493.
Vând maºinã de cusut Ileana, ma-
ºinã Singer, casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLANETARIA) 3 func-
þii marcã germanã, hainã de piele
de cãprioarã nouã lungã. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi piele negru, piese
Dacia noi, calculator instruire copii
prin televozor, telefon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Sineasca douã
gropi suprapuse, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100 lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13 cu jantã, câr-
lige jgheaburi acoperiº,  aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125 / 850W, canistre
aluminiu  20 litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV nou, arzã-
toare gaz sobã D 600.  Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.
Vând cãrucior din lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de tricotat Fineþea, tri-
ploc, maºinã de surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând cadru metalic inox nou pentru
handicap, masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil. Telefon:
0351/446.918.
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.
Calorifere fontã – 10 lei elementul,
televizor color Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºinã de
spãlat Alba Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau scimb cu un
calorifer de fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând cãrucior handicap, pat meca-
nic + saltea, polizor 2500 W, sobã
teracotã cu toate furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând acvariu 47 litri, foarte conve-
nabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca
– Craiova dimensiuni  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 Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament mobilat Valea
Roºie. Telefon: 0351/433.875.
Închiriez camerã cãmin mobilatã
(lângã Confecþii). Telefon: 0767/
305.817.

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

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

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova, si-
tuatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bijuterii lu-
crate manual, cu argint la schimb
ºi manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut Certificat de Membru al
Colegiului Medicilor din Româ-
nia - Colegiul Medicilor Dolj (Ori-
ginalul) eliberat în data de
28.02.2008 cu Nr. DJ.08.277. Se
declarã nul.

CONDOLEANÞE
Familiile fraþilor Eugen
(Giani) Remo (Ome) ºi Da-
niela Tunsoiu împãrtãºesc
durerea fraþilor Mirela ºi
Claudiu Stamatescu prici-
nuitã de decesul tatãlui lor,
MARIN STAMATESCU. Fie-i
odihna veºnicã în pace!
Colectivul Colegiului Tehnic
C.D. Neniþescu Craiova este
alãturi de Stoian Constantin
la decesul tatãlui. Sincere
condoleanþe familiei!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

AHC Dunãrea Cãlãraºi – HC Odorhei / 14:45 –
FOTBAL – Meci amical: Steaua – Trencin / 17:00
– FOTBAL – Meci amical: România – Beroe
Stara Zagora / 20:30 – BOX – Galã la Dussel-
dorf, în Germania / 21:30 – FOTBAL Spania –
La Liga: Bilbao – Villarreal.

DIGI SPORT 2
10:30, 12:00 – POLO – Cupa României: semi-

finale / 13:45 – BASCHET (F) – Cupa României,
semifinale: CS Universitatea Alba Iulia – ACS
Sepsi Sfântu Gheorghe / 16:00, 18:00, 19:30 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Rostov Don
– Thuringer, Gyor – CSM Bucureºti, Larvik –
Fleury Loiret / 21:00 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Caen – Reims / 23:05 – FOTBAL Spania – La
Liga: Gijon – La Coruna.

DIGI SPORT 3
15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Monaco

– Nice / 17:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Atletico Madrid – Eibar / 19:00, 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Bologna – Fiorentina; Ge-
noa – Lazio.

DIGI SPORT 4
14:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: Medicina

Tg. Mureº – ªtiinþa Bacãu / 16:15 – BASCHET
(F) – Cupa României, semifinale: CS Phoenix
Galaþi – Olimpia CSU Braºov / 18:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Angers – Lyon / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: BC Mureº – SCM
U Craiova.

DOLCE SPORT 1
13:00 – TENIS (F) – Fed Cup: România –

Cehia / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Campio-
nilor: Gyor – CSM Bucureºti / 21:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Bilbao – Villarreal.

DOLCE SPORT 2
14:45 – FOTBAL Anglia – Premier League:

Manchester City – Leicester / 17:15 – RUGBY
– Cupa Europeanã a Naþiunilor: România –
Portugalia / 19:15, 23:05 – FOTBAL Spania – la
Liga: Rayo Vallecano – Las Palmas, Gijon – La
Coruna.

EUROSPORT 1
10:45 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa

Mondialã, la Oslo, în Norvegia / 12:00 – SCHI
ALPIN – CM, la Garmisch Partenkirchen, în
Germania / 14:00 – SCHI FOND – CM, la Oslo /
17:00 – FOTBAL Anglia – Premier League: Li-
verpool – Sunderland / 19:00, 20:05 – BIATLON
– CM, la Canmore, în Canada / 21:15 – ATLE-
TISM – Concurs de salã, la Karlsruhe, în Ger-
mania / 22:30 – SNOOKER – Mastersul Ger-
man, la Berlin, în Germania: semifinale / 4:45 –
SCHI ALPIN – CM, la Jeongseon, în Coreea de
Sud.

EUROSPORT 2
9:00, 10:15 – SANIE – Cupa Mondialã, la

Soci, în Rusia / 11:30 – CICLISM – Turul Duba-
iului: etapa a 4-a / 16:30, 19:30 – FOTBAL Ger-
mania – Bundesliga: Hertha Berlin – Dortmund,
Leverkusen – Bayern Munchen / 22:00 – FOT-
BAL DE SALÃ – Campionatul European, la
Belgrad, în Serbia, faza grupelor: Portugalia –
Serbia.

TVR 3
18:30 – FLORETÃ – Finala etapei din cadrul

Circuitului European, la Satu Mare.
LOOK TV
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier League:

Inverness – Hearts / 19:00 – FOTBAL Belgia –
Pro League: Mouscron – Genk.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:15 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

SCM Craiova – HCM Roman / 13:00 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Levante – Barcelona /
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Frosinone –
Juventus / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Midtjylland – Buducnost / 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Granada – Real
Madrid.

DIGI SPORT 2
11:30 – POLO – Cupa României: finala / 13:30,

16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Verona – In-
ter, Napoli – Carpi / 18:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Bordeaux – St. Etienne / 20:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Naþionalã: CSM Ploieºti – Co-
rona Braºov / 22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Marseille – Paris SG.

DIGI SPORT 3
15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lille –

Rennes / 17:00, 19:15 – FOTBAL Spania – La
Liga: Betis – Valencia, Celta Vigo – Sevilla /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma – Sam-
pdoria.

DIGI SPORT 4
13:30 – VOLEI (F) – Divizia A1: SCM U Cra-

iova – CSM Târgoviºte / 16:00 – FOTBAL Ita-
lia – Serie A: Milan – Udinese / 18:00 – BAS-
CHET (F) – Cupa României, finala / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: CSM Oradea –
Dinamo.

DOLCE SPORT 1
13:00 – TENIS (F) – Fed Cup: România –

Cehia / 21:00 – BASCHET NBA: Miami Heat –
LA Clippers / 1:00 – FOTBAL AMERICAN –
NFL: Super Bowl.

DOLCE SPORT 2
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Levante

– Barcelona / 17:00 – RUGBY – Turneul celor 6
Naþiuni: Irlanda – Þara Galilor / 19:15, 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Celta Vigo – Sevil-
la, Granada – Real Madrid.

EUROSPORT 1
8:45, 10:15 – SANIE – Cupa Mondialã, la

Soci, în Rusia / 11:30 – SCHI ALPIN – CM, la
Garmisch Partenkirchen, în Germania / 15:30,
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Bournemouth – Arsenal, Chelsea – Manches-
ter United / 22:45 – BIATLON – CM, la Canmo-
re, în Canada.

EUROSPORT 2
12:30 – CICLISM – Turul Comunitãþii valen-

ciene, în Spania / 16:30, 18:30 – FOTBAL Ger-
mania – Bundesliga: Hamburg – Koln, Hoffen-
heim – Darmstadt / 21:30 – SNOOKER – Mas-
tersul German, la Berlin, în Germania: finala.

LOOK TV
15:30, 19:00 – FOTBAL Belgia – Pro Lea-

gue: Bruges – Gent, Standard Liege – Sint
Truidense.

Fetele Simonei Gogîrlã primesc,
mâine, replica unei formaþii de
care nu le leagã amintiri deloc
plãcute! Totul a început cu
înfrângerea de pe teren propriu,
din returul stagiunii trecute,
urmatã de o eliminare în play-off-
ul competiþiei, dupã ce moldoven-
cele au închis seria (2-0) chiar în
Bãnie, pentru ca finalmente, în
prima parte a acestui campionat,
SCM sã se vadã deposedatã de
puncte în ultimele secunde (scor
26-26), în contextul în care la
pauzã intrase cu un avantaj de
patru “lungimi” (14-10).

„Va fi o partidã foarte grea.
Dupã cum se ºtie, Romanul s-a
impus la Craiova în ultimele douã
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SCM Craiova – HCM Roman, duminicã, ora 11:15, Digi Sport 1

meciuri ºi sper sã schimbãm acest
lucru. Ne dorim foarte mult sã
obþinem cele trei puncte ºi vom
lupta pe durata întregului meci,
pentru a le avea.”, a declarat, joi,
în cadrul unei conferinþe de presã,
jucãtoarea Daniela Bãbeanu, cea
care sezonul trecut se afla în
cealaltã tabãrã

„Vom avea un meci foarte greu
cu HCM Roman. Trebuie sã
abordãm disputa cu foarte multã
determinare ºi ambiþie, pentru a
reuºi sã pãstrãm toate cele trei
puncte la Craiova. Le mulþumim
tuturor cã sunt alãturi de noi ºi ne
sprijinã, dar ºi spectatorilor cã vin
meci de meci ºi ne susþin. Sper ca
duminicã sã ne ridicãm la nivelul

aºteptãrilor lor”, a afirmat ºi
tehnicianul Simona Gogîrlã.

La întâlnirea cu media localã a
fost prezent ºi antrenorul cu
portarii, Grigore Albici, acesta
spunând: “Portarii sunt bine,
sãnãtoºi, ºi sper sã continue
evoluþiile bune pe care le-au avut
în special acasã. Cred cã avem
toate ingredientele pentru a
obþine victoria. Sper cã ajutorul
publicului ne va purta spre un
succes”.

Alb-albastrele se prezintã la
aceastã partidã dupã o înfrângere
suferitã la Braºov, scor 30-32,
timp în care Romanul izbândea
facil, “acasã”, 29-21 cu U Alexan-
drion Cluj.

Celelalte partide ale rundei: U Alexandrion Cluj – HC Alba Sebeº, CS Mãgu-
ra Cisnãdie – CS Rapid USL Metrou Bucureºti (ambele astãzi), CSM Ploieºti
– ASC Corona Braºov (mâine). S-au jucat partidele CSM Bucureºti – HC
Zalãu 33-21 ºi HCM Baia Mare – HC Dunãrea Brãila 26-22, în timp ce
întânirea CSM Unirea Slobozia – HCM Râmnicu Vâlcea s-a disputat asearã.

1. CSM Buc.* 54 8. Zalãu* 26
2. Baia Mare* 51 9. Vâlcea 21
3. Braºov 32 10. Cluj 16
4. Brãila* 31 11. Slobozia 16
5. Ploieºti 30 12. Cisnãdie 13
6. Roman 29 13. Rapid 6
7. CRAIOVA 26 14. Sebeº 4
* - un joc în plus.

Învinse la zero, în precedenta apa-
riþie în fieful propriu, de cãtre CSM
Bucureºti, voleibalistele craiovence
primesc, mâine, vizita unei alte echi-
pe ce-ºi propune câºtigarea campio-
natului, CSM Târgoviºte.

Simona Halep (3 WTA) va fi pe
teren, contra Karolinei Pliskova (13
WTA), astãzi, în primul meci din
confruntarea cu Cehia, din sferturi-
le Grupei Mondiale din Fed Cup,
eveniment care va avea loc în Sala
Polivalentã din Cluj.

La 20 de minute dupã încheierea
jocului dintre Halep ºi Pliskova, pen-
tru al doilea punct al partidei, se vor
duela Monica Niculescu (37 WTA)
ºi Petra Kvitova (9 WTA).

Duelurile de duminicã vor începe
tot de la ora 13:00 ºi tot Halep va fi
protagonista primului meci, susþinut
în compania Kvitovei. Se vor lupta,
apoi, Niculescu ºi Pliskova, pentru
ca într-un eventual decisiv de du-
blu sã intre Andreea Mitu / Raluca
Olaru ºi Denisa Allertova / Barbora

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 15-A

Altã pretendentã la titlu,
pe parchetul Polivalentei

SCM U Craiova – CSM Târgoviºte, duminicã, ora 13:30, Digi Sport 4

Diferenþa mare de valoare nu lasã
loc de prea multe speranþe, dupã cum
a spus, joi, în conferinþa de presã pre-
mergãtoare jocului, tehncianul Ale-
xandru Cosma: “CSM Târgoviºte

este o echipã puternicã,
care îºi doreºte sã câºti-
ge campionatul în acest
an. În pauza de iarnã ad-
versarii au fãcut transfe-
ruri importante, au ºi un
antrenor valoros. Nu ne
aºteptãm la un rezultat
spectaculos, dar sper ca
jucãtoarele sã stea mai
bine din punct de vedere
al moralului ºi sã lupte
pentru fiecare minge.
Sper sã avem momente în
care sã ne ridicãm la va-

loarea adversarului.”
La rându-i, Carmen Mateaº, veni-

tã în aceastã iarnã sub formã de îm-
prumut de la campioana Alba Blaj, a
declarat: „Sper sã facem un meci bun,
sã reglãm mai bine relaþiile de joc ºi
aºteptãm suporterii sã vinã la salã sã
ne susþinã. Cred cã m-am integrat bine
în echipã, fetele sunt ok, ºi sper sã
facem lucruri bune în continuare.”

În runda trecutã, o “intermedia-
rã” disputatã miercuri, SCM a cuce-
rit un prim set în acest retur, 1-3 la
ªtiinþa Bacãu. În schimb, gruparea
din fosta Cetate de Scaun s-a impus
cu 3-0 în faþa celor de la Piatra Neamþ.

Echipa masculinã nu joacã în
acest weekend, pe motiv cã adversa-
ra sa, Tomis Constanþa, s-a retras din
campionat.

Celelalte jocuri ale rundei: CSM Bucureºti
– CS “U” Cluj, CSU Medicina Tg. Mureº – CS
ªtiinþa Bacãu, CSM Lugoj – CS Rapid Bucu-
reºti, ACS Penicilina Iaºi – CS Dinamo Bucu-
reºti (toate astãzi), VC Unic LPS Piatra Neamþ –
CS Volei Alba Blaj (amânat pentru 17 februarie).

1. Alba Blaj 41 7. Lugoj 14
2. CSM Buc. 37 8. Iaºi 14
3. Târgoviºte 36 9. Piatra N. 14
4. Dinamo 30 10. CRAIOVA 9
5. Bacãu 26 11. U Cluj 6
6. Tg. Mureº 25 12. Rapid 0

Halep deschide meciul
cu Cehia din Fed Cup

Strycova. Componenþa echipelor de
dublu poate fi modificatã.

Simona Halep nu a pierdut nici-
un meci în faþa cehoaicelor pe care
le va înfrunta la simplu: 2-0, la gene-
ral, cu Kvitova (6-2, 6-2 în finalã la
New Haven 2013 ºi 6-7, 6-3, 6-2 în
semifinale la Madrid 2014), respec-
tiv 3-0, la general, cu Pliskova (6-4,
7-6 în finalã la Dubai 2015, 6-4, 6-4 în
optimi la Indian Wells 2015 ºi 6-4, 7-
5 în sferturi la Sydney 2016.

Monica Niculescu a cedat în sin-
gurul meci direct disputat contra
Petrei Kvitova în circuit (4-6, 1-6 la
Eastbourne 2013) ºi a câºtigat am-
bele dueluri cu Karolina Pliskova
(6-3, 6-1 în sferturi la Nantes 2012
ºi 6-1, 6-1 în calificãri la New Ha-
ven 2014).

Întrecerea va fi astãzi ºi mâine,
începând cu ora 13:00, la Dolce Sport 1
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S-a încheiat perioada de pregã-
tire în Turcia pentru lotul Univer-
sitãþii Craiova. Ieri, alb-albaºtrii au
pãrãsit Antalya ºi au liber în acest
week-end, pentru ca de luni sã re-
vinã la antrenamente în Bãnie, pri-
mul joc oficial fiind programat du-
minicã, 13 februarie, de la ora 14,
cu Petrolul, pe arena „Extensiv”.
Antrenorii ºi jucãtorii Craiovei au
reptetat aproape obsesiv de când
au început pregãtirile cã vor abor-
da în restul sezonului un joc mult
mai ofensiv, bazat pe posesie ºi pe
presing agresiv. În amicalele dis-
putate pânã acum, am constatat cã
este vorba mai degrabã de o inten-
þie ºi mai puþin o punere în practi-
cã a acesteia. În primele jocuri,
echipa a avut o prestaþie modestã,
fãrã orizont, cu mari erori în de-
fensivã, dar ºi ezitãri ale lui Stra-
ton. Pe parcurs, jocul a cãpãtat o
oarecare consistenþã, paradoxal,
dupã plecarea la lot a celor 3: Vã-
tãjelu, Ivan ºi Mateiu. În Antalya,
craiovenii au avuit o medie de un
gol înscris pe meci, dacã punem
la socotealã ºi autogolul stupid al
nemþilor de la Hallescher, iar în ul-
timele douã partide nu au reuºit sã
înscrie. De asemenea, majoritatea
ocaziilor, atâtea câte au fost, au
venit mai degrabã pe contraatac,
decât în urma unei construcþii ela-
borate. Nici problema fazelor fixe
nu pare rezolvatã, Universitatea
nereuºind sã fie periculoasã din

SCMU Craiova ºi BC Mureº se
întâlnesc pentru a patra oarã în
acest sezon în meciul din etapa a
20-a a Ligii Naþionale masculine de
baschet, programat sâmbãtã, de la
ora 20 (în direct la Digisport 4), în
Sala Sporturilor din Târgu Mureº.
În primele douã confruntãri, arde-
lenii s-au impus clar, în turul cam-
pionatului, în Polivalenta din Bã-
nie, ºi în prima manºã a sferturilor
Cupei României. Revanºa avea sã
vinã în returul acestei competiþii,
când alb-albaºtrii au recuperat fan-
tastic deficitul de 19 puncte din tur,
dar au ratat calificarea în Final
Four, la ultima fazã a jocului. Pal-
maresul direct le este favorabil ar-
delenilor, care au câºtigat de 14 ori,
în timp ce SCMU Craiova a câºti-
gat 4 meciuri. Echipa lui Prakurai-
tis ocupã locul secund, cu 32 de
puncte (13 victorii, 6 eºecuri), în
timp ce SCMU Craiova se aflã pe
poziþia a cincea, cu 31 de puncte
(12 victorii, 7 înfrângeri). Gazdele
sunt sigure de prezenþa în Top 6,
în timp ce formaþia lui Oliver Po-
povic are nevoie de o victorie pen-
tru a-ºi asigura prezenþa în sexte-
tul de frunte. Oltenii nu au însã mari
emoþii în aceastã privinþã, deoare-
ce mai pot fi scoºi din prima ju-
mãtatea a clasamentului la finalul
sezonului regular doar dacã pierd
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toate cele trei meciuri rãmase (la
Mureº ºi Galaþi ºi cu BT Cluj), iar
Dinamo câºtigã tot (la Oradea ºi
Mediaº ºi cu Sibiul). Înaintea par-
tidei de sâmbãtã seara, Mureºul l-
a transferat pe cel mai bun jucãtor
al Mediaºului din acest sezon, Alek-
sandr Pustahvar pentru a substitui
absenþa lui Ivan Ivanovic, care a
suferit o intervenþie chirurgicalã. ªi
SCMU Craiova ar putea avea miza
pe un jucãtor care a lipsit în ultima
perioadã, sârbul Djordje Micic fi-
ind recuperat dupã accidentarea
suferitã chiar la Târgu Mureº, în
Cupa României.

Mureºul mizeazã pe cei mai pro-
ductivi jucãtori din Liga Naþionalã,
Alhaji Mohamed ºi Goran Marti-
nic, aflaþi pe primele douã locuri
ca medie de puncte (20, respectiv
17), americanul fiind ºi cel mai efi-
cient jucãtor din campionatul in-
tern, cu un indice mediu de 21,3.
Martinic este jucãtorul din Liga
Naþionalã cu cele mai multe punc-
te înscrise în actualul sezon – 321.
De partea cealaltã, coordonatorul
Craiovei, Aaron Johnson, este al
doilea în topul assist-urilor, cu o
medie de 6 pase decisive pe meci.
Totodatã, de când a fost transfe-
rat în Bãnie, Darius Hargrove are
o medie excelentã de puncte mar-
cate pe meci în campionat – 23.

Alb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe terenAlb-albaºtrii, ofensivi mai mult în declaraþii decât pe teren
Deºi staff-ul tehnic ºi jucãtorii repetã obesesiv
cã se doreºte etalarea unui fotbal bazat pe
posesie ºi presing, în amicalele din Antalya
Universitatea a marcat puþin ºi a avut ocazii
mai mult din contraatacuri

astfel de acþiuni ºi nici sã fructifi-
ce vreo loviturã liberã, deºi a avut
destule astfel de oportunitãþi, inclu-
siv un penalty, ratat de Zlatinski.

PortarPortarPortarPortarPortar
Scoaterea din lot a lui Cristi Bãl-

grãdean n-a fost acoperitã de re-
zerva sa de pânã acum, Cãtãlin
Straton. Acesta s-a dovedit ezitant
în majoritatea intervenþiilor, are re-
acþii întârziate ºi respinge mingi pe
care nu ar trebui sã aibã probleme
în a le prinde. Ca variante de re-
zervã, puºtii Popescu ºi Vlad au
lãsat o impresie bunã în minutele
pe care le-au prins în poartã, însã
nu pot constitui variante pentru
postul de titular.

FundaºiFundaºiFundaºiFundaºiFundaºi
Principalele probleme în defen-

sivã le-au reprezentat absenþele lui
Popov ºi Kay, stoperii titulari în
ultimele meciuri din 2015, ambii
fiind în recuperare dupã acciden-
tãri, doar capverdianul jucând într-
un meci amical. Îmbucurãtoare
este revenirea lui Acka, ivorianul
care a arãtat o formã similarã celei
dinainte de accidentare. În schimb,
Iliev, învestit cãpitan de echipã, a
arãtat anumite lacune, în special în
primele meciuri de verificare. Tot

ca fundaºi centrali au mai jucat
Hreniuc, ºi, pentru câteva minute
în meciul cu Slovan, Dumitraº. Pe
stânga, nu existã back-up la Vãtã-
jelu, iar dupã ce acesta a plecat la
naþionalã postul sãu a fost acope-
rit de Izvoranu, care a mai evoluat
acolo la începutul carierei. În dreap-
ta, Achim ºi Dumitraº pãstreazã
rivalitate, care însã nu pare prea
beneficã, întrucât niciunul nu are
evoluþii deosebite.

MijlocaºiMijlocaºiMijlocaºiMijlocaºiMijlocaºi
La mijloc, Bancu a fost titular

incontestabil în banda stângã. Într-
un 4-3-3, „Bancone” ºi Ivan îl în-
cadreazã pe vârful de atac, iar la
mijloc sunt titulari toþi cei trei mij-

locaºi centrali, Madson, Zlatinski
ºi Mateiu. Dupã ce Ivan ºi Mateiu
au plecat la lot, s-a folosit sistemul
4-4-2, cu Bãluþã ºi Bancu pe benzi
ºi Zlatinski ºi Madson în centru.
În câteva meciuri a apãrut ºi tânã-
rul Robert Petre, despre care Bã-
luþã spune cã este singurul junior
care ar putea prinde lotul în acest
moment, deºi oficialii l-au promo-
vat în discursurile lor mai mult pe
Burlacu, utilizat însã destul de pu-
þin în Antalya.

AtacanþiAtacanþiAtacanþiAtacanþiAtacanþi
Ca variante pentru avanposturi

sunt: Nuno Rocha, Mãzãrache ºi
Herghelegiu, care ar concura pen-
tru un singur loc de vârf împins,

dar ºi Ivan poate fi o soluþie, în
cazul în care Bãluþã ar evolua în
dreapta. În principiu, se mizeazã
pe un lot restrâns de jucãtori ºi pe
polivalenþa unora dintre aceºtia.
Astfel, Kay poate fi folosit stoper
sau închizãtor, Izvoranu – stoper
sau fundaº stânga, Dumitraº – pe
orice post, exceptând cele de ata-
cant ºi mijlocaº stânga, iar Ivan,
Rocha, Mãzãrache sau chiar Her-
ghelegiu pot evolua extreme sau
atacanþi. Primul „unsprezece” ar
fi: Straton – Achim, Iliev, Acka,
Vãtãjelu – Mateiu, Madson, Zla-
tinski – Ivan, Bancu, Nuno Ro-
cha, iar lotul de 18 ar fi completat
de: Popescu (portar), Popov, Kay,
Dumitraº, Bãluþã, Mãzãrache ºi
Herghelegiu.

Sursã foto: csuc.ro


