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- Dacã Skakespeare ar fi trãit
azi, la noi, Popescule, precis re-
plica lui Richard ar fi fost: “Dau
regatul meu pentru roºie cu gus-
tul roºiilor de altãdat”. actualitate / 7
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Un tânãr de 19 ani a fost
ucis cu o loviturã de cuþit, ºi
un altul, tot de 19 ani, a fost
rãnit, ajungând la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, în urma unui scandal
petrecut luni dimineaþa, în
jurul orei 2.00, în spatele
blocului C31 de pe strada
„Maramureº”, din cartierul
craiovean Rovine. Principalul
suspect, potrivit primelor
informaþii, este un tânãr de
21 de ani, din Pleniþa, care
locuieºte fãrã forme legale în
Craiova ºi care a fugit dupã
comiterea faptei, însã a fost
prins de oamenii legii. Aces-
ta, bãut, ar fi aflat cã o fatã
care îi plãcea este la o petre-
cere în zonã, aºa cã s-a dus
acolo hotãrât sã vadã cu cine
este, ajungând sã-i agreseze
pe cei doi tineri. Procurorii
Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj nu au oferit,
ieri, mai multe detalii, anun-
þând cã le vor face publice
dupã finalizarea audierilor în
cauzã. Este a doua faptã
comisã cu violenþã în urma
cãreia un tânãr moare înjun-
ghiat, în Craiova, în decurs
de aproximativ o lunã.
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Bye, Bye Obama!Bye, Bye Obama!Bye, Bye Obama!Bye, Bye Obama!Bye, Bye Obama!
Dupã opt ani la Casa Albã,

ca preºedinte al SUA, Barack
Obama îºi pregãteºte pleca-
rea ºi, miercuri, va susþine
ultima conferinþã de presã,
dupã cum a anunþat purtãtorul
sãu de cuvânt. În vârstã de 55
de ani, va ceda locul republi-
canului Donald Trump, 70 de
ani, la 20 ianuarie a.c. – ziua
inaugurãrii – în dimineaþa cã-
reia, dupã un ceai matinal, în
compania lui Donald ºi Mela-
nia Trump, Barack ºi Michele
Obama vor participa la cere-
monia învestirii noului preºe-
dinte. Dupã care soþii Obama
vor pleca în vacanþã, destina-
þia rãmânând necunoscutã.
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În data de 13 ianuarie a.c., pe site-
ul Ministerului Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor a fost postat proiectul
Strategiei Naþionale a Locuirii, ce
face acum obiectul derulãrii proce-
durii de evaluare de mediu. Deºi de-
buteazã optimist, documentul punc-
teazã perspectivele sumbre cãtre
care se îndreaptã România, dacã nu
se iau mãsuri urgente. Cea mai mare
vitezã de scãdere a populaþiei din
lume; numãrul locuinþelor îl depãºeº-
te pe cel al familiilor; piaþa de închi-
riere de profil este, în cea mai mare
parte, la negru ºi nefiscalizatã; fon-
dul imobiliar se deterioreazã rapid
sunt câteva dintre semnalele de alar-
mã evocate în documentul oficial.

De la 1 februarieDe la 1 februarieDe la 1 februarieDe la 1 februarieDe la 1 februarie
nu se mainu se mainu se mainu se mainu se mai
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Cod galben de ninsori în patru
judeþe din þarã

Administraþia Naþionala de Me-
teorologie a emis cod galben de nin-
sori ºi vânt pentru judeþele Caraº-
Severin, Mehedinþi, Cãlãraºi ºi
Constanþa, valabil de asearã, ora
23.00, pânã azi, ora 14.00. Feno-
menele semnalate în zonele menþio-
nate sunt intensificãri ale vântului,
ninsori moderate cantitativ ºi tem-
porar viscol iar rafalele de vânt vor
depãºi 55, 60 km/h. Meteorologii
au emis o altã atenþionare, de vânt,
ce a intrat în vigoare asearã la ora
23.00, fiind valabilã pânã miercuri
la ora 20.00. “În intervalul menþio-
nat în regiunile din sudul ºi sud-
estul þãrii vântul va avea intensifi-
cãri cu viteze de 40...50 km/h, iar
local în judeþele Ialomiþa, Buzãu,
Brãila, Tulcea ºi Vrancea rafalele
vor depãºi 55...60 km/h. În Banat,
Oltenia, jumãtatea de sud a Munte-
niei ºi în Dobrogea temporar vor fi
ninsori în general slabe. În zona mu-
nicipiului Bucureºti temporar vân-
tul va atinge 40...50 km/h ºi vor fi
intervale de timp în care va ninge
slab”, anunþã ANM.

Sistemul informatic al cardului
naþional de sãnãtate
s-a blocat din nou

Medicii au semnalat din nou pro-
bleme privind sistemul informatic al
cardului naþional de sãnãtate, aces-
ta fiind blocat din nou. Reprezen-
tanþii Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate (CNAS) susþineau, ieri,
cã problema va fi remediatã rapid.
“Astãzi, 16.01.2017, începând cu
ora 11:00, Platforma Informaticã a
Asigurãrilor de Sãnãtate este indis-
ponibilã datoritã unor probleme
tehnice. Pânã la remedierea proble-
melor tehnice apãrute, serviciile
medicale, medicamentele ºi dispo-
zitivele medicale se acordã/se eli-
bereazã în regim off-line. Pentru
transmiterea ºi validarea servicii-
lor acordate în aceastã perioadã
sunt aplicabile dispoziþiile art.199-
202 din H.G. 161/2016, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare ºi
ale art. 361 – 364 din H.G. 206/
2015, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare”, a transmis CNAS.
În acest sens, pânã la termenul de
raportare a activitãþii lunare pen-
tru perioada în care au fost consta-
tate întreruperi în funcþionarea
PIAS, preºedintele CNAS va emite
ordin.
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Ion Iliescu, fost preºedinte al
României, a ajuns ieri-dimineaþa
la Parchetul General, unde a fost
chemat de procurorii militari pen-
tru a i se aduce la cunoºtinþã ac-
tul de inculpare în dosarul Mine-
riadei, cauzã în care fostul ºef
de stat este acuzat de infracþiuni
contra umanitãþii. Întrebat de jur-
naliºti dacã se considerã vinovat
de evenimentele din 1990, Ion
Iliescu a declarat: “Nu, bineînþe-
les cã nu”.

Potrivit procedurii, fostului pre-
ºedinte i s-a prezentat actul de in-
culpare, punerea în miºcare a ac-
þiunii penale fiind una dintre mã-
surile luate înainte de trimiterea
dosarului în judecatã. În condiþii-
le în care va dori, Ion Iliescu poate
da declaraþii anchetatorilor în legãturã cu acu-
zaþiile care i se aduc.

“Nu a dat nicio declaraþie. A fost o activitate
care s-a desfãºurat la momentul ãsta pentru cã
ea nu a putut fi desfãºuratã în decembrie. A fost
pusã în miºcare acþiunea penalã faþã de dum-
nealui, a cãpãtat o calitate nouã, alta decât cea

Fostul premier Dacian Cioloº a spus, ieri, cã
în bugetul anului 2016 nu existã nicio “gaurã”,
deficitul înregistrat la finele anului a fost de
2,6%, mai mic decât cel estimat iniþial de 2,8%,
iar nivelul veniturilor fiscale a fost cel progra-
mat în ciuda reducerii TVA ºi a impozitului pe
dividende. “Strict tehnic, cel mult putem vorbi
de o estimare prea ambiþioasã atunci când a fost
fãcutã proiecþia bugetarã pentru 2016 la capi-
tolul fonduri externe nerambursabile, dar esti-
marea iniþialã a fost fãcutã de guvernul Ponta
în 2015. Guvernul Cioloº a preluat aceastã es-
timare existentã la Ministerul de Finanþe atunci
când a adoptat bugetul”, aratã Cioloº. Acesta
rãspunde astfel dubiilor lansate de PSD în pri-
vinþa execuþiei bugetare din 2016, de care se
vor ocupa comisiile reunite de buget-finanþe.

Cioloº caracterizeazã drept total nerealiste
încasãrile de 12,3 miliarde de lei din fonduri
europene estimate în 2015 de guvernul Ponta,
în condiþiile în care programele europene de fi-
nanþare erau blocate sau mult întârziate. “Dacã
ne uitãm la tot ceea ce a primit România în 2016,
se poate spune cã am avut un record de înca-
sãri, cu peste 7 miliarde euro, cea mai mare
sumã primitã de la aderare pânã în prezent într-
un singur an”, aratã Cioloº.

România va fi reprezentatã la
ceremonia de învestire a lui Donald
Trump, conform practicii SUA pri-
vind ceremoniile de inaugurare a
noilor preºedinþi, de cãtre ambasa-
dorul George Maior, a transmis, ieri,
Preºedinþia dupã ce premierul ºi
ºeful Camerei Deputaþilor au con-
firmat participarea.

‘’Conform practicii Statelor Uni-
te ale Americii privind ceremoniile
de inaugurare a noilor preºedinþi,
ºefii misiunilor diplomatice acredi-
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pe care o avea anterior, cea de inculpat. Învinui-
rea o cunoaºteþi cu toþii, 439 - infracþiuni contra
umanitãþii. Ion Iliescu a luat act. Urmeazã sã ne
pregãtim apãrarea. Acest dosar a fost redeschis
în 2014. Este o ordonanþã de redeschidere datã
de fostul procuror general Tiberiu Niþu. Trebuie
sã o evaluãm, sã vedem ce e acolo, sã vedem

materialul dosarului ºi o sã primiþi
toate informaþiile în legãturã cu po-
ziþia dumnealui”, a declarat Adrian
Georgescu, avocatul fostului pre-
ºedinte. Întrebat despre relaþiile Ro-
mâniei cu SUA, Ion Iliescu a de-
clarat, “în toate privinþele cred cã
se menþin în direcþia bunã”.

Fostul preºedinte al României,
Ion Iliescu, dar ºi fostul premier
Petre Roman, precum ºi Gelu Voi-
can-Voiculescu, Virgil Mãgurea-
nu ºi alte persoane au fost incul-
pate în dosarul Mineriadei din
1990, au anunþat procurorii Par-
chetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie pe 23 decem-
brie, de la acea datã fiind chemaþi
toþi cei care sunt vizaþi de anche-
tã pentru a fi înºtiinþaþi.

Procurorii militari susþin cã existã probe po-
trivit cãrora aceºtia ar fi organizat ºi coordonat
direct atacul împotriva populaþiei civile, ceea
ce ar fi dus la uciderea prin împuºcare a patru
oameni, rãnirea prin împuºcare a trei, vãtãma-
re integritãþii fizice ºi psihice a 1.269 de oameni
ºi privarea de libertate a alþi 1.242.

Preºedintele Iohannis: România, reprezentatã de Maior

la învestirea lui Trump. Alte delegaþii nu reprezintã statul
taþi la Washington sunt singurii care
îi reprezintã oficial pe ºefii de stat ºi
guvernele lor la evenimentele de în-
vestiturã. Nicio delegaþie strãinã, cu
atât mai puþin ºefi de stat sau de
guvern, nu este, potrivit acestei
cutume, invitatã oficial cu aceastã
ocazie. Aceastã regulã a fost recon-
firmatã explicit ºi cu ocazia înves-
tirii Preºedintelui Donald Trump,
astfel cum a fost subliniat în invita-
þia trimisã de cãtre Departamentul
de Stat, în numele Comitetului Con-

gresional Comun privind Ceremo-
niile Inaugurale, tuturor misiunilor
diplomatice din Washington’’, a in-
format Administraþia Prezidenþialã
prin intermediul unui comunicat de
presã remis MEDIAFAX. Potrivit
sursei citate, ‘’delegaþii formate din
reprezentanþi ai unor instituþii sau
partide care participã la evenimente
organizate în marja ceremoniilor
oficiale inaugurale nu reprezintã ofi-
cial statul român’’.

Preºedintele Camerei Deputaþi-

lor, Liviu Dragnea, va fi prezent în
perioada 17-21 ianuarie în Statele
Unite ale Americii, unde va participa
la ceremonia de învestiturã a noului
preºedinte american Donald Trump.
Invitaþia transmisã preºedintelui PSD,
Liviu Dragnea, este semnatã de El-
liott Broidy, vicepreºedintele Comi-
tetului de Învestire a celui de-al 45-
lea preºedinte al SUA. O invitaþie si-
milarã a primit ºi premierul Sorin
Grindeanu, au declarat surse politi-
ce pentru MEDIAFAX.

Dacian Cioloº: Nu este nicio “gaurã” în bugetul
pe 2016. Deficitul a fost mai mic decât cel estimat

În legãturã cu faptul cã România a înregistrat
în 2016 cel mai mic nivel din ultimii zece ani al
veniturilor ca pondere în PIB, de doar 29,2%,
fostul premier spune cã este urmarea reducerii
cotelor de impozitare, care au condus ºi la redu-
cerea încasãrilor din taxe ºi impozite. “E adevã-
rat cã rãmân mai mulþi bani în economie, dar ºi
mai puþini bani la stat. Noul cod fiscal imple-
mentat din ianuarie 2016 a condus la diminuarea
veniturilor din taxe ºi impozite cu 10,5
miliarde lei”, remarcã Cioloº.

Nivelul veniturilor bugetare din 2016
a fost de 221,5 miliarde lei, ceea ce re-
prezintã 29,2% din PIB de 758,5 mili-
arde lei. “Aici însã trebuie sã avem în
vedere cã anul 2016 a fost marcat de o
reducere majorã de taxe, în special la
TVA, dividende, impozit pe venit, etc.
Totuºi, colectarea aratã o recuperare a
acestor reduceri în încasãrile fiscale. De
exemplu, reducerea medie a cotei de
TVA a fost de 26% în 2016, în timp ce
încasãrile s-au diminuat cu numai 9%.
Totodatã, procentul mai redus al veni-
turilor bugetare în PIB se datoreazã ºi
faptului cã în 2016 am o avut o creºte-
re economicã mare, de cca. 4,8%. Este

firesc în aceste condiþii, ca la un PIB mai mare,
cu acelaºi nivel al taxelor sau chiar mai redus,
cum a fost cazul în 2016, ponderea veniturilor
bugetare în PIB sã scadã. Eficienþa colectãrii
taxelor se mãsoarã însã în cifre: ANAF a co-
lectat în 2016 cu 2,60 de miliarde de lei mai
mult decât în 2015 ºi cu 3,52 miliarde de lei
mai mult decât în programul prevãzut în ianua-
rie 2016”, aratã fostul premier.
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Bye, Bye Obama!Bye, Bye Obama!Bye, Bye Obama!Bye, Bye Obama!Bye, Bye Obama!
MIRCEA CANÞÃR

Dupã opt ani la Casa Albã, ca
preºedinte al SUA, Barack Oba-
ma îºi pregãteºte plecarea ºi,
miercuri, va susþine ultima con-
ferinþã de presã, dupã cum a
anunþat purtãtorul sãu de cuvânt.
În vârstã de 55 de ani, va ceda
locul republicanului Donald
Trump, 70 de ani, la 20 ianuarie
a.c. – ziua inaugurãrii – în dimi-
neaþa cãreia, dupã un ceai mati-
nal, în compania lui Donald ºi
Melania Trump, Barack ºi Michele
Obama vor participa la ceremo-
nia învestirii noului preºedinte.
Dupã care soþii Obama vor pleca
în vacanþã, destinaþia rãmânând
necunoscutã. 800-900.000 de
simpatizanþi ai miliardarului sunt
aºteptaþi la „ziua J”, când Donald
Trump va deveni al 45-lea preºe-
dinte al SUA, în cursul unei cere-
monii de învestiturã „mai grandioa-
sã decât era prevãzutã”, debutul
ceremoniei fiind ora localã 9:30
(16:30 la Bucureºti). Celebrare
pentru noua echipã Trump ºi Pen-

ce, tristeþe pentru Obama ºi Bi-
den. Donald Trump va pronunþa
discursul sãu, pe care îl vrea
scurt, dar convingãtor, în faþa foº-
tilor preºedinþi George W. Bush,
Bill Clinton ºi Jimmy Carter. Par-
cã a fost... ieri, 20 ianuarie 2009,
ziua în care se instala la Casa Albã,
Barack Obama, cel mai tânãr se-
nator de Illinois, din Senatul SUA,
autorul cãrþilor „Vise de la tatãl
meu”, care a figurat pe lista de
best-seller-uri a ziarului „New
York Times”, dar ºi „Îndrãznea-
la de a spera” (Ed. RAO, 2008),
acest politician, dar ºi profesor
universitar, apt sã scrie emoþio-
nant ºi sincer, într-un stil echili-
brat, nepartizan, fãrã sã alunece
în jargon, cliºee ºi sentimentalism.
„Inima mea este plinã de dra-
goste pentru aceastã þarã”,
suna fraza de încheiere a cãrþii
„Îndrãzneala de a spera”, unde îºi
exprima întreaga filosofie despre
sensul carierei de politician. Cu o
strategie bine articulatã, cel puþin

aparent, pe care toþi sã o înþelea-
gã, America a dobândit legitimita-
tea – ºi pânã la urmã ºi puterea –
de a face lumea mai sigurã decât
era. Libertatea înseamnã mai mult
decât alegeri ºi, într-o democraþie
adevãratã, ceea ce se întâmplã
între alegeri reprezintã adevãrata
mãsurã a felului în care guvernul
îºi trateazã cetãþenii. Chintesenþa
experienþei sale de preºedinte a
fost anunþatã în urmã cu câteva
zile: „Nu putem sã luãm democra-
þia de-a gata. Dacã un lucru tre-
buie reparat, implicã-te. Succesul
nostru depinde de implicarea noas-
trã”. Barack Obama nu a avut,
iniþial, o strategie mãreaþã în bu-
zunarul „de la ºold”, dar înþelegea
ca nimeni altul greºelile fãcute în
Irak, dupã cele din Vietnam. A
gestionat pericole pe care state
paria precum Coreea de Nord, dar
ºi Iranul, le puteau genera. Moº-
tenirea Obama este... discutabilã.
Generoasã dupã democraþi, mo-
destã dupã republicani. Realitatea

e însã nuanþatã. Departamentul
Muncii precizeazã: 11,3 milioane
locuri de muncã, în 8 ani create.
Rata ºomajului – 4,7%. Lichidi-
tãþi ale rezervelor federale injecta-
te în economia americanã. Lichi-
ditãþi – fãrã precedent. Tranziþia
puterii, de asemenea. O „neînþe-
legere” este rezoluþia votatã în
Consiliul de Securitate privind Is-
raelul, singura democraþie într-o
zonã în care SUA nu pot avea alt
aliat mai de nãdejde. Altã neînþele-
gere este... Vladimir Putin, bãnuit
a se fi amestecat în alegerile pre-
zidenþiale americane ºi, din cauza
asta, Hillary Clinton ar fi pierdut.
ªi, totuºi, bile albe – indiscutabile
– rãmân reîncãlzirea relaþiilor cu
Havana, întoarcerea unei pagini de
istorie cu Hanoiul ºi, nu în ultimul
rând, cu Teheranul. În ultimul vo-
iaj în Europa a omagiat-o pe An-
gela Merkel, consideratã fiind „cel
mai apropiat partener”. Se spu-
ne cã, la prima sa conferinþã de
presã, ca senator, când nu votase

nici mãcar o datã, nu iniþiase vre-
un proiect de lege, dar nici mãcar
nu se aºezase în biroul sãu, un re-
porter foarte serios l-ar fi întrebat:
Domnule senator Obama, care
este locul dumneavoastrã în is-
torie? Unii dintre ceilalþi reporteri
nu s-au putut abþine sã nu râdã.
Astãzi, întrebarea este pe deplin
justificatã. Cu unele „asimetrii”,
deja enunþate, din partea noi echi-
pe, care se instaleazã la Casa
Albã, vom avea timp sã ne obiº-
nuim, chiar dacã se evocã o po-
sibilã apropiere de Moscova, ºi
Vladimir Putin este pus pe picior
de egalitate cu Angela Merkel,
salutat fiind „Brexitul”. Faptul cã
Liviu Dragnea, preºedintele Ca-
merei Deputaþilor, ºi premierul
Sorin Grindeanu sunt invitaþi la
ceremonia de inaugurare din 20
ianuarie a.c. este un lucru firesc,
circumscris parteneriatului nos-
tru strategic cu SUA. În tradu-
cere „româneascã”, suntem bã-
gaþi în seamã.

În condiþiile în care dezvoltato-
rului chinez urmeazã sã-i expire,
în primãvarã, autorizaþia de con-
strucþie a cartierului de pe strada
„Caracal”, municipalitatea a solici-
tat ca, de aceastã datã, sã vinã mai
întâi cu dovada concretã cã deþine
toþi banii necesari pentru termina-
rea întregului cartier de locuinþe ºi
abia dupã aceea va primi o prelun-
gire a documentaþiei.

„A existat, într-adevãr, aceastã
întâlnire la Primãria Craiova, dar nu
s-a ajuns la o înþelegere, deocam-
datã. A rãmas sã mai aibã loc ºi alte

Chinezii de la cartierul de locuinþeChinezii de la cartierul de locuinþeChinezii de la cartierul de locuinþeChinezii de la cartierul de locuinþeChinezii de la cartierul de locuinþe
ar mai vrea o pãsuirear mai vrea o pãsuirear mai vrea o pãsuirear mai vrea o pãsuirear mai vrea o pãsuire

Chemaþi la Primãria Craiova sã prezinte
dovada cã deþin banii necesari pentru conti-
nuarea lucrãrilor de pe strada „Caracal”, in-
vestitorii chinezi ºi-au trimis reprezentantul cu
mesajul cã sunt interesate sã continue tot ei
cartierul de locuinþe. Autoritãþile locale s-au

arãtat receptive la dialog ºi au comunicat, la
rândul lor, cã îi aºteaptã la discuþii pe chinezi
în persoanã, pânã la sfârºitul acestei luni. În-
tre timp, dezvoltatorul imobiliar a depus o so-
licitare pentru prelungirea cu încã un an a au-
torizaþiei de construcþie a cartierului.

întâlniri în care sã se discute acest
subiect. Deci, deocamdatã, nu pot
sã vã spun mai multe despre acest
lucru”, a precizat Corneliu Stãnes-
cu, reprezentantul în Craiova al fir-
mei Shandong Ningjiiang, care a
participat la discuþii.

Primãria negociazã
cu rezilierea pe masã

Întrebat dacã a existat o întâlni-
re cu dezvoltatorul din China, pri-
marul interimar al Craiovei, Mihail
Genoiu, a spus cã aceºtia ºi-au tri-
mis doar un emisar la discuþiile de

ieri, deºi era aºteptat staff-ul fir-
mei. „A fost domnul Stãnescu, dar
nu ºi chinezii”, a spus Genoiu.

Acesta a subliniat cã, din punc-
tul de vedere al municipalitãþii, con-
ducerea firmei Shandong Ningji-
iang este încã aºteptatã la Primãria
Craiova, în urmãtoarele zile, pen-
tru a purta discuþii întrucât „dom-
nul Stãnescu nu are calitatea de a
hotãrî rezilierea contractului de
concesionare”, a explicat primarul
interimar Mihail Genoiu.

A rãmas sã mai discute
Conform ultimei înþelegeri, Pri-

mãria Craiova ºi dezvoltatorul chi-
nez vor avea mai multe runde de
discuþii pânã la sfârºitul acestei
luni, timp în care se va ajunge la
o soluþie. Corneliu Stãnescu a þi-
nut sã precizeze însã cã firma
Shandong Ningjiiang este intere-
satã sã continue lucrarea de la
Craiova ºi cã va þine cont de con-
diþiile pe care le solicitã munici-
palitatea.

„Investitorul chinez nu doreºte
sã plece de pe ºantier, ºi-a mani-
festat chiar interesul de a continua
sã construiascã tot el, transmiþând
acest lucru ºi Primãriei Craiova.
Dar luna aceasta, dupã cum am
spus, se va ajunge la o înþelegere”,
a mai spus Corneliu Stãnescu.

Chinezii solicitã încã un an
pentru terminarea lucrãrilor
Cert este cã, ieri, reprezentan-

tul firmei chineze a depus docu-
mentaþia pentru prelungirea auto-
rizaþiei de construcþie a cartieru-
lui, achitând ºi taxa aferentã. Din
punct de vedere legal, autorizaþia
respectivã poate fi prelungitã, la
cerere, o singurã datã, pentru o
perioadã de cel mult 12 luni, iar
pentru acest lucru este nevoie de
acordul primarului. La modul cum
se poartã discuþiile, autoritãþile lo-
cale vor aproba aceastã prelungire
dupã ce solicitantul demonstreazã
cã deþine finanþele pentru termina-
rea apartamentelor.

Autorizaþia de construire pentru
cartierul chinezesc a fost emisã de
Primãria Craiova pe data de 31
octombrie 2014 ºi a prevãzut o
duratã de execuþie de 24 de luni de
la începerea lucrãrilor – aprilie
2015, urmând sã expire, aºadar, în
aprilie 2017.

Au investit 10 milioane de euro
În acest moment, pe ºantierul

de pe strada „Caracal” nu se mai
construieºte nimic, lucrãrile fiind
oprite de la începutul lunii decem-
brie. Reprezentantul firmei Shan-
dong Ningjiiang, Corneliu Stãnes-
cu, a mai spus cã ºantierul a fost
oprit din cauza iernii ºi cã, la aceas-
tã orã, chinezii „nu au nici o dato-
rie” neplãtitã cãtre firmele de con-
strucþii care au lucrat pe ºantier.

În lucru se aflã primele 250 de
apartamente din cele 1.800 câte sunt
proiectate  pentru întreg cartierul.
Locuinþele sunt poziþionate cu ve-
dere la strada „Caracal” ºi urmeazã
sã fie oferite MApN pentru ca Pri-
mãria sã se achite, la rândul ei, de o
clauzã contractualã ce a fost pre-
vãzutã în contractul de preluare a
terenului fostei unitãþi militare.

Pânã la aceastã datã, potrivit re-
prezentantului firmei chineze, dezvol-
tatorul a fãcut o investiþie de 10 mi-
lioane de euro din suma totalã de 50
milioane de euro pe care a avansat-
o, în aprilie 2015, la deschiderea lu-
crãrilor. La punerea pietrei de teme-
lie au fost prezenþi ºi fostul premier
al României, Victor Ponta, ºi actua-
lul ºef al PSD, Liviu Dragnea.

LAURA MOÞÎRLICHE
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La aproximativ o lunã dupã ce
un tânãr de 20 de ani a fost înjun-
ghiat mortal în stradã, în cartierul
craiovean Craioviþa Nouã, ieri-di-
mineaþã, o nouã crimã s-a petre-
cut în Craiova, de aceastã datã în
cartierul Rovine. Poliþiºtii ºi pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au fost sesizaþi, luni,
în jurul orei 2.00, cã în cartierul
craiovean Rovine, mai exact pe
strada „Maramureº”, în spatele
blocului C31, a avut loc un scan-
dal între mai mulþi tineri, în urma
cãruia o persoanã a decedat.

Anchetatorii au ajuns la faþa lo-

Magistraþii Judecãtoriei Craiova
au pronunþat, la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute, sentinþa în cazul craio-
veanului de 29 de ani arestat anul
trecut dupã ce a ameninþat ºase
poliþiºti de la Secþia 5 Poliþie Cra-
iova cu acte de violenþã, dar ºi cã
îi aruncã în aer. Autorul a recunos-
cut totul ºi a cerut sã beneficieze
de prevederile vizând reducerea cu
o treime a limitelor de pedeapsã,
astfel cã magistraþii craioveni l-au
condamnat, joi, 12 ianuarie a.c., la
o pedeapsã totalã de 16 luni închi-
soare cu executare (câte 6 luni de
închisoare pentru fiecare parte vã-
tãmatã, pedepsele fiind contopite
într-una de 6 luni la care s-a adãu-
gat un spor de o treime din restul
pedepselor): „contopeºte pedepsele
stabilite, în pedeapsa cea mai grea,

Tânãr de 19 ani ucis în cartierulTânãr de 19 ani ucis în cartierulTânãr de 19 ani ucis în cartierulTânãr de 19 ani ucis în cartierulTânãr de 19 ani ucis în cartierul
craiovean Rovinecraiovean Rovinecraiovean Rovinecraiovean Rovinecraiovean Rovine

Un tânãr de 19 ani a fost ucis cu o loviturã de
cuþit, ºi un altul, tot de 19 ani, a fost rãnit, ajun-
gând la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, în urma unui scandal petrecut luni dimi-
neaþa, în jurul orei 2.00, în spatele blocului C31
de pe strada „Maramureº”, din cartierul craio-
vean Rovine. Principalul suspect, potrivit prime-
lor informaþii, este un tânãr de 21 de ani, din
Pleniþa, care locuieºte fãrã forme legale în Cra-
iova ºi care a fugit dupã comiterea faptei, însã a

fost prins de oamenii legii. Acesta, bãut, ar fi aflat
cã o fatã care îi plãcea este la o petrecere în zonã,
aºa cã s-a dus acolo hotãrât sã vadã cu cine este,
ajungând sã-i agreseze pe cei doi tineri. Procuro-
rii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj nu au
oferit, ieri, mai multe detalii, anunþând cã le vor
face publice dupã finalizarea audierilor în cauzã.
Este a doua faptã comisã cu violenþã în urma cã-
reia un tânãr moare înjunghiat, în Craiova, în
decurs de aproximativ o lunã.

Reamintim cã un alt tânãr a fost înjunghiat mortal, în Craiova, la
începutul lunii decembrie, doi fraþi fiind arestaþi în acest caz. Mai
exact, potrivit procurorilor, „marþi, 6 decembrie a.c., în jurul orei
01.45, în timp ce se aflau pe bulevardul Tineretului din municipiul
Craiova, în zona Poºtei din Craioviþa Nouã, pe fondul unui conflict
preexistent între Teodorescu Luigi (20 de ani) ºi Fieraru Antoni-
Ionuþ (20 de ani), Teodorescu Gabriel (23 de ani) l-a lovit pe acesta
din urmã cu un cuþit în zona cervicalã anterioarã, cu consecinþa
producerii unor leziuni traumatice care i-au produs decesul”. Fraþii
Luigi ºi Gabriel Teodorescu sunt acum dupã gratii.

cului, au izolat perimetrul ºi au de-
marat cercetãrile. Potrivit prime-
lor informaþii, se pare cã a fost
vorba despre un conflict între un
tânãr de 21 de ani, din Pleniþa,
Bogdan Dosoftei, care locuieºte
fãrã forme legale în Craiova, ºi
doi tineri, ambii de 19 ani, din Cra-
iova, aflaþi la o petrecere în zonã,
cu o fatã de care îi plãcea. Însoþit
de alþi prieteni, bãut ºi înarmat cu
un cuþit, Dosoftei a venit pe stra-
da „Maramureº”, s-a apucat la
scandal cu cei doi ºi la un mo-
ment dat a scos cuþitul, cu care l-
a lovit pe Adrian Grigorie, de 19

ani, dar ºi pe cel de-al doilea tâ-
nãr. Grigorie a cãzut la pãmânt,
lovitura fiindu-i fatalã, iar medicii
de pe ambulanþa sositã la faþa lo-
cului n-au mai putut decât sã
constate decesul sãu ºi sã-l preia
pe tânãrul rãnit, care a fost dus la
Spitalul Clinic Judeþean de urgen-
þã Craiova, unde a rãmas internat.

Imediat dupã ce a vãzut ce a fã-
cut, autorul a fugit, fiind însã prins
repede de poliþiºtii Serviciului de
Investigaþii Criminale al IPJ Dolj ºi
dus la audieri. Unul din locatarii blo-
cului C 31 a povestit cã a auzit
scandalul ºi a aflat cã un tânãr a
murit acolo, însã nu îi cunoºtea pe
cei implicaþi: „Am auzit cã s-au tã-

iat în spatele blocului, ºi unul a
murit. Nu cunosc pe nici unul din-
tre ei. Doi bãieþi ºi douã fete lo-
cuiesc în acest bloc, la etajul pa-
tru, de puþin timp. Cred cã azi
noapte s-au certat cu altã gaºcã.
S-a auzit gãlãgie mare. S-au bã-
tut cu pumnii ºi picioarele, iar unul
avea cuþitul în mâna dreaptã ºi
þipa cã vrea sã taie pe cineva.
Erau mai mult de ºase persoane.
A trecut un fost vecin prin zonã cu
maºina ºi el a dat telefon la poli-
þie ºi la salvare“. 

Bunica tânãrului ucis a poves-
tit, plângând, cã Adrian nu a fost
la petrecere, ci se dusese sã-ºi
apere prietena, însã a sfârºit în-

junghiat: „Bãiatul era la serviciu,
a ieºit la ora 01.00. Lucreazã la
un restaurant de pe la Garã. L-a
sunat un prieten de-al lui ºi i-a
spus cã prietena lui este în peri-
col. S-a dus acolo ºi a venit o
maºinã, a coborât cineva ºi i-a
bãgat cuþitul în spate. Era prie-
ten cu bãiatul care este acum în
spital”, a spus bunica lui Adrian
Grigorie. Trupul neînsufleþit al
tânãrului a fost dus la morgã pen-
tru efectuarea necropsiei.

Reprezentanþii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au precizat
cã a fost deschis un dosar penal
în cauzã, dar mai multe detalii de-
spre modul cum s-a petrecut tra-
gedia vor fi fãcute publice la fina-
lizarea anchetei: „Este vorba de-
spre un dosar penal, în care se fac
cercetãri sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de omor calificat, iar pro-
curorul de caz trebuie sã stabileas-
cã circumstanþele în care s-a pe-
trecut evenimentul, apoi vor fi dis-
puse mãsurile legale”, ne-a decla-
rat procuror Magda Bãdescu, pur-
tãtorul de cuvânt al Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj.
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Tânãrul de 29 de ani, din Craiova, ajuns dupã
gratii pe 19 august anul trecut, pentru comiterea
a ºase infracþiuni de ultraj, a fost condamnat, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, la 16 luni (1 an ºi 4
luni) de închisoare cu executare. Procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Craiova au reþi-
nut în sarcina sa faptul cã a ameninþat ºase poli-

þiºti cu cuþitul ºi cu o bâtã, dar ºi cã îi aruncã în
aer, dupã ce a smuls furtunul de la aragaz. Oa-
menii legii fuseserã chemaþi de locatarii blocului
30 din Craioviþa Nouã sã-l calmeze pe tânãrul care
fãcea scandal. Sentinþa nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova, iar
inculpatul a fost menþinut dupã gratii.

aceea de 6 luni închisoare, la care
adaugã un spor de o treime din
restul pedepselor stabilite, adicã
10 luni închisoare, inculpatul ur-
mând a executa pedeapsa finalã
de 16 luni închisoare. Menþine
mãsura arestãrii preventive a in-
culpatului Prioteasa Marian So-
rin. Deduce din durata pedepsei
durata reþinerii ºi arestãrii preven-
tive din data de 19.08.2016 pânã
la data de 12.01.2017, data pro-
nunþãrii prezentei. Cu drept de apel
în termen de 10 zile de la comuni-
care. Pronunþatã în ºedinþã publi-
cã azi, 12.01.2017”, se aratã în
sentinþa instanþei. 

Reamintim cã, potrivit anche-
tatorilor, scandalul în urma cãru-
ia Marian Sorin Prioteasa, de 29
de ani, din Craiova, a ajuns în

spatele gratiilor, s-a petrecut în
noaptea 18 spre 19 august 2016,
în blocul nr. 30 de pe bulevardul
Oltenia, din cartierul Craioviþa
Nouã. Tânãrul, bãut fiind, ºi-a
agresat bunica în vârstã de 82 de
ani, împreunã cu care locuieºte,
iar vecinii, care au auzit scanda-
lul, au sunat pe 112, chemând
Poliþia. Trei echipaje de poliþiºti din
cadrul Secþiei 5 Poliþie Craiova au
ajuns la faþa locului, însã Priotea-
sa, când i-a vãzut la uºã, a înce-
put sã-i înjure ºi sã-i ameninþe cu
bãtaia dacã intrã în casa lui. Bãr-
batul avea un cuþit ºi o bâtã pe
care le tot agita ºi arunca spre po-
liþiºti cu diverse obiecte de prin
locuinþã. Mai mult, la un moment
dat a scos o brichetã ameninþând
cã aruncã totul în aer, pentru cã

smulsese furtunul de alimentare
cu gaz al aragazului. Cei ºase po-
liþiºti au intervenit în forþã pânã la
urmã, l-au imobilizat pe scanda-
lagiu, l-au urcat în maºinã ºi l-au
dus la sediul Secþiei de Poliþie, de
unde a ajuns la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova. Dupã
ce a fost audiat de procuror, pe
numele sãu a fost întocmit dosar
penal sub aspectul comiterii a ºase
infracþiuni de ultraj, în baza plân-
gerilor depuse de agenþii agresaþi,
fiind reþinut pentru 24 de ore. „Pe
timpul intervenþiei, Prioteasa
Marian Sorin a ameninþat în mod
direct un numãr de ºase poliþiºti,
aflaþi în exercitarea atribuþiilor de

serviciu ce implicau exerciþiul au-
toritãþii de stat, cu acte de vio-
lenþã fizicã prin folosirea unui
cuþit ºi a unei bâte. De asemenea,
funcþionarii publici au fost ame-
ninþaþi în mod direct de cãtre
Prioteasa Marian Sorin prin fap-
tul cã va produce o explozie prin
aprinderea instalaþiei de gaze din
locuinþã, instalaþie pe care o de-
teriorase cu ocazia scandalului
anterior”, au reþinut procurorii în
sarcina craioveanului. Vineri, 19
august 2016, seara, Prioteasa a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã,
propunere admisã de instanþã, iar
de atunci este dupã gratii.
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Pentru 106 Denumiri Comercia-
le Internaþionale (DCI) va fi elimi-
natã obligativitatea aprobãrii medi-
camentelor de cãtre comisiile de
la nivelul Casei Naþionale de Asi-
gurãri de Sãnãtate ºi Casele de
Asigurãri de Sãnãtate de la nivel
local. A fost desfiinþatã, în acest
fel, o procedurã birocraticã. Pa-
cientul va beneficia de începerea
tratamentului, rapid, chiar din mo-
mentul diagnosticãrii, fãrã a mai
parcurge paºi suplimentari care în
acest moment produc întârzieri ce
pot duce chiar la afectarea stãrii

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, ieri-dimineaþã,
în jurul orei 5.00, la Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Cala-
fat s-a prezentat pe sensul de in-
trare în þarã cetãþeanul turc Aziz
I., în vârstã de 44 de ani, la
volanul unui autocamion înma-
triculat în Turcia. Dupã efec-
tuarea controlului de frontie-
rã, acesta a solicitat sã se de-
plaseze într-o zonã amplasatã
înaintea controlului de frontierã
deoarece a uitat sã rezolve anu-
mite formalitãþi.

 Prin intermediul sistemului
video amplasat în zona peri-
metralã, a fost supravegheatã

În ciuda semnalizãrilor de la in-
trare, un autotren de mare tonaj
a intrat, în noaptea de duminicã
spre luni, în pasajul subteran de
la Universitate. A smuls cablurile
sistemului de iluminat ºi a lãsat
toatã porþiunea în beznã. O echi-

Pasajul subteran a rãmas,Pasajul subteran a rãmas,Pasajul subteran a rãmas,Pasajul subteran a rãmas,Pasajul subteran a rãmas,
din nou, în beznãdin nou, în beznãdin nou, în beznãdin nou, în beznãdin nou, în beznã

pã a RAADPFL a venit imediat la
faþa locului, a decuplat curentul
electric de sub pasaj ºi a degajat
cablurile electrice de pe carosa-
bil, astfel încât sã se poatã cir-
cula pe sub pasaj.

LAURA MOÞÎRLICHE

Siriancã prinsã încercând
sã intre ilegal în þarã pe la Calafat

Acces mai rapid ºi mai simpluAcces mai rapid ºi mai simpluAcces mai rapid ºi mai simpluAcces mai rapid ºi mai simpluAcces mai rapid ºi mai simplu
la medicamente gratuite ºi compensatela medicamente gratuite ºi compensatela medicamente gratuite ºi compensatela medicamente gratuite ºi compensatela medicamente gratuite ºi compensate

Poliþiºtii de frontierã de la Calafat au prins, ieri-dimineaþã,
o tânãrã de 20 de ani, cetãþean sirian, care intenþiona sã intre
ilegal în þarã, încercând sã evite controlul prin punctul de
frontierã. Tânãra urma sã fie preluatã de un ºofer turc, numai
cã amândoi au fost returnaþi pe teritoriul Bulgariei pentru
cercetãri ºi dispunerea mãsurilor legale.

deplasarea bãrbatului, observându-
se astfel cã acesta era aºteptat de
o persoanã de sex feminin în zona
respectivã. Imediat, poliþiºtii de
frontierã doljeni au declanºat o
acþiune specificã ºi au procedat la
reþinerea celor douã persoane ºi

conducerea acestora la sediul
P.T.F. Calafat pentru verificãri. La
cercetãri, poliþiºtii de frontierã dol-
jeni au constatat cã tânãra este de
origine sirianã ºi are 20 de ani. De
asemenea, ºoferul turc a declarat
cã el a fost cel care a transportat-
o pânã în apropierea punctului de
frontierã, unde aceasta a coborât
din autocamion. Înþelegerea dintre
ei era ca dupã ce femeia trecea ile-
gal frontiera, sã fie preluatã de
cetãþeanul turc.

„Poliþiºtii de frontierã au pro-
cedat la întreruperea cãlã-
toriei persoanelor în cauzã,
iar conform protocolului ro-
mâno-bulgar, acestea au fost
predate Poliþiei de Frontie-
rã Bulgare, în vederea con-
tinuãrii cercetãrilor ºi dispu-
nerii mãsurilor legale ce se
impun”, a precizat comisar-
ºef Romicã Ivãnoiu, purtã-
torul de cuvânt al STPF Dolj.

CARMEN ZUICAN

Începând cu 1 martie a.c., persoanele care
suferã afecþiuni oncologice, boli rare – cum
ar fi hemofilie, sclerozã multiplã, sclerozã
tuberoasã –, afecþiuni reumatice, hepatita
cronicã de tip B ºi C, infertilitate, obezitate,
afecþiuni cardiovasculare, boala Parkinson,
ADHD, diabet zaharat, tulburãri de creºte-

re la copii, epilepsie, vor beneficia de medi-
camentele gratuite ºi compensate necesare
tratamentului numai în baza prescripþiei me-
dicului specialist. Astfel, nu va mai fi nevoie
sã se depunã dosare medicale care sã fie
aprobate la nivelul comisiilor de experþi din
cadrul caselor de asigurãri.

de sãnãtatea. Este vorba despre
medicamente de ultimã generaþie
pentru tratamentul unor afecþiuni
grave. Prescrierea acestora se va
face de cãtre medicul specialist în
baza protocoalelor medicale exis-
tente, cu încadrarea în criteriile de
eligibilitate. Ministrul Sãnãtãþii, Flo-
rin Bodog, a convenit cu condu-
cerea Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate ca dosarele depuse sã
fie rezolvate în procedurã de  ur-
genþã, fãrã listã de aºteptare, pen-
tru ca pacienþii sã beneficieze ime-
diat de tratament.

Medicamente gratuite ºi
compensate, în baza prescrip-
þiei medicului specialist

În situaþia în care un asigurat,
cu o boalã cronicã confirmatã în
scris pe lista proprie de asiguraþi a
unui medic de familie, este inter-
nat în regim de spitalizare conti-
nuã într-o secþie de acuþi/secþie de
cronici în cadrul unei unitãþi sani-
tare cu paturi aflate în relaþie con-
tractualã cu casa de asigurãri de
sãnãtate, medicul de familie poate
elibera prescripþie medicalã pentru
medicamentele ºi materialele sani-
tare din programele naþionale de
sãnãtate, precum ºi pentru medi-
camentele aferente afecþiunilor cro-
nice, altele decât cele cuprinse în
lista cu DCI-urile pe care o depu-
ne spitalul la contractare, în con-
diþiile prezentãrii unui document
eliberat de spital, cã asiguratul este
internat, al cãrui model este stabi-
lit prin norme, ºi cu respectarea
condiþiilor de prescriere de medi-
camente pentru bolile cronice.

Unitãþile sanitare care acordã
servicii medicale spitaliceºti în re-
gim de spitalizare de zi autorizate
de Ministerul Sãnãtãþii sunt obli-
gate sã suporte pentru asiguraþii in-

ternaþi în regim de spitalizare de zi
toate cheltuielile necesare pentru
rezolvarea cazurilor respective, in-
clusiv pentru medicamente – în li-
mita listei prezentate la contracta-
re - materiale sanitare ºi investiga-
þii paraclinice, cu excepþia medi-
camentelor ºi materialelor sanitare
pentru afecþiunile din programele
naþionale de sãnãtate. Aceastã pre-
vedere se aplicã ºi centrelor de sã-
nãtate multifuncþionale pentru asi-
guraþii internaþi în regim de spitali-
zare de zi.
Sancþiuni pentru furnizorii de
servicii medicale care nu
respectã contractul

În cazul în care în derularea
contractului se constatã nerespec-
tarea obligaþiilor, precum ºi pre-
scrieri de medicamente cu ºi fãrã
contribuþie personalã din partea
asiguratului ºi ale unor materiale
sanitare ºi/sau recomandãri de in-

vestigaþii paraclinice, care nu sunt
în conformitate cu reglementãrile
legale în vigoare aplicabile în do-
meniul sãnãtãþii, precum ºi tran-
scrierea de prescripþii medicale
pentru medicamente cu sau fãrã
contribuþie personalã a asiguratu-
lui ºi pentru unele materiale sani-
tare, precum ºi de investigaþii pa-
raclinice, care sunt consecinþe ale
unor acte medicale prestate de alþi
medici, în alte condiþii decât cele
prevãzute de lege, cei în cauzã vor
suporta sancþiuni. La prima con-
statare se aplicã avertisment scris.
Iar la a doua constatare se dimi-
nueazã cu 10% valoarea minimã
garantatã a unui punct per capita,
respectiv suma stabilitã potrivit art.
14 în cazul medicilor nou-veniþi
într-o localitate, pentru luna în care
s-au produs aceste situaþii, pentru
medicii de familie la care se înre-
gistreazã aceste situaþii.

RADU ILICEANU
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„Salutãm decizia domnului
Gheorghe Popa, primarul comu-
nei Mischii de a exprima public
susþinerea sa pentru politicile
ALDE ºi pentru mãsurile econo-
mice ºi sociale ale guvernului coa-
liþiei PSD-ALDE. ALDE Dolj rea-
firmã deschiderea sa de a primi în
casa liberalismului pe toþi liberalii
de bunã credinþã din judeþul Dolj
care se regãsesc în politicile parti-
dului nostru ºi în filosofia de con-

Pânã la 31 decembrie 2016, va-
loarea punctului de pensie s-a si-
tuat la 871,7 lei. În Dolj sunt peste
200.000 de pensionari, din care
119.606 persoane au o pensie sub
1.000 de lei, iar 49.604 persoane
încaseazã venituri cuprinse între
1.000 de lei ºi 10.000 de lei.

Cuantumul pensiei se determinã
prin înmulþirea punctajului mediu
anual realizat de asigurat cu va-
loarea unui punct de pensie. Punc-
tajul mediu anual se calculeazã ca
fiind ”numãrul de puncte realizat de
asigurat, calculat prin raportarea
punctajului total realizat de acesta
în întreaga perioadã de activitate
la numãrul anilor corespunzãtori
stagiului complet de cotizare pre-

În faþa membrilor comisiei pen-
tru libertãþi civile, ministrul de in-
terne maltez Carmelo Abela, în nu-
mele preºedinþiei prin rotaþie a Con-
siliului Uniunii Europene, se anga-
jeazã sã reconcilieze diferitele puncte
de vedere ale guvernelor naþionale

Punctul de pensiePunctul de pensiePunctul de pensiePunctul de pensiePunctul de pensie
va creºte cu 9%va creºte cu 9%va creºte cu 9%va creºte cu 9%va creºte cu 9%

Începând cu data de 1 iulie 2017, punctul de pensie va creºte -
cu 9% ºi va ajunge la 1.000 de lei, se aratã în Ordonanþa de

urgenþã a Guvernului nr. 2/2017, ce a apãrut vineri în Monitorul
Oficial ºi deja se aplicã. Astfel, aceasta va fi a doua majorare din
2017 a punctului de pensie, dupã ce acesta a crescut la 1 ianua-

rie 2017 cu 5,25%, ajungând la 917,5 lei, aºa cum se aratã în
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 99/2016. 

vãzut de lege la data pensionãrii”.
Pensiile trebuie sã creascã în fieca-
re an, având în vedere prevederea
din Legea nr. 263/2010 ce stabileº-
te cã „valoarea punctului de pensie
se majoreazã anual cu 100% din
rata medie anualã a inflaþiei, la
care se adaugã 50% din creºterea
realã a câºtigului salarial mediu
brut realizat”.

Pe de altã parte, de la 1 martie
2017, toate persoanele care pri-
mesc acum o pensie socialã mini-
mã garantatã de 400 de lei pe lunã
vor încasa 520 de lei, adicã, cu 120
de lei mai mult. În Dolj sunt 22.345
de pensionari cu pensie minimã
garantatã, care vor beneficia de
aceastã majorare.

Gheorghe Popa de la MischiiGheorghe Popa de la MischiiGheorghe Popa de la MischiiGheorghe Popa de la MischiiGheorghe Popa de la Mischii
a schimbat partidul...a schimbat partidul...a schimbat partidul...a schimbat partidul...a schimbat partidul...

Primarul localitãþii Mischii, Gheorghe
Popa a schimbat partidul... dar nu ºi doctri-
na. Acesta a trecut cu tot cu bagaje la
ALDE, fiind primit cu braþele deschide de
preºedintele organizaþiei judeþene, deputa-

tul Ion Cupã. Deºi PNL a obþinut un rezul-
tat confortabil la Mischii, la alegerile par-
lamentare, primarul Popa s-a simþit pãrãsit
de conducerea formaþiunii ºi a hotãrât o
schimbare... pentru binele comunei.

ducere a treburilor publice, propusã
de Coaliþia pentru Dezvoltare ºi
Democraþie PSD-ALDE”, a preci-
zat parlamentarul doljean.

Ion Cupã a trecut în revistã ºi
ce va urma în viaþa românilor, de-
sigur, numai lapte ºi miere ºi un
pic de stat de drept. „Urmeazã o
perioadã importantã pentru socie-
tatea româneascã, în bãtãlia pen-
tru normalitate în viaþa publicã. Cei
care cred în valorile democraþiei

autentice, în statul de drept func-
þional, în  urgenþa  creºterii calitãþii
vieþii ºi în imperativul sprijinirii ca-
pitalului românesc trebuie sã se afle
de aceeaºi parte a baricadei”, a mai
spus preºedintele ALDE Dolj.

Au fost apreciate ºi rezultatele
în plan administrativ ale  edilului
de la Mischii, precizându-se faptul
cã ALDE Dolj  apreciazã eforturile
pe care aleºii locali  le fac pentru a
asigura bunul mers al lucrurilor în

comunitãþile lor. „ALDE Dolj are
uºa deschisã pentru dialog cu toþi
primarii ºi aleºii locali din judeþ  în
vederea gãsirii, la nivel local ºi cen-

tral, a celor mai bune soluþii pen-
tru dezvoltarea mai rapidã a co-
munitãþilor locale din judeþul nos-
tru”, susþine Ion Cupã.

Un bilanþ al situaþiei
actuale a refugiaþilor…

Înaltul Comisariat
pentru Refugiaþi al
ONU a denunþat
recent situaþia grea
a migranþilor, care
înfruntã valul de frig
din unele pãrþi ale
Europei, în special în
Grecia. În cazul
operaþiunilor de
relocare ºi reinstala-
re, Acordul cu Turcia
este aplicat în mod
corect. Ieri, membrii
comisiei pentru
libertãþi civile au
fãcut bilanþul situa-
þiei actuale a refu-
giaþilor, împreunã cu
reprezentanþi ai Comisiei,
Consiliului ºi UNHCR.

în ceea ce priveºte imigraþia. „Baza
dialogului trebuie sã fie responsabi-
litatea ºi solidaritatea. În mod direct
sau indirect, toate statele membre
sunt afectate de aceastã crizã a mi-
graþiei”, a spus dumnealui. „Trebu-
ie sã oferim refugiu celor care au
nevoie cu adevãrat de acesta, dar,
în acelaºi timp, trebuie sã acþionãm
rapid pentru returnarea celor care
nu îndeplinesc criteriile de protec-
þie internaþionalã”, a adãugat el.

În iulie 2016: Trei milioane
de refugiaþi sirieni
s-au înregistrat în Turcia

Turcia este în prezent þara cu
cel mai mare numãr de refugiaþi
din lume. Mai mult de trei milioa-
ne de refugiaþi sirieni s-au înre-
gistrat acolo în luna iulie. Ca rãs-
puns la criza migraþiei, statele
membre ºi Turcia au semnat, la
18 martie 2016, un acord cu pri-

vire la migranþi ºi refugiaþi. În
timpul dezbaterii din Parlament,
deputaþii europeni au evaluat pu-
nerea în aplicare a acestui text,
iar eurodeputata Ana Gomes
(S&D, Portugalia) nu a ezitat sã
descrie acordul ca fiind „ilegal
ºi imoral”. Jeroen Lenaers, de-
putat olandez PPE, a declarat cã
acordul ar fi reuºit, totuºi, sã re-
ducã în mod semnificativ numã-
rul de decese pe mare. Cu toate
acestea, pentru a îmbunãtãþi în
continuare eficienþa, „trebuie sã
ne asigurãm cã sunt îmbunãtã-
þite condiþiile de primire a refu-
giaþilor”, a spus acesta.
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Mult trâmbiþatã Strategie Naþi-
onalã a Locuirii este, de câteva zile,
publicatã pe site-ul Ministerului
Mediului, Apelor ºi Pãdurilor, în
faza evaluãrii de mediu. Un docu-
ment ce însumeazã 151 de pagini,
cu explicaþii ºi soluþii la gravele
probleme din sectorul imobiliar, cu
grafice ºi date statistice relevante
pentru a fotografia situaþia la zi.
O radiografie dureroasã
a prezentului

Dupã Bulgaria, România este
cea mai sãracã þarã din UE ºi are
cele mai scãzute condiþii de locui-
re. Se estimeazã cã, pânã în 2050,

rata de scãdere a scãdere a popu-
laþiei din þara noastrã va ajunge la
15%, una dintre cele mai mari din
lume. Întreþinerea necorespunzã-
toare ºi gestionarea inadecvatã a
blocurilor – aºa-numitele clãdiri
multifamiliale vechi – duc la o de-
teriorare rapidã a întregului fond
imobiliar. Locuinþele publice repre-
zintã doar 2% din fondul imobiliar
ºi sunt insuficiente, realitate relie-
fatã din analiza listelor de aºtepta-
re pentru închirierea locuinþelor
sociale. Piaþa de închiriere de lo-
cuinþe este, în cea mai mare parte,
la negru. Adicã este nefiscalizatã
ºi nereglementatã. Criza financia-
rã din perioada 2008-2010 a lovit
puternic în sectorul de construcþii
imobiliare, mulþi dintre dezvoltatori
închizându-ºi ºantierele. Pe tot
acest spectru de realitãþi, încã greu
de modificat, prin noua Strategie
se doreºte ca, pânã în anul 2030,

Strategia Naþionalã a Locuirii:Strategia Naþionalã a Locuirii:Strategia Naþionalã a Locuirii:Strategia Naþionalã a Locuirii:Strategia Naþionalã a Locuirii:
probleme majore, greu de surmontatprobleme majore, greu de surmontatprobleme majore, greu de surmontatprobleme majore, greu de surmontatprobleme majore, greu de surmontat

În data de 13 ianuarie a.c., pe site-ul Ministerului
Mediului, Apelor ºi Pãdurilor a fost postat proiectul
Strategiei Naþionale a Locuirii, ce face acum obiectul
derulãrii procedurii de evaluare de mediu. Deºi debu-
teazã optimist, documentul puncteazã perspectivele
sumbre cãtre care se îndreaptã România, dacã nu se
iau mãsuri urgente. Cea mai mare vitezã de scãdere a
populaþiei din lume; numãrul locuinþelor îl depãºeºte
pe cel al familiilor; piaþa de închiriere de profil este,
în cea mai mare parte, la negru ºi nefiscalizatã; fondul
imobiliar se deterioreazã rapid sunt câteva dintre
semnalele de alarmã evocate în documentul oficial.

sã se asigure accesul la condiþii de
locuire pentru toate categoriile de
persoane. Optimism cam exagerat,
dacã ne gândim cã din 1989 au tre-
cut aproape trei decenii!
Tranzacþionãm ºi acum
ce s-a construit în secolul trecut

Despre vechimea fondului imo-
biliar din þara noastrã, în Strategia
Naþionalã a Locuirii se precizeazã
expres cã, „în anul 1990, 85% din
stocul de locuinþe din România era
construit dupã anul 1945, repre-
zentând în prezent o provocare din
punct de vedere al întreþinerii aces-
tui fond consistent de clãdiri afla-

te în proces de învechire. Cele mai
multe clãdiri rezidenþiale aflate în
prezent în uz, în România, au fost
construite în a doua jumãtate a
secolului XX. Perioada socialistã
(1961-1980) a fost cea mai sem-
nificativã pentru construcþia de
locuinþe”. De remarcat cã peste
10.000 de blocuri construite îna-
inte de 1980 trebuie reparate la
structurã, acoperiº ºi încãlzire!

Locuinþele din mediul rural
sunt mult mai problematice, spun
autorii Strategiei. Aici, construc-
þiile de locuit sunt mai vechi de-
cât cele din urban, mai toate fi-
ind construite în intervalul 1946-
1970. Cu mici excepþii, graþie
investiþiilor din ultimii ani, locuin-
þele din rural sunt insalubre, fãrã
acces la utilitãþi ºi folosesc, în
continuare, mijloace de încãlzire
improvizate, care pun în pericol
viaþa oamenilor.

Stãm prost ºi la suprafaþa
medie locuibilã

Pe lângã alþi indicatori, supra-
faþa locuinþei oferã ºi aceas-
ta o imagine asupra calitãþii
locuirii, în ceea ce priveºte
existenþa unui spaþiu util su-
ficient la nivelul locuinþelor.
În 2012, suprafaþa medie a
unei locuinþe în UE era de
102,3 mp, iar în România de
46,9 mp, în timp ce în Cipru
era de 156,4 mp.

În comparaþia cu suprafaþa
medie locuibilã de 34 p pe per-
soanã din Europa, România are
o medie relativ scãzutã: 20 mp
pe persoanã. La nivelul anului
2014, datele Eurostat pun Ro-
mânia pe locul I în UE în pri-
vinþa ponderii populaþiei care
nu deþine baie sau duº în lo-
cuinþã. Aproximativ 53% din
populaþia României nu are lo-
cuinþele conectate la sistemele

de canalizare.
Piaþa imobiliarã îºi revine cu greu

Criza financiarã mondialã din
2008 a generat ºi o scãdere brus-

cã a ofertei de locuire în þara
noastrã. Motiv pentru care Gu-
vernul a decis sã creeze progra-
mul „Prima Casã”, instrument
prin care se oferã credite ipote-
care în condiþii favorabile celor
ce-ºi cumpãrã pentru prima datã
o locuinþã. Numai cã, valoarea
creditului nu depãºeºte, acum,
circa 66.500 de euro, fapt ce di-
recþioneazã cumpãrãtorii tot cã-
tre locuinþele vechi. Cu titlu de
exemplu, unele bãnci, cum este
cazul BCR, acordã 66.500 euro
în echivalent lei în cazul credite-
lor acordate pentru locuinþe noi,
construite în baza autorizaþiilor eli-
berate dupã 22.02.2010 ºi pen-
tru locuinþele viitoare ce urmea-
zã sã se construiascã de cãtre
beneficiari individuali. Avansul
minim este de 5%, termenul ma-
xim este de 30 de ani.

În Craiova, anul trecut, Primã-
ria municipiului a eliberat 61 de
Autorizaþii de Construire imobil,
din care doar 35 au vizat imobile
cu mai multe de 2 nivele. Aºa se
face cã rata de construire a noi-
lor imobile este mai micã de 1%
din fondul imobiliar total.

Din capitolul codaºii...
Pentru cã îi ºade bine României

sã fie codaºa Europei, pãi tot ulti-
ma þarã suntem ºi la capitolul va-
loarea împrumuturilor pentru lo-
cuinþe pe cap de locuitor, situându-
ne la valoarea de 623 euro. Ca
exemple, Ungaria a ajuns la 2.106
euro, Polonia la 2.656 euro iar Re-
gatul Unit la 32.844 euro! În oc-
tombrie 2013, Guvernul României
a luat hotãrârea ca toate creditele
ipotecare prin „Prima Casã” sã fie
în lei ºi nu în euro, tocmai în ideea
de a proteja mai bine clienþii împo-
triva fluctuaþiilor de schimb valu-
tar. Cazul francilor elveþieni e un
exemplu, încã, actual. Aºa s-a ajuns
ca, începând cu anul 2014, credi-
tele ipotecare în lei sã explodeze, pe
fondul mãsurilor de garanþie oferite
în cadrul programului „Prima
Casã”. Dar, companiile de construc-
þii ºi imobiliare prezintã, în conti-
nuare cel mai mare risc de credit,
potrivit Bãncii Naþionale a Româ-
niei, care aratã cã rata creditelor ne-
performante din acest segment este
de 23,9% în 2015. Cheltuielile cu
forþa de muncã au crescut, odatã
cã plecarea celor calificaþi în Occi-
dent sau în þãri din Golf. Tot un trend
crescãtor au avut ºi preþurile mate-
rialelor de construcþii. Cele douã
realitãþi au tras în jos firmele de
construcþii, cu consecinþele care se
cunosc deja.

În concluzie, neputând ridica
peste noapte nivelul de trai al po-
pulaþiei, Strategia Naþionalã a Lo-
cuirii are în vedere sã reducã su-
prafeþele minimale (pânã la 15%)
prevãzute în legislaþia în vigoare,
exclusiv în locuinþele publice, ofe-
rind reducerea costurile de con-
strucþie ºi a cheltuielilor curente cu
întreþinerea. De asemenea, se va
reglementa instituirea unei singure
categorii de locuinþe – Locuinþe
publice – indiferent de folosinþã.
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Termenul „mafie” cu toate derivatele sale
a pãtruns demult ºi nestingherit în discursul
public mai de pretutindeni. Explicaþia trebu-
ie cãutatã într-un anumit gen de literaturã ºi
îndeosebi într-u filon al filmografiei, mai întâi
în America, de unde s-a rãspândit în forme
diverse, deseori fãrã vreo relaþie cu un fe-
nomen a cãrui istorie a rãmas în umbrã, din
necunoaºtere ori poate chiar din nevoia de a
subsuma orice act de conivenþã între crimi-
nalitate ºi corupþie.

S-a ajuns pânã în punctul în care, nu cu
mult timp în urmã, chiar un fost ºef de stat
– Traian Bãsescu – sã denunþe ceea ce dom-
nia sa considerã a fi un „stat mafiot”, cel în
care vieþuim de câþiva ani ºi pe care, cu ori
fãrã intenþie, l-ar fi generat. O astfel de defi-
niþie, dincolo de gravitatea sa intrinsecã asu-
pra cãreia nu mai avem nici luciditatea ºi
nici disponibilitatea sã ne aplecãm, ar trebui
amendatã cel puþin din perspectiva unei in-
vestigaþii cât de cât verificabilã.

Cel mai acut ºi mai imperios amendament
ar fi acela cã, în conformitate cu istoricul
însuºi al unui fenomen ce depãºeºte, în rea-
litãþile sale socio-juridice, o vârstã bisecula-
rã, un „stat mafiot” ca atare n-a existat ºi
nici nu poate exista. Întâi de toate, fiindcã
nu trebuie confundate defectãri la nivelul
unor instituþii – ºi ele prezente decât lumea

– cu statul însuºi, oricare ar fi acesta.
Iatã de ce, consider cã o minimã evocare

a istoriei înseºi a mafiei, aºa cum a apãrut ºi
a evoluat ea ºi despre care s-au scris sute
de studii, e binevenitã, chiar ºi într-o formã
extrem de sumarã.

Istoriografi mai recenþi indicã drept mo-
ment al apariþiei fenomenului în Italia – mai
exact în Sicilia – dupã 1812, odatã cu aboli-
rea sistemului feudal, când anumite clanuri,
ca în povestea „haiduciei” noastre, s-au or-
ganizat în ideea de a pune mâna pe pãrþi ale
latifundiarilor care trãiau departe de locurile
în care li se aflau averile.

Însã prima menþiune a termenului de ma-
fioþi s-a ivit, la Palermo, prin 1854, în am-
bianþa unor puºcãriaºi care, din interior, ºi-
au creat reþele în afarã spre a controla cã-
mãtãria ºi taxe de protecþie pentru familiile
lor. Evenimentul avea sã îmbrace forma unei
comedii, cu titlul „Mafioþii de la Vicaria”,
publicatã ºi jucatã pe la începutul anilor
1860. De acolo încoace, terminologia s-a
impus ºi a început sã desemneze pe cei care,
deja organizaþi în brigãzi executorii, se dã-
deau la rãpiri de persoane, la sechestre de
bunuri ºi la delapidãri, deja cu complicitãþi
vaste, în arii mai mult ori mai puþin întinse.
Complici urmau sã devinã inclusiv unii din-
tre latifundiari dispuºi sã colaboreze, cu in-

formaþii ºi nu numai, cu intenþia de a-ºi sal-
va pielea ºi o parte din averile moºtenite.
Cum s-ar spune, haiducie în toatã regula.

Abia pe la începuturile miºcãrilor sindica-
le, la finele anilor 80 din secolul al XIX-lea,
s-au ivit ºi primele tentative populare contra
acestor organizaþii ilegale, mai întâi în zone
izolate, apoi în întreaga Sicilie, însã ale aveau
sã fie rãpuse cu concursul noii burghezii ºi a
rãmãºiþelor din vechea clasã feudalã,

Astfel încât vechile obiceiuri s-au rein-
stalat ºi, ulterior, odatã cu preluarea puterii
politice de cãtre fasciºtii mussolinieni, lu-
crurile au cãpãtat o nouã formã prin ceea ce
avea sã se numeascã pânã astãzi implicarea
politicului în fenomenul mafiot. Dupã de-
barcarea aliaþilor în Sicilia, la sfârºitul celui
De-al Doilea Rãzboi Mondial, s-au creat
condiþiile unei democraþii populare cu legis-
laþii adecvate ºi posibilitatea luptei contra
organizaþiilor de tip mafiot care, în treacãt
fie spus, se extinserã între timp în toatã
Calabria ºi în regiunea Campana, cu punc-
tul central la Napoli, unde persistã ºi astãzi
nuclee dintre cele mai puternice.

Fireºte, valurile de emigrãri ale sudiºtilor
pe continentul american a dus cu el ºi o par-
te, semnificativã, a capilor mafioþi care aveau
sã creeze divizii noi ale unei organizaþii a
cãror istorie a mai bine cunoscutã chiar de-

cât cea din Italia.
Ceea ce doresc sã subliniez este ambi-

guitatea termenului mafiot folosit la noi  în
mod generalizat pentru orice rãufãcãtor,
ajungându-se, aºa cum anticipam, pânã la
afirmaþia nefericitã a lui Traian Bãsescu de
a vorbi de un „stat mafiot”. În fapt, nu exis-
tã ºi nici nu poate exista un astfel de stat,
chiar dacã existã ºi pot exista instituþii ale
sale infiltrate de rãufãcãtori, mai mult ori mai
puþin organizaþi în structuri de reþele. O ast-
fel de anatemã, pe cât  de inusualã în expri-
marea unui fost ºef de stat, poate avea con-
secinþe mai periculoase decât putem crede
la prima vedere. În primul rând cã nu e ad-
misibil, aºa cum de altfel au încercat câteva
voci mai lucide sã separe lucrurile, ca un
fenomen, chiar dacã nu atât prea izolat, sã
fie pus în cârca întregului sistem statal.

Nu doar cã, politic vorbind, e o eroare
greu pardonabilã, însã genereazã o nesigu-
ranþã care, la nivelul unei naþiuni, poate de-
veni o bombã cu efect de lungã duratã. Rã-
ufãcãtori au fost mereu ºi nu vor dispãrea,
probabil niciodatã, cu totul, Nu toþi pot fi
însã calificaþi ca „mafioþi”, în chiar seman-
tica istoricã a termenului. Ceea ce mi se pare
cã, mãcar la nivelul discursului public ce ne
bântuie în ultimele sãptãmâni, disocierile
acestea ar fi mai mult decât necesare.

Existã cu adevãrat un „stat mafiot”?Existã cu adevãrat un „stat mafiot”?Existã cu adevãrat un „stat mafiot”?Existã cu adevãrat un „stat mafiot”?Existã cu adevãrat un „stat mafiot”?

Reprezentanþii IPJ Dolj reamin-
tesc faptul cã certificatul de cazier
judiciar poate fi eliberat ºi de poli-
þiile municipale ºi orãºeneºti din
judeþul Dolj, respectiv la Calafat,
Bãileºti, Filiaºi, Segarcea ºi Bechet,
fãrã a mai fi nevoie sã se deplaseze
pânã în Craiova, la sediul de pe
strada „Amaradia”.

Cazierul judiciar se solicitã ºi se
elibereazã personal. Certificatul de
cazier judiciar este valabil 6 luni de
la data întocmirii ºi numai în sco-
pul pentru care a fost eliberat. Pen-
tru a obþine certificatul de cazier
judiciar este nevoie de cererea tip
completatã (recomandabil ar fi ca
aceasta sã fie completatã înainte de
a ajunge la ghiºeu, astfel cã poate
fi descãrcatã de persoanele intere-

De la 1 februarie nu se mai percepe taxãDe la 1 februarie nu se mai percepe taxãDe la 1 februarie nu se mai percepe taxãDe la 1 februarie nu se mai percepe taxãDe la 1 februarie nu se mai percepe taxã
la eliberarea certificatului de cazier judiciarla eliberarea certificatului de cazier judiciarla eliberarea certificatului de cazier judiciarla eliberarea certificatului de cazier judiciarla eliberarea certificatului de cazier judiciar

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie Jude-
þean Dolj au anunþat cã, începând cu 1 februarie
2017, se eliminã taxa de 10 lei perceputã pentru
eliberarea certificatului de cazier judiciar. Preve-
derea este valabilã atât pentru persoanele fizice,

cât ºi pentru persoanele juridice. Astfel, începând
cu aceastã datã, la primirea cererii de obþinere a
certificatului de cazier judiciar nu se va mai solici-
ta chitanþa prin care se face dovada achitãrii taxei
de 10 lei, ci doar restul documentelor necesare.

sate de aici: http://dj.politiaromana.-
ro/ro/utile/documente-eliberare-
acte/cazier) ºi actul de identitate -
(cartea de identitate, buletinul de
identitate, paºaport, cartea de iden-
titate provizorie ºi certificat de în-
registrare a cetãþenilor U.E., carte
de rezidenþã, carte de rezidenþã per-
manentã, permis de ºedere tempo-
rarã sau permanentã), aflat în ter-
men de valabilitate.

Persoanele domiciliate în strãinã-
tate pot solicita eliberarea certifica-
tului de cazier judiciar prin misiuni-
le diplomatice sau oficiile consulare
ale României. De asemenea, la ce-
rerea motivatã a persoanelor aflate
în strãinãtate, misiunile diplomatice
ºi oficiile consulare ale României pot
elibera, dupã efectuarea verificãri-

lor necesare în bazele de date, ade-
verinþe în care consemneazã rezul-
tatele verificãrilor. Aceste adeverin-
þe au valoarea juridicã a unui certi-
ficat de cazier judiciar ºi se utilizea-
zã exclusiv în strãinãtate. Certifica-
tul de cazier judiciar pentru persoa-
ne fizice se poate solicita ºi prin îm-
puterniciþii acestora. În þarã, numai
pe baza unei procuri autentificate de
cãtre un notar public. În strãinãta-
te, pe baza unei procuri autentifica-
te prin misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României ori
de cãtre un notar, cu respectarea
cerinþelor legalizãrii actelor oficiale
strãine. Procurile întocmite în Re-
publica Moldova sau de ambasade-
le Republicii Moldova, în limba ro-
mânã, sunt acceptate ca valabile fãrã

vreo altã supralegalizare.
Certificatul de cazier judiciar se

elibereazã, de regulã, pe loc, sau
în cel mult 3 zile de la data solicitã-
rii, în cazurile în care cererea-tip
este depusã în România. Pentru
situaþiile în care cererea este depu-
sã prin misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României, cer-
tificatul de cazier judiciar se elibe-
reazã în cel mult 30 de zile de la
data depunerii, iar în cazul adeve-

rinþelor în termen de 10 zile de la
data solicitãrii. În plus, Serviciile
de cazier judiciar de la nivelul in-
spectoratelor de poliþie judeþene,
respectiv Direcþia Generalã de Po-
liþie a Municipiului Bucureºti, eli-
bereazã certificate de cazier judi-
ciar, la solicitare, ºi persoanelor
juridice, lista documentelor nece-
sare fiind disponibilã pe site-ul po-
liþiei doljene.

CARMEN ZUICAN

Ministrul Muncii, Lia Vasilescu a declarat, ieri, cã
Legea salarizãrii unitare a bugetarilor va fi finalizatã ºi
trimisã cãtre Parlament cel mai târziu în luna iunie
2017, ea menþionând cã raportul dintre salarii va fi de
1 la 13. “Acum lucrãm la Legea salarizãrii unitare, iar
toate salariile bugetarilor vor creºte, evident cã vor
creºte ºi cele ale demnitarilor în raportul care este
absolut necesar, dar credem cã e bine sã se întâmple
toate aceste majorãri odatã pentru toatã lumea”, a spus
ministrul Muncii.

Vasilescu a menþionat cã raportul dintre salarii
va fi de 1 la 13. “Nu o luãm de la zero. Raportul va
fi de 1 la 13. Termenul este trimestrul al doilea al
acestui an, deci practic din aprilie-mai trebuie sã o
avem în curs de finalizare ca maximum în luna
iunie sã intrãm cu ea în Parlament”, a adãugat mi-

Ministrul MunciiMinistrul MunciiMinistrul MunciiMinistrul MunciiMinistrul Muncii: Legea salarizãrii: Legea salarizãrii: Legea salarizãrii: Legea salarizãrii: Legea salarizãrii
unitare, gata în iunieunitare, gata în iunieunitare, gata în iunieunitare, gata în iunieunitare, gata în iunie

nistrul Muncii, menþionând cã legea va intra în dez-
baterea Legislativului înainte de vacanþa parlamen-
tarã. (Mediafax)
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 Sunt foarte multe schimbãri în procesul educaþional, aferente
anului 2017-2018, dar cea mai importantã este cea referitoare la
admiterea în învãþãmântul liceal. Astfel, în sesiunea acestui an va
avea loc o schimbare importantã faþã de anii precedenþi, în faptul
cã ponderea mediei de la Evaluarea Naþionalã va fi de 80%, iar
cea a anilor de gimnaziu este de 20%, comparativ cu 75%, res-
pectiv 25%. În aceste noi coordonate, admiterea în ciclul superi-
or tinde sã devinã un adevãrat examen unic, aºa cum era ºi înain-
te de 1990. Mai mult, s-a stabilit ºi calendarul aferent susþinerii
concursului. Pe 3 februarie trebuie fãcut cunoscut planul de mã-
suri pentru pregãtirea ºi organizarea examenului de admitere.

Învãþãmântul – un proces dinamic
Este un calendar amplu, care se va finaliza în varã. «Vorbim

despre o procedurã complexã, iar cea mai importantã se referã
la creºterea ponderii mediei de admitere la 80% din nota de la

Schimbãri în educaþie,Schimbãri în educaþie,Schimbãri în educaþie,Schimbãri în educaþie,Schimbãri în educaþie,
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Pentru anul ºcolarviitor, sunt prevãzute mai multe modificãri în procesul educaþi-
onal, iar cea mai importantã þine de admiterea în învãþãmântul liceal. Schimbãrile
sunt considerate binevenite de conducerea Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Evaluarea Naþionalã. De asemenea, va dispãrea ce-a de-a doua
etapã computerizatã a repartizãrii elevilor. Mai mult, pentru Ba-
calaureat, perioada de susþinere a probelor de competenþe se va
reduce de la trei sãptãmâni la zece zile, iar schimbãri au interve-
nit ºi în ceea ce þine de „Definitivat” (20 aprilie data susþinerii, la
care media finalã trebuie sã fie minimum 8,00, cu cel puþin 7,00
obþinutã la cele trei probe – douã inspecþii, portofoliu ºi examen
scris, reducerea subiectelor de la trei la douã,  la care se adaugã
prevederile celor care au picat de trei ori ºi eliminarea taxei no-
tariale). Învãþãmântul este un proces foarte dinamic ºi sunt bi-
nevenite aceste schimbãri, care nu pot face altceva decât sã
creeze un mediu fluent procesului de învãþãmânt. Sunt aºtepta-
te ºi alte modificãri, inclusiv pentru clasele a II-a, a IV-a ºi a VI-
a», a precizat prof. Nicuºor Cotescu, inspector general ad-
junct al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Dezvoltarea proiectului a început în sep-
tembrie 2016 ºi are termen de finalitate la
sfârºitul acestui an. Scopul a proiectului a
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj are
un nou ºef, începând de ieri. Dupã demisia
prof.  Lavinia Elena Craioveanu, în pre-
zent senator de Dolj, postul a rãmas va-
cant, dar numai pentru puþin timp. Astfel,
prin Ordinul ministrului Educaþiei Naþiona-
le ºi Cercetãrii ªtiinþifice nr. 3080/
16.01.2017, prof.  Monica Sunã a fost
numitã, prin detaºare în interesul învãþã-
mântului, în funcþia de conducãtor al edu-
caþiei judeþene, cu respectarea proceduri-
lor legale.

CRISTI PÃTRU

Liceul Tehnologic „Horia Vintilã” din Segarcea este în plinã procedurã de imple-
mentare a unui proiect european, destinat pregãtirii unui numãr de elevidin învãþã-
mântul profesional, domeniul mecanic, calificarea „mecanic agricol”, clasa a X-a.

constat în pregãtirea a 12 elevi în specializa-
re mecanicã, în vederea dezvoltãrii compe-
tenþelor personale ºi profesionale ºi integrã-

rii competitive a acestora.
„Este un program foarte bine structurat,

iar dintre obiective amintim: dezvoltarea com-
petenþelor elevilor prinºi în structurã, în ve-
derea facilitãrii tranziþiei de la ºcoalã la viaþa
activã, în cele 15 luni de realizare a progra-
mului; dezvoltarea abilitãþilor practice pen-
tru cei 12 tineri, în scopul creºterii spiritului
antreprenorial ºi facilitãrii inserþiei pe piaþa
muncii, inclusiv cea europeanã; sporirea
numãrului de parteneriate europene între in-
stituþia noastrã ºi altele similare din spaþiul
european etc. Mai mult, cei 12 elevi selectaþi
vor participa, în perioada 14 mai – 3 iunie, la
un stagiu de pregãtire în Barcelos (Portuga-
lia) ºi ne dorim rezultate foarte bune în mai
multe domenii: igiena ºi securitatea muncii;
sistemele de mentenanþã; planificarea, orga-
nizarea ºi executarea întreþinerilor tehnice la
tractoare ºi maºini agricole etc.  Aºteptãm ºi
competenþe vizibile, din partea cursanþilor,
în ceea ce priveºte competenþele de învãþare
ºi capacitatea de a reglementa ºi organiza
propria pregãtire, la nivel individual ºi de
grup, la care se adaugã  modul în care pot fi
rezolvate problemele de implicare în mun-
cã”, a precizat prof.  Claudiu Gavrilã, di-
rector al Liceului Tehnologic „Horia Vintilã”
din Segarcea.

CRISTI PÃTRU

Juriul de acordare a Premiului
Naþional de Poezie „Mihai Emines-
cu” – Opera Omnia, pe anul 2016,
format din Nicolae Manolescu (pre-
ºedinte), Mircea Martin, Cornel
Ungureanu, Ion Pop, Al. Cistelecan,
Mircea A. Diaconu ºi Ioan Holban
(membri), a decis, prin vot secret
în seara de 14 ianuarie a.c., la Bo-
toºani, ca laureatul acestei ediþii, a
XXVI-a, sã fie poetul Mircea Cãr-
tãrescu, se precizeazã într-un co-
municat de presã. Avute în vedere
au fost nominalizãrile reieºite în

Mircea Cãrtãrescu, laureatul Premiului Naþional de PoezieMircea Cãrtãrescu, laureatul Premiului Naþional de PoezieMircea Cãrtãrescu, laureatul Premiului Naþional de PoezieMircea Cãrtãrescu, laureatul Premiului Naþional de PoezieMircea Cãrtãrescu, laureatul Premiului Naþional de Poezie
„Mihai Eminescu” pe anul 2016„Mihai Eminescu” pe anul 2016„Mihai Eminescu” pe anul 2016„Mihai Eminescu” pe anul 2016„Mihai Eminescu” pe anul 2016

Poetul, prozatorul, criticul literar ºi publicistul Mircea Cãrtãrescu a fost desemnat, duminicã
seara, câºtigãtor al celei de-a XXVI-a ediþii a Premiului Naþional de Poezie „Mihai Eminescu”
pentru Opera Omnia, care se acordã, în fiecare an, pe 15 ianuarie, la Botoºani.

urma sondajului naþional realizat de
Fundaþia Culturalã „Hyperion – Caie-
te Botoºani”: Mircea Cãrtãrescu,
Ovidiu Genaru, Ioan Moldovan,
Aurel Pantea, Marta Petreu, Cas-
sian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoi-
ciu ºi Lucian Vasiliu.

De asemenea, juriul de acordare
a Premiului Naþional de Poezie „Mi-
hai Eminescu” – Opus Primum, pe
anul 2016, format din Al. Cistelecan
(preºedinte), Mircea A. Diaconu, Va-
sile Spiridon, Daniel Cristea-Enache
ºi Andrei Terian (membri), a decis

ca laureatul acestei a XIX-a ediþii
sã fie poetul Ciprian Popescu. No-
minalizaþi au fost Ioana Miron –
„Picaj” (Editura Casa de pariuri
literare, 2016); Alexandra Negru
– „Avanpost” (Editura Paralela
45, 2017); Ciprian Popescu –
„Mile End” (Casa de editurã Max
Blecher, 2016); Alina Purcaru –
„Rezistenþã” (Editura Cartea Ro-
mâneascã, 2016); George State
– „Crux” (Editura Cartea Româneas-
cã, 2016).

Gala de decernare a premiilor a

avut loc în ziua de 15 ianuarie, în
sala cinematografului „Unirea” din
Botoºani, în faþa unui numeros

public. La finalul galei a concertat
formaþia de muzicã medievalã ro-
mâneascã Trei parale.
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Germania, Franþa ºi Alianþa Nord-
Atlanticã au exprimat preocupare în le-
gãturã cu afirmaþiile preºedintelui-ales al
SUA, Donald Trump, care a catalogat
NATO drept organizaþie “desuetã”, iar
UE “vehicul” al Berlinului, cancelarul An-
gela Merkel propunând, în replicã, in-
tensificarea cooperãrii europene. “Alianþa
Nord-Atlanticã este desuetã, deoarece nu
are grijã de combaterea terorismului;
doar cinci þãri îºi achitã contribuþiile la
nivelul la care ar trebui. Acestea fiind
spuse, Alianþa Nord-Atlanticã este foar-
te importantã pentru mine”, a afirmat
Donald Trump, catalogând Uniunea Eu-
ropeanã drept “vehicul” al Germaniei.
Kremlinul a comunicat cã împãrtãºeºte
declaraþiile preºedintelui SUA despre
NATO. Afirmaþiile noului lider american au atras
critici vehemente din partea Uniunii Europene ºi
Alianþei Nord-Atlantice. “Afirmaþiile lui Donald
Trump au generat stupefacþie. Vom vedea care
vor fi efectele pentru politicile americane”, a re-
acþionat Frank-Walter Steinmeier, ministrul de
Externe al Germaniei. “Cea mai bunã reacþie este
unitatea europeanã. La fel ca în cazul Brexit, cea
mai bunã modalitate de a apãra Europa este sã
rãmânem uniþi”, a afirmat, la rândul sãu, Jean-
Marc Ayrault, ºeful diplomaþiei franceze. Can-
celarul Germaniei, Angela Merkel, a criticat ati-
tudinea lui Donald Trump, exprimând rezerve în
privinþa viitoarei cooperãri cu Statele Unite. “Des-
tinul europenilor este în propriile mâini. Mã voi
asigura în continuare cã cele 27 de state mem-

Atacul

de la Istanbul

de Revelion a fost

comis, se pare,

cu implicarea unui

serviciu secret
Atentatul de la un club

din Istanbul care a avut loc
în noaptea de Revelion a
fost comis în mod profesio-
nist, cu implicarea, se pare,
ºi a unui serviciu de infor-
maþii, a declarat ieri
vicepremierul turc, Numan
Kurtulmus. “Se pare cã
atacul din clubul Reina nu
este doar actul unei organi-
zaþii teroriste, ci cã a fost
de asemena implicat un
serviciu secret. A fost un act
extrem de planificat ºi
organizat”, a declarat
Kurtulmus, în cadrul unui
interviu acordat postului de
televiziune A Haber. Orga-
nizaþia teroristã Stat Isla-
mic a revendicat atentatul,
soldat cu 39 de morþi,
susþinând cã acesta repre-
zintã un act de rãzbunare
pentru implicarea militarã
a Turciei în Siria.

Cel puþin patru

persoane au murit

în urma unui

schimb de focuri

la un festival

de muzicã

din Mexic
Cel puþin patru persoane

au decedat, iar 12 altele au
fost rãnite ieri dimineaþã
dupã ce o persoanã a
deschis focul în afara unui
club de noapte în timpul
festivalului de muzicã
electronicã BPM, din
oraºul mexican Playa Del
Carmen, au declarat orga-
nizatorii evenimentului.
Atacul armat a avut loc în
afara clubului de noapte
Blue Parrot, unul dintre
locurile unde aveau loc
evenimente muzicale din
cadrul festivalului BPM.
Potrivit organizatorilor
BPM, trei membri ai
echipei de securitate a
festivalului au fost omorâþi
în urma împuºcãturilor,
care au fost întreprinse de
un singur atacator. Nu a
fost confirmat un bilanþ
oficial al celor decedaþi,
dar purtãtorul de cuvânt al
provinciei Quintana Roo,
unde este situat oraºul
Playa Del Carmen, a
declarat cã vor fi fãcute
publice mai multe infor-
maþii cu privire la atacul
armat. Preºedintele Republicii Moldova, Igor Do-

don, a efectuat, ieri, la Moscova, prima vizi-
tã oficialã în strãinãtate, în cadrul cãreia a
avut în agendã întâlniri cu preºedintele Ru-

Cel puþin 37 de persoane au
decedat, în urma prãbuºirii unui
avion de transport marfã peste mai
multe case dintr-un sat aflat în
apropiere de capitala Kîrgîzstanu-
lui, au anunþat autoritãþile. Potri-
vit administraþiei aeroportului,
avionul trebuia sã facã o escalã la
Manas, în apropiere de capitala
Biºkek, pe drumul sãu de la Hong
Kong spre Istanbul. Aeronava s-a
prãbuºit când încerca sã aterize-
ze în condiþii de vizibilitate redu-
sã în jurul orei locale 7.30 (ora
României, 3.30) Aproximativ 15
case au fost distruse total sau

Germania, Franþa ºi NAGermania, Franþa ºi NAGermania, Franþa ºi NAGermania, Franþa ºi NAGermania, Franþa ºi NATTTTTO condamnãO condamnãO condamnãO condamnãO condamnã
afirmaþiile fãcute de Donald Tafirmaþiile fãcute de Donald Tafirmaþiile fãcute de Donald Tafirmaþiile fãcute de Donald Tafirmaþiile fãcute de Donald Trumprumprumprumprump

bre vor coopera intens, în perspectivã”, a afir-
mat Angela Merkel, conform revistei Focus.
“Poziþia mea pe tema cooperãrii transatlantice
este cunoscutã. Vom continua cooperarea cu Ad-
ministraþia SUA, vom vedea la ce acorduri pu-
tem ajunge”, a subliniat Merkel. Preºedintele ales
al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat cã
Angela Merkel a comis “o greºealã catastrofa-
lã”, prin acceptarea a cel puþin un milion de imi-
granþi în þarã. Trump a mai spus cã Merkel era,
de departe, cel mai important lider din Europa ºi
cã Uniunea Europeanã a devenit un vehicul pen-
tru Germania. Afirmaþiile preºedintelui ales au fost
fãcute în cadrul unui interviu acordat publicaþii-
lor Times ºi Bild. Acesta a mai declarat cã prio-
ritatea sa este crearea unor acorduri comerciale

mai echitabile pentru SUA ºi de a avea
frontiere puternice. Întrebat de o posibi-
lã înþelegere cu Rusia, Trump a spus cã
armele nucleare ar trebui sã fie o parte a
acesteia, dar “reduse substanþial”, în
schimbul ridicãrii unor sancþiuni. Preºe-
dintele-ales al Statelor Unite, Donald
Trump, a declarat cã va propune ridica-
rea regimului de sancþiuni impus Rusiei
ca urmarea a anexãrii regiunii Crimeea în
schimbul unui acord de reducere a arse-
nalului nuclear cu Moscova, potrivit unui
interviu acordat cotidianului The Times.
“Au introdus sancþiuni împotriva Rusiei -
sã vedem dacã putem obþine niºte acor-
duri bune cu Rusia”, a declarat Trump în
cursul interviului acordat duminicã pen-
tru The Times. “În primul rând, cred cã

armele nucleare ar trebui sã fie mult mai puþine,
reduse substanþial. Însã Rusia suferã foarte mult
din cauza sancþiunilor, dar cred cã se poate în-
tâmpla ceva de pe urma cãruia sã beneficieze foar-
te mulþi oameni”, a adãugat liderul american. Ast-
fel, Trump semnaleazã posibilitatea primului pas
important în domeniul controlului armelor nucleare
dupã ce preºedintele Barack Obama a semnat noul
tratat START cu Rusia, în anul 2010. Statele Uni-
te ºi Rusia sunt, de departe, þãrile cu cele mai
semnificative arsenale nucleare din lume. SUA
au la dispoziþie 1.367 de focoase nucleare insta-
late pe rachete strategice ºi bombardiere, în timp
ce Rusia are 1.796 de astfel de focoase nucela-
re, potrivit celor mai recente rapoarte publicate
de Departamentul american de Stat.

Preºedintele Republicii Moldova,
în vizitã oficialã la Moscova

siei, Vladimir Putin, cu Pa-
triarhul Moscovei ºi al Între-
gii Rusii, Kiril, cu vicepre-
mierul Dmitri Rogozin ºi cu
alþi oficiali ruºi. “Vizita va
avea o agendã destul de con-
sistentã. Pe lângã întrevede-
rea principalã cu Preºedinte-
le Federaþiei Ruse, Vladimir
Putin, sunt planificate mai
multe activitãþi ºi întrevederi.
Printre acestea se numãrã în-
trevederile cu preºedintele
Consiliului Federaþiei, Valen-

tina Matvienco, cu vice-preºedintele Guver-
nului FR, Dmitri Rogozin, cu ministrul Aface-
rilor Externe al FR, Serghei Lavrov, cu preºe-

dintele Colegiului Comisiei Economice Euroa-
siatice, Tigran Sarkisyan, cu Sanctitatea Sa,
Patriarhul Moscovei ºi al Întregii Rusii, Kiril.
În cadrul vizitei, vom depune o coroanã de
flori la Mormîntul Ostaºului Necunoscut, vom
avea întâlniri cu studenþii ºi profesorii de la
MGIMO (Institutul de Stat pentru Relaþii In-
ternaþionale din Moscova ), precum ºi cu com-
patrioþii aflaþi la muncã în Rusia. De aseme-
nea, am convenit sã mã întîlnesc cu bunii mei
prieteni – preºedintele Consiliului de Adminis-
trare al companiei „Gazaprom”, Aleksei Mil-
ler, cu ex-ministrul Economiei al Rusiei, pre-
ºedintele Consiliului de Administrare al „Sber-
bank”-ului, Gherman Gref, ºi cu ex-campio-
nul mondial la ºah, Anatoli Karpov”, scrie pre-
ºedintele într-o postare pe Facebook.

Un avion cargo turcesc s-a prãbuºit peste mai multe case
din Kârgâzstan. Cel puþin 37 de persoane au decedat

parþial în urma accidentului avia-
tic. Ministerul Transporturilor de
la Biºkek a identificat iniþial avio-
nul implicat în accident ca fiind
un aparat de tipul Boeing 747-400
al Turkish Airlines, însã compa-
nia turcã a negat informaþiile în
acest sens, operatorul de trans-
port marfã ATC Airline anunþând
cã avionul este al sãu. “Avionul
nostru (...), care zbura pe data de
16 ianuarie de la Hong Kong la
Biºkek, s-a prãbuºit în timp ce
încerca sã aterizeze la Biºkek (...)
dintr-un motiv necunoscut”, a
anunþat ATC Airlines. Majoritatea

celor decedaþi sunt din satul Da-
cha-Suu unde s-a prãbuºit avio-
nul, printre persoanele decedate

numãrându-se ºi cei patru membri
ai echipajului avionului, a anunþat
Ministerul kîrgîz al Sãnãtãþii.
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Iron Man - Omul de oþel

Se difuzeazã la HBO, ora 22:30

Stilul de viaþã lejer al lui Tony
rãmâne doar o amintire fru-
moasã atunci când convoiul
sãu este atacat iar el este luat
ostatic de un grup de insur-
genþi, dupã un test de arme la
care asistase. Rãnit de un
ºrapnel, chiar aproape de
inima deja slabitã, Tony trebuie
sã construiascã o armã devas-
tatoare pentru Raza, misterio-
sul lider al insurgenþilor...

Venin distrugãtor

Se difuzeazã la Prima Tv, ora 20:30

În jungla unei insule necunoscu-
te ºi îndepãrtate din Pacific
trãieºte o specie nouã de ºerpi
mutanþi. Dr. Andrea Swanson
împreunã cu Jake, asistentul ei,
au studiat îndeaproape aceastã
nouã specie, în cadrul unui
experiment militar strict secret.
Rezultatul scontat este dezvolta-
rea unei antitoxine. In scurt timp
însã relaþiile cu armata chinezã
devin foarte tensionate, iar
amiralul Bradley Wallace evacu-
eazã insula cu repeziciune...

Ultima ºansã

Se difuzeazã la Antena 1,
ora   20:00

Interesat de caracterul
uman ºi de multiplele faþete
pe care le ascunde acesta,
regizorul Michael Caleo
(Clanul Soprano/ The So-
pranos, serialul Redhan-
ded, Operaþiunea de salva-
re/ Rescue me, Malavita)
contruieºte personaje con-
troversate în raport cu cei
din jur...

sursa: cinemagia.ro

MARÞI - 17 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 ªtirile de mâine (R)
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos
09:45 Discover Romania
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 România 9 (R)
11:20 România 9 (R)
12:00 Teleshopping
12:35 TVR 60
13:30 Dincolo de viitor (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 TVR 60 (R)
04:15 ªtirile de mâine (R)
04:45 Europa mea (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Cap compas (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Floare în temniþã (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 Naturã ºi aventurã (R)
15:40 Tãcerea Nordului
1981, Canada, Dramã
17:20 Jurnal de secol
17:30 Floare în temniþã
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Destine ca-n filme
21:00 Poveste dupã poveste
22:10 Cãlãtoria lui Gruber
2009, Ungaria, Romania,

Dramã
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:35 Destine ca-n filme (R)
02:25 Legile afacerilor (R)
02:50 Poveste dupã poveste

(R)

TVR 2

07:35 Micul prinþ
09:20 Înmormântarea ºefului
11:00 Hot Pursuit: Urmãrire

periculoasã
12:25 Familia Flintstone ºi WWE
13:20 Biletul de loterie
15:00 De ce nu mi-am mâncat

tatãl
16:40 Fãrã copii
18:20 Cum sã iubeºti ca un englez
20:00 În singurãtate
21:00 Controversata Lady W
22:30 Iron Man - Omul de oþel
00:35 Ilegitim

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Risc maxim
1996, SUA, Acþiune
22:15 Ai 30 de minute sau bum!
2011, Germania, Canada, SUA,

Aventuri, Comedie
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Risc maxim (R)
1996, SUA, Acþiune
02:00 Ai 30 de minute sau bum!

(R)
2011, Germania, Canada, SUA,

Aventuri, Comedie
03:15 La Mãruþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Vieþi schimbate (R)
11:30 Intrigi in Paradis (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 Aventurile lui Joe Dirt (R)
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Ultima cãlãtorie: Goana

dupã adevãr (R)
14:15 Monty Python: Nu e

Mesia
16:15 La bloc
18:30 Regina frumuseþii
20:30 Mãnâncã roagã-te iubeºte
23:30 Ultima ºansã
01:30 Mãnâncã roagã-te iubeºte

(R)
04:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 iUmor
22:30 Xtra Night Show
01:00 iUmor (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Dragostepunctro (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Teo Show (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Atelierul magic (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Cireaºa de pe tort
16:30 Focus
17:00 Apel de urgenþã
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Venin distrugãtor
2009, SUA, Acþiune, Horror, SF,

Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Venin distrugãtor (R)
2009, SUA, Acþiune, Horror, SF,

Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Cireaºa de pe tort
04:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Dortmund - Real Madrid
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Europa

League: Steaua - Villarreal
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fight Night: ''Venin în

Severin!''
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Ninsoare
în averse
dimineaþamarþi, 17 ianuarie - max: -1°C - min: -6°C

$
1 EURO ...........................4,5064 ............. 45064
1 lirã sterlinã................................5,1302....................51302

1 dolar SUA.......................4,2559........42559
1 g AUR (preþ în lei)........164,5108.....1645108

Cursul pieþei valutare din 17 ianuarie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Omul-Furnicã

Se difuzeazã la HBO, ora 18:05

Înarmat cu o abilitatea extraor-
dinarã de a-ºi micºora dimen-
siunea ºi de a-ºi mãri proporþi-
onal puterea, escrocul Scott
Lang (Paul Rudd) se vede
nevoit sã îºi accepte latura
eroicã ºi sã vinã în ajutorul
mentorului sãu, cercetãtorul
Hank Pym (Michael Douglas),
pentru a proteja secretul ce
stã în spatele uimitorului
costum Ant-Man...

Cei trei nãtãrãi

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Moe, Larry ºi Curly sunt arun-
caþi în fragedã pruncie la
intrarea unui orfelinat adminis-
trat de mãicuþe. Cei trei vor
creºte provocând prãpãd în
jurul lor, dar când orfelinatul
este ameninþat cu închiderea,
s-ar putea ca nãtãfleþii sã fie
unica ºansã de supravieþuirea
a acestuia.
Cu:
Will Sasso, Sean Hayes, Chris
Diamantopoulos

Misionarul misterios

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   20:30

Însetat de rãzbunare ºi dornic
sã facã dreptate, Dolph Lun-
dgren este regizorul, scenaris-
tul ºi actorul principal al aces-
tui western modern, plin de
acþiune ºi absolut nãucitor.
Când Ryder (Lundgren), un
strãin misterios care are de
reglat niºte conturi, apare pe
neaºteptate într-un orãºel, el
va schimba pentru totdeauna
viaþa locuitorilor...

sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 18 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 ªtirile de mâine (R)
09:35 Vreau sã fiu sãnãtos
09:45 Discover Romania
09:55 Vorbeºte corect! (R)
10:00 Teleshopping
10:40 România 9 (R)
11:20 România 9 (R)
12:00 Teleshopping
12:35 TVR 60
13:30 Adevãruri despre trecut

(R)
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:20 ªtirile de mâine
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 TVR 60 (R)
04:15 ªtirile de mâine (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Pescar hoinar (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Floare în temniþã (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Minoritaþi sub trei dictaturi
15:00 Memorialul Durerii (R)
16:00 Handbal feminin
18:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
18:35 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 În spatele ferestrei
1954, SUA, Mister, Thriller
22:20 Statele Unite ale lui Leland
2003, SUA, Crimã, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:35 Poveste dupã poveste

(R)
02:25 Pescar hoinar (R)
02:50 D'ale lu' Miticã (R)
03:40 E vremea ta! (R)
03:52 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

07:40 Fãrã copii
09:20 Cum sã iubeºti ca un englez
11:00 Controversata Lady W
12:35 Fratele urs
14:00 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii
16:15 Brooklyn
18:05 Omul-Furnicã
20:00 Alice În þara Oglinzilor
21:55 Tânãrul papã
23:50 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
02:10 O luptã personalã 4: þintã

în miºcare

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cei trei nãtãrãi
2012, SUA, Comedie
22:00 Patru fraþi
2005, SUA, Acþiune, Dramã
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Cei trei nãtãrãi (R)
2012, SUA, Comedie
02:00 Patru fraþi (R)
2005, SUA, Acþiune, Dramã
04:00 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Vieþi schimbate (R)
11:30 Intrigi in Paradis (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 Ultima cãlãtorie: Goana
dupã adevãr (R)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Monty Python: Nu e

Mesia (R)
14:15 Regina frumuseþii (R)
16:15 La bloc
18:30 Crimã în Greenwich
20:30 Misionarul misterios
22:30 Jaf in lumea artei
00:30 Misiunea lui Jesse Stone
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Te Pui Cu Blondele ?
23:00 Xtra Night Show
01:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)
03:00 Observator (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Dragostepunctro (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Teo Show (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cu lumea-n cap (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Cireaºa de pe tort
16:30 Focus
17:00 Apel de urgenþã
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Trupe de elitã III
1999, SUA, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Trupe de elitã III (R)
1999, SUA, Acþiune
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal Uefa Champions

League: Real Madrid - Legia
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Europa

League: Steaua - Zurich
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fight Night Braºov:

''Munte de Bãtaie''
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Aterizare forþatã!

Ora:  18:00

Gen film: Comedie

Jackie

Ora: 14:00

Gen film: Biografic, Dramã

Legea nopþii

Ora:  20:30

Gen film: Crimã, Dramã
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Anunþul tãu!
Titular: Pãunicã Olimpian

anunþã publicul interesat asu-
pra declanºãrii etapei de înca-
drare conform HG 1076/2004
privind procedura de evalua-
rii de mediu pentru planuri ºi
programe, în vederea obþine-
rii avizului de mediu pentru
PUZ Construire locuinþã ºi bi-
rouri P+1 ºi împrejmuire teren,
municipiul Craiova, str. Ama-
radia, nr. 80, judeþul Dolj. Pri-
ma versiune a planului poate
fi consultatã la sediul A.P.M.
Dolj, jud. Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1. din data de 17.01.2017
luni-joi, între orele 8-16 ºi vi-
neri între orele 8-14. Publicul
interesat poate transmite, în
scris, comentarii ºi sugestii
pânã în data de 03.02.2017 (în
termen de 18 zile calendaristi-
ce de la data publicãrii primu-
lui  anunþ), la A.P.M. Dolj, jud.
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, e-
mail apmdj.anpm.ro în zilele
de luni-joi între orele 8-16 ºi
vineri între orele 8-14.

S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. organizeazã concurs
pentru ocuparea unui post
de casier, pe perioadã nede-
terminatã,  în cadrul Serviciu-
lui Abonaþi. Dosarele se vor
depune la Compartimentul
Resurse Umane pânã la data
de 30.01.2017, ora 12.00. In-
formaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0251/
412.628, interior 119.

Anunþul tãu!
CONVOCARE Administrato-

rul Unic al S.C. MECONF S.A cu
sediul în Craiova, B-dul 1 Mai nr.
86, jud. Dolj, în baza Legii 31/1990
modificatã, privind societãþile co-
merciale, convoacã Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a Acþionarilor pen-
tru data de 20.02.2017  ora 16.00 la
sediul societãþii, în incinta centra-
lei termice. Ordinea de zi a adu-
nãrii este urmãtoarea: 1. Alegerea
comisiei de cenzori pentru un
mandat  de 3 ani ºi stabilirea re-
muneraþiei acestora. 2. Diverse. În
cazul neîntrunirii cvorumului le-
gal, Adunarea Generalã Ordinarã
va avea loc în ziua de 21.02.2017,
ora 16.00 la aceeaºi adresã.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã pentru
curãþenie apartament
de douã ori pe lunã în
Craiova - Centru. Te-
lefon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Croitor, instalator, mo-
dific repar haine de
damã ºi bãrbat, repar
instalaþii sanitare ºi
gaze. Telefon: 0766/
304.708.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CASE

CASÃ Podari, 159
mp+curte 760 mp, mo-
bilatã, apã curentã, ca-
nalizare, centralã termi-
cã. Telefon: 0785/
588.233, 0762/297.493.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
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Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan în
Craiova, str. Nicolae
Romanescu. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând teren
Cârcea ºi Gara Pieleºti.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând solarii profesio-
nale, arcade þevi ram-
forsate cu lonjeroane
ºi montate pe pivoþi
metalici cu suprafeþe
de 24 mp, 45 mp, 54
mp, 100 mp. Telefon:
0727/ 714.184
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de casã,
bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând 2 foi grapã, se-
mãnãtoare de cai, prã-
ºitoare de cai, îngropã-
toare. Telefon: 0768/
721.915.
Vând maºinã de cusut.
Telefon: 0740/611.136.
Vând lãmâi în primul
an de fructificare, flori
de apartament tranda-
fir japonez, maica
domnului ºi flori de pia-
trã. Telefon: 0742/
023.399.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând televiozor color
IVORY cu telecomandã
în bunã stare de funcþi-
onare. Preþ 100 lei. Te-
lefon: 0351/808.490
sau 0740/515.044.
Vând televizor Pana-
sonic funcþionabil. Te-
lefon: 0351/414.149.
Vând aparat gimnasti-
cã AB-ROCKET nou
150 lei. Telefon: 0351/
413.276.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând coº metalic 5 m
- pentru sobe, centra-
le termice - D15mm,
jgheaburi tablã, cârli-
ge, apomentru apã,
parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.
Vând colþar sufragerie
pe burete 1300 lei, su-
fragerie 350 lei. Tele-
fon: 0351/463.661;
0742/884.839.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Te-
lefon: 0761/853.192.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung pen-
tru piese. Telefon:
0727/884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3
ochiuri funcþionabil,
giurgiuvele trei canate
cu geamuri vopsite.
Cielo- 2006 cu gaz.
Telefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimiti-
rul Romaneºti- Craiova.
Telefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zin-
catã 2/1- 15 lei buc.
Telefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã pen-
tru telefon. Preþuri mici.
Telefon: 0729/684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.

Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de spã-
lat 50 lei. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineasca
douã gropi suprapu-
se. Telefon: 0251/
427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

 CITAÞII
S.C. MOÞ TURTA SRL
cu sediul în  Drãgãneºti,
judeþul Olt este citatã
pentru data de
10.02.2017 la Judecã-
toria Craiova în dosarul
Nr. 19590/215/2016, C-
COM2, ora 8.30 în con-
tradictoriu cu comuna
Daneþi prin primar,
având ca obiect conte-
staþie la executare.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut carte alegãtor
SPCLEP Craiova pe
numele GAGEA MI-
HAELA ANCA. Se de-
clarã nulã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Voleibaliºtii de la SCM Universita-
tea Craiova înfruntã în aceastã searã,
în deplasare, formaþia italianã Azimut
Modena, într-un meci din cadrul eta-
pei a treia, din Grupa D, a Ligii Cam-
pionilor. Disputa se anunþã a fi o ade-
vãratã piatrã de încercare pentru tru-
pa lui Dan Pascu, în contextul în care
oponenta este vãzutã drept una din-
tre marile favorite la titlul suprem.

Amintim, alb-albaºtrii, deºi debu-
tanþi în competiþie, au plecat la drum
cu o victorie senazþionalã, 3-1 la Po-
livalentã, contra polonezilor de la

VOLEI – LIGA CAMPIONILOR

Încercare teribilãÎncercare teribilãÎncercare teribilãÎncercare teribilãÎncercare teribilã
pentru alb-albaºtripentru alb-albaºtripentru alb-albaºtripentru alb-albaºtripentru alb-albaºtri
Azimut Modena – SCM “U” Craiova, astãzi, ora 21:30, în direct la Digi Sport 3

Clasament
1. Modena 2 2 0 6-3 5
2. CRAIOVA 2 1 1 5-4 4
3. Ljubljana 2 1 1 5-5 3
4. Belchatow 2 0 2 2-6 0

Skra Belchatow – sfert-finaliºti edi-
þia trecutã, pentru ca mai apoi sã fie
întrecuþi la limitã de cãtre AHC Ljub-
ljana, 2-3 în Slovenia. De partea cea-
laltã, gruparea din “Cizmã” a luat un
start greoi, abia trecând, cu 3-2 “aca-
sã”, de aceeaºi nãbãdãioºi ex-iugo-

slavi, dupã care s-a impus cu 3-1 în
Polonia.

Modena se aflã actualmente pe
locul 4 în competiþia internã, dupã 19
etape, la ºapte “lungimi” distanþã de
liderul Lube Civitanova, iar cel mai
recent, nu mai departe de duminicã,

s-a impus cu 3-0 în fieful lui Vibo Va-
lentia (locul 8/14). Tot pe poziþia a 4-
a sunt ºi craiovenii în Divizia A1,
unde n-au mai jucat, însã, din urmã
cu exact o lunã, de la un 3-0 la Cluj.
Cursa pentru apãrarea titlului naþio-
nal se va relua sâmbãtã (15:00, în di-
rect la Digi Sport), în Bãnie, cu o ree-

ditare a finalei campionatului trecut,
la Polivalentã poposind liderul ACS
Municipal Zalãu.

Cealaltã partidã a grupei, AHC
Ljubljana – Belchatow, va fi joi. În
urmãtoarea rundã, SCM “U” va evo-
lua tot în compania Modenei, în data
de 31 ianuarie.

Simona Halep (4 WTA) n-a învã-
þat nimic din pãþania de anul trecut,
când a fost eliminatã de chinezoiaca
Shuai Zheng (4-6, 3-6), ºi a cedat din
nou în manºa inauguralã a Openului
Australiei. S-a întâmplat ieri-noapte,
când s-a înclinat cu un umilitor 3-6,
1-6 în compania amricancei Shelby

Chiar dacã a acuzat ceva probleme medicale,

Halep pãrãseºte ruºinos Australian Open
La fel a pãþit-o ºi Þig! În schimb, Begu ºi Cîrstea au avansat în faza secundã

Rogers (52 WTA).
Jocul constãnþencei s-a dovedit

a fi una sinucigaº! A lãsat garda jos
în multe momente ºi a fost pedepsitã
de o jucãtoare solidã, care a arãtat ce
înseamnã sã joci agresiv. Rogers a
atacat cu furie mingile încã din pri-
mul game, fãrã sã stea pe gânduri,

punându-ºi în valoare calitãþile fizi-
ce! De partea cealaltã, românca a fost
moale, i-a oferit adversarei un break
pe tavã la 2-3, dupã un vole ratat prea
uºor, pierzând astfel controlul primu-
lui act. În pauza dintre seturi, Halep
a solicitat intervenþia medicului, iar
momentul respectiv a scos în eviden-
þã, încã o datã, slãbiciunile fizice ale
numãrului 4 mondial.

În actul secund, Simona a luat
game-ul inaugural, numai cã tãvãlu-
gul Rogers s-a dezlãnþuit ºi le-a luat
pe urmãtoarele 6, fãcând prima victi-
mã importantã de la Australian Open!
Halep a pãrãsit turneul cu capul ple-
cat, dupã o orã ºi 17 minute, fãrã sã
arate spirit de luptã ºi fãrã sã-ºi cree-

ze vreo minge de break. O contraper-
formanþã care, coroboratã cu scorul,
dar ºi cu jocul de slabã facturã, aratã
cã Simona a bifat cel mai prost meci
al carierei în turneele de Grand Slam.

În tot acest timp, Patricia Þig (107
WTA) pierdea ºi mai drastic în faþa
puertoricancei Monica Puig (46 WTA),
campioana de la Rio, scor 0-6, 1-6.

Românii au primit ºi veºti bune de
la Antipozi. Prima a venit din partea
Irinei Begu (29 WTA), care a revenit
de la 0-1 la seturi ºi a eliminat-o pe
kazaha Iaroslava ªvedova (29 WTA),
scor 5-7, 6-3, 6-4. Finalmente, Sorana
Cîrstea (78 WTA) a echilibart balan-
þa, zdrobind-o cu 6-2, 6-1 pe rusoiaca
Irina Hromaceva (95 WTA). În manºa

urmãtoare, Cîrstea va avea însã o mi-
siune extrem de dificilã, urmând a da
piept cu jucãtoarea spaniolã Carla
Suarez Navarro (12 WTA), care s-a
calificat tot dupã un succes facil, 6-2,
6-2 cu Jana Cepelova (Slovacia, 102
WTA). Cât o priveºte pe Begu, bucu-
reºteanca se va duela cu Krystina Plis-
kova (Cehia, locul 58), trimfãtoare în
dauna elveþiencei Viktorija Golubic (nr.
62), scor 6-3, 2-6, 6-4.

Azi noapte au intrat în luptã ºi
celelalte douã reprezentante ale Ro-
mâniei, Monica Niculescu (32 WTA)
ºi Ana Bogdan (nr. 125 mondial), care
le-au întâlnit, în aceeaºi ordine, pe
rusoaicele Anna Blinkova (189 WTA)
ºi Elena Vesnina (18 WTA).

În primul meci al Grupei B de la
Cupa Africii pe Naþiuni, competiþie
gãzduitã de Gabon, reprezentativa
Algeriei n-a reuºit decât o remizã,
2-2, în compania naþionalei din Zim-
babwe, duminicã searã, la France-
ville. Vedeta campioanei Angliei, Ri-
yad Mahrez, i-a adus pe algerieni
în avantaj în minutul 12, însã pânã
la capãtul primei jumãtãþi de orã

CUPA AFRICII PE NAÞIUNI

Piedicã neaºteptatã pentru Algeria,
trei puncte în contul Senegalului

oponenta a reuºit sã rãstoarne re-
zultatul, prin Kudakwashe Mahachi
(17) ºi Nyasha Mushekwi (29 pen.).
Acelaºi Mahrez a adus un punct Al-
geriei, cu o reuºitã cãzutã în minu-
tul 82.

În celãlalt meci al grupei, Sena-
gal a învins cu 2-0 pe Tunisia. Omul
lui Liverpool, Sadio Mane, a des-
chis scorul în minutul 10, dintr-un
penalty, în timp ce golul secund a
fost opera lui Kara Mbodji (30), ju-
cãtor care îmbracã tricoul lui An-
derlecht.

Asearã, în Grupa C, cea mai tare
la o primã vedere, campioana în exer-
ciþiu, Coasta de Fildeº, a dat piept
cu reprezentativa statului Togo, iar
bronzul precedentei ediþii, RD Con-
go, cu Maroc. Grupa D pleacã la
drum astãzi, vicecampioana Ghana
înfruntând pe Uganda, iar Mali pe
Egipt (cea mai titratã naþionalã din
istoria întrecerii, cu 7 titluri).

În Grupa A, sâmbãtã, s-au con-
semnat douã remize la 1, între gazda
Gabon ºi Guinea-Bissau, respectiv
între Burkina Faso ºi Camerun.

Se calificã mai departe primele
douã clasate din fiecare grupã.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL MONDIAL
Rezultate consemnate duminicã ºi programul viitoarelor partide

GRUPA C: Chile – Germania 14-35 (6-17) Arabia Sau-
ditã – Belarus 26-29 (13-14).

Clasament: 1. Germania 4p (2j), 2. Croaþia 4p (2j), 3.
Chile 2p (2j), 4. Belarus 2p (2j), 5. Ungaria 0p (2j), 6. Arabia
Sauditã 0p (2j).

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Ungaria – Chile, Croaþia
– Belarus.

Astãzi: Germania – Arabia Sauditã (18:45).

GRUPA D:  Argentina – Suedia 17-35 (11-16), Bahrain
– Qatar 22-32 (9-19).

Clasament: 1. Suedia 4p (2j), 2. Danemarca 4p (2j), 3.
Egipt 2p (2j), 4. Qatar 2p (2j), 5. Bahrain 0p (2j), 6. Argen-
tina 0p (2j).

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Egipt – Bahrain, Dane-
marca – Suedia.

Astãzi: Qatar – Argentina (18:45).

GRUPA A: Franþa – Norvegia 31-28 (16-12), Brazilia –
Japonia 27-24 (14-12).

Clasament: 1. Franþa 6p (3j). 2. Norvegia 4p (3j), 3.
Brazilia 4p (3j), 4. Rusia 2p (2j), 5. Polonia 0p (2p), 6. Japo-
nia 0p (3j).

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Polonia – Rusia.
Astãzi: Norvegia – Brazilia (15:00), Polonia – Japonia

(18:45), Rusia – Franþa (21:45).

GRUPA B: Islanda – Tunisia 22-22 (11-13).
Clasament: 1. Slovenia 4p (2j), 2. Macedonia 4p (2j),

3. Spania 4p (2j), 4. Islanda 1p (3j), 5. Tunisia 1p (3j), 6.
Angola 0p (2j).

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Slovenia –Macedonia,
Spania – Angola.

Astãzi: Slovenia – Tunisia (18:45), Angola – Islanda
(21:45)

Din fiecare grupã se calificã primele patru clasate, Se va juca în sistem eliminatoriu, în optimile de finalã
ciocnindu-se echipele din Grupa A cu cele din Grupa B ºi, evident, cele din Grupa C cu cele din Grupa D (jocuri
între locurile 1 ºi 4, respectiv 2 ºi 3).

DIGI SPORT 2
18:00 – VOLEI (F) – Cupa României: CS Alba Blaj – CSM

Bucureºti / 22:00 – FOTBAL Italia – Cupa: Inter – Bologna.
DIGI SPORT 3
21:30 – VOLEI (M) – Liga Campionilor: Azimut Modena –

SCM “U” Craiova.
DOLCE SPORT 1
15:00 – HANDBAL (M) – Campionatul Mondial, în Fran-

þa: Norvegia – Brazilia / 17:00 – FOTBAL – Meci amical:
Dinamo – Tianjin Teda / 21:45 – HANDBAL (M) – CM:

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Rusia – Franþa / 4:00 – HOCHEI – NHL: Colorado Avalan-
che – Chicago Blackhawks.

EUROSPORT 1
8:00, 11:00 – TENIS – Australian Open, la Melbourne:

ziua a 2-a / 21:00 – SNOOKER – Mastersul de la Londra /
2:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 3-a

EUROSPORT 2
10:00 – TENIS – Australian Open, la Melbourne: ziua a 2-

a / 15:00 – SNOOKER – Mastersul de la Londra / 2:00 –
TENIS – Australian Open: ziua a 3-a.
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Pe hârtie, în acest moment Uni-
versitatea Craiova aratã destul de
bine. Strategia de transferuri este
diferitã faþã de cea din varã, când
au venit doar trei jucãtori, dintre
care doi dupã stagiul de pregãtire,
iar alþi fotbaliºti aflaþi deja sub con-
trract au întârziat ºi au prins abia
ultima parte a cantonamentului, în
speþã Acka ºi Nuno Rocha. Un lu-
cru pozitiv a fost procentul de reu-
ºitã al acelor transferuri, de 67%,
fiindcã portarul Calancea ºi mijlo-
caºul Gustavo au confirmat ºi doar
Rambe a dezamãgit. De aceastã
datã, posturile deficitare au fost
acoperite destul de bine ºi în ace-
laºi timp destul de repede. Surprin-
zãtoare este apariþia lui Mingote,
în condiþiile în care Calancea a avut
un sezon foarte bun, iar Popescu
ºi Vlad sunt în stand-by, doar un
împrumut al unuia dintre cei doi
tineri goal-keeperi justificând so-
sirea veteranului portughez.

Postul lui Vãtãjelu a fost acope-
rit prin mutarea lui Briceag, fireascã
de altfel, în condiþiile în care aces-
ta a confirmat chiar ºi în banda
opusã, unde a evoluat „pe picior

Interes deosebit pentru derby-
ul Olteniei la handbal feminin,
aproximativ 2.500 de spectatori
fiind prezenþi în Sala Polivalentã
din Bãnie la meciul dintre SCM
Craiova ºi HC Rm. Vâlcea, din ul-
tima etapã a turului Ligii Naþiona-
le. Deºi au avut parte de cea mai
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invers”. Rãmâne doar problema
rezervei pe acest post, iar pentru
acest lucru s-a negociat cu Bucu-
ricã, însã transferul nu s-a mai
efectuat, dupã ce Chiajna a avut
pretenþii prea mari pentru un jucã-
tor de 32 de ani, aflat ºi în ultimele
luni de contract.

În dreapta a fost adus Dimitrov,
un jucãtor care în mod normal nu
are nevoie de perioadã de adapta-
re, deoarece are experienþã (împli-
neºte 29 de ani anul acesta), cu-
noaºte campionatul României, fi-
ind de apoproape doi ani în Liga I,
ºi-a confirmat valoarea prin evo-
luþiile de la Botoºani, ºi vine într-
un mediu în care se mai aflã încã
doi conaþionali, Popov ºi Zlatinski.

Se mai cautã
un stoper ºi un atacant

În centrul apãrãrii problemele au
apãrut dupã ce Kay a fost pus pe
liber, Kelic nu a demonstrat cã este
o soluþie viabilã, iar Acka ºi Popov
se aflã în ultimele luni de contract.
De aceea oficialii clubului au con-
siderat cã trebuie aduºi doi stoperi.

Deocamdatã a fost transferat fran-
cezul Barthe, care are o carte de
vizitã remarcabilã, posedã experi-
enþã la echipe care au câºtigat tro-
fee ºi inclusiv în cazul sãu se poate
spune cã vine într-un mediu cunos-
cut. Francezul a evoluat ani în Bul-
garia, unde l-a avut coechipier pe
Zlatinski, iar în Bãnie va fi coleg cu
trei bulgari, mai mulþi decât are în
primul „11” Ludogoreþ, echipã tic-
sitã cu brazilieni. Pentru linia me-
dianã nu s-au pronunþat nume noi,
Universitatea având în lot destui
mijlocaºi, însã ºi aici sunt jucãtori

care în varã îºi încheie înþelegerile
cu clubul, Zlatinski ºi Madson fiind
în aceastã posturã.

Pentru linia de atac, cea mai
„descoperitã” zonã la ªtiinþa, s-a
anunþat sosirea a doi jucãtori. Pri-
mul vârf este bosniacul Nusmir
Fajic, un atacant masiv, de 30 de
ani, a cãrui principalã calitate este
jocul aerian, majoritatea golurilor
sale fiind marcate cu capul. Dacã
într-adevãr se mai doreºte încã un
atacant, mai ales cã Nuno Rocha
se comportã ca ºi cum ar fi deja
liber de contract, nu în ultimele luni,

echipa ar avea nevoie de un jucã-
tor mai tehnic, care poate sã des-
facã ºi de unul singur apãrãrile ad-
verse, sã gãseascã soluþii indivi-
dual, nu doar sã finalizeze situaþiile
create de coechipieri. Numai cã un
astfel de atacant costã ºi nu ºtim
cât este dispus patronul echipei sã
bage mâna în buzunar. Dacã ºi-a
adus un vârf pe stilul Kapetanos,
aºa cum spunea Marcel Popescu,
atunci Craiovei i-ar mai trebui un
atacant gen Junior Morais, fostul
jucãtor de la Gloria Bistriþa, ajuns
între timp la Dinamo Kiev.
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numeroasã asistenþã în acest se-
zon, care ar putea fi egalatã doar
la partida de peste câteva etape, cu
CSM Bucureºti, handbalistele lui
Bogdan Burcea au dezamãgit, fi-
ind învinse de elevele fostului an-
trenor al Craiovei, profesorul
Gheorghe Sbora. Vâlcea, care a

fost ºi ea încurajatã de o galerie
numeroasã, a controlat partida de
la un cap la altul ºi s-a impus cu
26-24, dupã ce la pauzã conducea
cu 11-8, confirmând astfel succe-
sul net din runda trecutã, cu Du-
nãrea Brãila. Profesorul Sbora a
declarat la final cã echipa sa a fost
mai disciplinatã, mai bine organi-
zatã ºi s-a impus datoritã unei de-
fensive exemplare, în timp ce Bog-
dan Burcea a acuzat absenþa de
lungã duratã a Valentinei Ardean
Elisei, evoluþia slabã a jucãtoarelor
sale ºi maniera de arbitraj. „Postul
de extremã stângã, rãmas neaco-
perit dupã accidentarea lui Elisei,
iar apãrarea nu a fost la înãlþime în
acest joc. Nu am avut atitudine. ªi
cuplul de arbitrii, pe care îl apre-
ciez, s-a ridicat cam la nivelul pre-
staþiei noastre. Astfel de jocuri ne
îndepãrteazã de obiectivul nostru.
Îmi pare rãu, cã publicul a venit la
salã în numãr mare, dar fetele nu

s-au ridicat la nivelul aºteptãrilor“, 
a spus Burcea. Remarca tehnicia-
nului a venit probabil ºi pe fondul
celor douã ratãri din extrema stân-
gã în momente importante, pe fi-
nal de joc, când SCM craiova pu-
tea egala, dar ªelaru ºi Ianaºi au
ales soluþiile cele mai nepotrivite în
raport unu la unu cu portarul Bla-
zek. Cu atât mai regretabilã este
cedarea în vara trecutã a Cristinei
Floricã, aceasta prinzând ulterior,
datoritã prestaþiilor de la Vâlcea, ºi
în lotul naþional pentru Euro 2016.

Zamfir a marcat
14 goluri,

dar degeaba...
Doar Cristina Zamfir ºi, parþi-

al, Zeljika Nikolic au avut o pre-
staþie la nivelul aºteptat pentru
SCM Craiova. Interul care s-a
remarcat ºi la recentul Campio-
nat European a înscris nu mai

puþin de 14 din cele 24 de goluri
ale echipei sale, oferind ºi alte pase
decisive pentru coechipierele sale,
care au ratat însã din situaþii clare
de gol. Bãbeanu ºi-a asumat rar
responsabilitãþi, în timp ce Lan-
dre nu a dat randament nici mãcar
pe apãrare, punctul ei forte. Pen-
tru SCM Craiova au evoluat: Du-
manska, Paºca, Stanciu (portari),
Zamfir 14 goluri, Nikolic 4, Apipie
2, ªelaru 2, Bãbeanu 1, Landre 1,
Ianaºi, Andrei, Zaremba.

Pentru Vâlcea au evoluat: Blazek,
ªerban, Vãlean (portari), Adespii 9,
Gavrilã 4, Senocico 3, Safta 3, Si-
mion 3, Khouildi 2, Vizitiu 2, Flori-
ca, Stoicãnescu, Cioaric. 

În urma acestei înfrângeri,
SCM Craiova terminã turul pe lo-
cul 6, cu 17 puncte, fiind în timp
ce HC Rm. Vâlcea se aflã pe pozi-
þia a cincea, cu 19 puncte. Urmã-
torul meci al echipei din Bãnie va
fi joi, 19 noiembrie, cu Mãgura
Cisnãdie, tot în Sala Polivalentã.
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