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- Când vãd ce se întâmplã la
noi, îmi vine în gând, Popescu-
le,  versul lui Eminescu: “unde
eºti tu, Þepeº Doamne?”.

Totul a început ieri. Oficial. Al 44-lea preºedinte
al SUA, democratul Barack Obama, a cedat locul la
Casa Albã republicanului Donald Trump, intronizat
în cadrul unei somptoase festivitãþi, care a traversat
lumea. Se va mai vorbi o scurtã vreme despre victo-
ria sa „istoricã” asupra lui Hillary Clinton (para-
doxal aceasta a avut în plus aproape 2,8 milioane de
voturi) se va mai discuta ºi despre bilanþul „pozi-
tiv” al predecesorului sãu, pe care istoricul ºi poli-
tologul franco-american Nicole Bacharan, autoarea
cãrþii „Secrete de la Casa Albã” (Ed. Pocket), îl con-
siderã dupã opt ani, contrastant, adicã „o reuºitã pe
plan intern ºi un eºec pe plan extern”. Discutabilã
observaþia, fiindcã America cu consistente împliniri,
în plan economic, pe mandatul lui Barack Obama,
este mai divizatã, astãzi, ca în 2009. Un lucru este
cert: Trump va rãmâne Trump.
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administratoradministratoradministratoradministratoradministrator
al Asociaþiei deal Asociaþiei deal Asociaþiei deal Asociaþiei deal Asociaþiei de
Proprietari nrProprietari nrProprietari nrProprietari nrProprietari nr. 10. 10. 10. 10. 10
RovineRovineRovineRovineRovine
se rejudecãse rejudecãse rejudecãse rejudecãse rejudecã

Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au dispus rejudecarea proce-
sului Elenei Sarmis Pîrvulescu,
fost administrator la Asociaþia de
Proprietari nr. 10 Rovine, din Cra-
iova, condamnatã în martie anul
trecut la 2 ani de închisoare cu
executare pentru delapidare. In-
stanþa a admis atât apelul inculpa-
tei, cât ºi pe cel al Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova ºi a
trimis cauza la instanþa de fond.
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doljenedoljenedoljenedoljenedoljene
pot deschidepot deschidepot deschidepot deschidepot deschide
abatoare localeabatoare localeabatoare localeabatoare localeabatoare locale

Nouã primãrii doljene au fost noti-
ficate de conducerea DSVSA Dolj cu
privire la posibilitatea oferitã de legis-
laþie ca din 27 ianuarie a.c. sã se poatã
îngriji de asigurarea condiþiilor mini-
me pentru funcþionarea abatoarelor de
capacitate micã, centre de sacrificare
ºi puncte de sacrificare la nivelul fer-
mei. Bãileºti, Bechet, Cetate, Dãbu-
leni, Filiaºi, Leu, Pleniþa, Sadova ºi Se-
garcea se numãrã printre localitãþile ce
pot beneficia de noile prevederi sani-
tar-veterinare. Odatã puse la punct,
abatoarele de capacitate micã permit
fermierilor sã-ºi vândã carnea în þarã,
ba chiar sã o ºi exporte.
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Iohannis: OUG
privind graþierea
ºi modificarea
Codurilor
sunt inacceptabile.
Guvernul
sã le retragã

Proiectele de Ordonanþe de
Urgenþã privind graþierea ºi
modificarea Codurilor penale
sunt “neavenite, inacceptabile
ºi par a fi fãcute cu dedicaþie, o
spun cele mai autorizate voci
din Justiþie”, a scris ieri, pe
Facebook, preºedintele Klaus
Iohannis. Iohannis a spus cã
“sunt suficiente argumente
care sã determine Guvernul sã
retragã aceste Ordonanþe de
Urgenþã”.

“Parchetul General, DNA,
Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, DIICOT, asociaþiile
magistraþilor ºi organizaþii ale
societãþii civile s-au pronunþat
ferm împotriva modificãrii
cadrului legislativ referitor la
corupþie, abuz în serviciu ºi
integritate, în regim de urgenþã,
fãrã analize obiective ºi în
condiþii de totalã netransparen-
þã. Sunt suficiente argumente
care sã determine Guvernul sã
retragã aceste Ordonanþe de
Urgenþã”, se spune în postarea
de pe pagina de Facebook.

Ministrul Justiþiei, Florin
Iordache, a declarat, ieri,
pentru gandul.info, cã nu
retrage proiectele de ordonanþe
de urgenþã  privind graþierea ºi
modificarea Codurilor Penale,
dupã ce preºedintele Iohannis a
cerut acest lucru Guvernului.
“Eu mi-am asumat proiectele
ºi merg cu ele. Ce va decide
Guvernul, nu ºtiu ce va decide.
Dar eu mi-am asumat proiecte-
le. Cele douã proiecte pe care
le-am propus ministerului,
ministerul le-a lucrat ºi le-a
completat. Eu, ministrul
Justiþiei, nu le retrag. Ce face
Guvernul, nu ºtiu ce face
Guvernul. N-am premier în
þarã ºi nu ºtiu care e decizia
Guvernului”, a declarat Florin
Iordache.
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DIICOT susþine adoptarea ordonan-
þei de urgenþã privind graþierea poate
reprezenta o condiþie favorizantã infrac-
þiunilor din aria acestei structuri de par-
chet. Legat de abuzul în serviciu, direc-
þia precizeazã cã CCR a condiþiona exis-
tenþa unei infracþiuni de o pagubã este
“o eroare legislativã”. “Apreciem ca in-
suficiente elementele puse la dispoziþie
de Ministerul de Justiþie pentru a evalua
impactul graþierii în sfera infracþionalitã-
þii, dar semnalãm riscul cã aceasta poate
reprezenta o condiþie favorizantã a feno-
menului infracþional specific din aria de
competenta a DIICOT”, transmite insti-
tuþia printr-un comunicat de presã.

Procurorii susþin cã mãsura nu este
întemeiatã pe o analizã riguroasã la nivelul ANP,
menþionând cã urgenþa adoptãrii ordonanþei nu
este justificatã echilibrat. “Proiectul OUG supus
opiniei noastre este de naturã a contraria corpul
procurorilor DIICOT prin efectele sale care vin în
contradicþie vãditã cu elementele de politicã pena-
lã care au fundamentat acþiunea organelor de apli-
care a legii in ultimii ani. Astfel de elemente se
regãsesc în toate strategiile naþionale în materie,
adoptate prin acte normative in vigoare, caracteri-
zate prin imperativul eficientei luptei împotriva
corupþiei, a evaziunii fiscale, a criminalitãþii orga-
nizate ºi a altor infracþiuni grave”, explicã DIICOT.

În ceea ce priveºte abuzul în serviciu ºi punerea
în acord a acestuia cu decizia CCR, procurorii spun
cã “se observã cã ceea ce au criticat judecãtorii

Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, ieri,
într-o conferinþã de presã la Timiºoara, cã nu in-
tenþioneazã sã candideze la congresul PNL, dar va
sprijini orice echipã care va þine cont de unele prin-
cipii, transmite corespondentul MEDIAFAX. Gor-
ghiu a afirmat cã este important ca alegerile inter-
ne sã aibã loc de jos în sus. “În 26 ianuarie, o
comisie politicã va propune Biroului Politic Naþio-
nal un calendar pentru desfãºurarea ostilitãþilor.
Pentru mine este important ca aceste alegeri sã
aibã loc de jos în sus. Este important pentru legiti-
mitatea celor care vor participa la aceastã conven-
þie, e important pentru moralul partidului ca fiecare

Directorul Administraþiei Naþio-
nale a Penitenciarelor (ANP), Ma-
rius Vulpe, a declarat, ieri, cã propu-
nerea Parchetului General de a trans-
forma unitãþi militare în închisori nu
este o soluþie întrucât acestea sunt
degradate ºi este nevoie de 3-4 ani
pentru a le aduce la standarde mini-
me de cazare.

“În perioada 1998-2015, ANP a
preluat un numãr de 12 foste unitãþi
militare din care opt au clãdiri în com-
ponenþã, iar patru sunt doar tere-
nuri. Aceste staþii nu pot fi popula-
te, nu au putut fi populate cu per-
soane private de libertate deoarece
sunt în proporþie de 70-80 la sutã
sunt degradate iar configurarea lor,
aºa cum au fost create, nu respectã
cerinþele minime de siguranþã ºi se-
curitate privind cazarea unor per-
soane. Este necesarã expertizarea
tehnicã a acestor spaþii, pentru sta-
bilirea clarã a gradului de uzurã, de
rezistenþã ºi de stabilitate. Este ne-
cesarã transformarea acestor spaþii,
ceea ce presupune lucrãri ample
ample de construcþii ºi instalaþii prin
investiþii ºi intervenþii. Este o solu-
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CCR este doar lipsa de predictibilitate referitoare la
nivelul legislaþiei încãlcate de presupusul fãptuitor,
fãrã a face în acest context vreo legãturã cu un anu-
me cuantum, þinând cont de faptul cã infracþiunea
de abuz în serviciu nu este una eminamente legatã
de o pagubã, ca furtul sau înºelãciunea. A condiþio-
na însãºi existenþa unei infracþiuni de o pagubã (nu
folos, nu prejudiciu, nu produs infracþional, nu in-
terese legale vãtãmate) este, în opinia noastrã, o
eroare legislativã prin ea însãºi”.

În privinþa conflictului de interese, DIICOT pre-
cizeazã cã “modificarea textului nu este menitã sã
punã textul în acord cu dispoziþiile deciziei CCR, ci
restrânge în mod nejustificat sfera de aplicabilita-
te a acestuia.

Constatãm cã judecãtorii Curþii atrag atenþia doar

asupra faptului cã, prin modificarea
Codului civil, contractele comerciale
sunt considerate contracte civile, ast-
fel încât termenul a devenit atât de larg,
încât nu mai este predictibil. Aºadar,
sintagma ”contracte comerciale” putea
fi înlãturatã sau explicitatã, cu pãstra-
rea celorlalte dispoziþii normative”.

Cu privire la prevederea care al limi-
ta timpul în care se poate denunþ la ºase
luni de la comiterea faptelor, procurorii
spun cã nu acesta un drept al unei pã-
riþi ci o “facultate”. “Cei mai mulþi din-
tre denunþãtori sunt complici sau coau-
tori la faptele comise de persoanele
denunþate si câtã vreme infracþiunea
se sãvârºeºte în condiþii de avantaj

pentru ele, nu au niciun interes sã facã denunþ.
Atât timp cât urmãrirea penala se efectueazã pânã
la împlinirea termenului de prescripþie a rãspunde-
rii penale, nu existã nici un motiv pentru care insti-
tuþia denunþului trebuie limitatã la un interval de
timp de la data sãvârºirii faptei. Termenul de 6 luni
care ar fi impus prin prezenta modificare ar crea o
cauzã de impunitate pentru prezumtivul fãptuitor
ºi ar reduce, de fapt, termenul de prescripþie al rãs-
punderii penale în cazul acestor infracþiuni. (...) În
reglementarea actualã, denunþul, s-a dovedit fãrã
echivoc un instrument eficient al luptei împotriva
criminalitãþii organizate si a corupþiei prin cãruia
organele de aplicare a legii descoperã sãvârºirea
unor infracþiuni care in mare mãsura ar rãmâne alt-
fel nedevoalate”, spune DIICOT.

Directorul Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor:
98 de deþinuþi au murit în spaþiile de detenþie, în 2016

þie falsã cã mâine putem muta deþi-
nuþii acolo. Necesitã investiþii care,
conform calculelor specialiºtilor din
sistemul penitenciar, ar dura trei sau
patru ani pentru a reuºi sã le adu-
cem la standardul minim de cazare a
deþinuþilor. În plus, trebuie luat în
calcul cã pentru fiecare nou spaþiu
trebuie angajaþi lucrãtori de peniten-
ciar. Pentru un penitenciar cât de mic
avem nevoie de circa 300 de anga-
jaþi. În 2016 au fost oferite de MApN
alte zece imobile. S-au fãcut evaluãri
vizuale de directorii de penitenciar
în raza cãrora se aflã. Acestea zece,
ca ºi celelalte, nu pot fi folosite pen-
tru cazare deþinuþilor, necesitã in-
vestiþii, reparaþii, unele necesitã de-
friºãri de arbori pe circa 80% din
suprafaþã”, a declarat directorul
ANP, Marius Vulpe.

Precizãrile au fost fãcute în con-
textul proiectului de ordonanþã de
urgenþã privind graþierea ºi dupã ce
Parchetul de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (PÎCCJ) a pro-
pus ca mãsura pentru supraaglome-
rarea din penitenciare trecerea unor
unitãþi militare în administrarea Mi-

nisterului Justiþiei ºi transformarea
lor în penitenciare.

“Ministerul Public avertizeazã
asupra consecinþelor adoptãrii pro-
iectelor de ordonanþã privind modi-
ficarea Codului penal, Codului de
procedurã penalã ºi graþierea unor
pedepse. Propune, ca soluþie la pro-
blema supra-aglomerãrii penitencia-
relor, transferul unor unitãþi militare
dezafectate de la Ministerul Apãrã-
rii Naþionale (MApN) la Ministerul
Justiþiei, în vederea amenajãrii ca
locuri de detenþie”, se aratã într-o
postare pe pagina de Facebook a
Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (PÎCCJ). Ordo-
nanþa privind graþierea prevede gra-
þierea în întregime a pedepselor cu
închisoarea de pânã la cinci ani ºi
înjumãtãþirea pedepsei pentru deþi-
nuþii care au 60 de ani, femei însãrci-
nate ºi a celor care au copii de pânã
în 5 ani în întreþinere.

 „În anul 2016 efectivul mediu de
deþinuþi aflaþi în penitenciare a fost
de 27.984, media, dar rulajul a fost
în jur de 40.700. La acest efectiv au
decedat în penitenciar 98 de oa-

meni. Statistic vorbind, reprezintã
3,5 la mia de deþinuþi. Este de 3 ori
mai mic faþã de populaþia generalã
a României, statisticile sunt de la
Institutul de Statisticã, raportat la
anul 2015. 11,7 decese la mia de lo-
cuitori sunt în România. Cauzele
deceselor au fost boli cronice, afec-
þiuni medicale ºi, în general, boli în
faze terminale. 31 de astfel de ca-
zuri au fost de cancer. (…)Decese
prin suicid au fost 11 cazuri, adicã
3,95% la 10.000 de deþinuþi, în 2016.
A crescut cu un caz faþã de 2015", a
spus directorul ANP, ieri, în cadrul
unei conferinþe de presã organiza-
tã la sediul instituþie.

ANP a anunþat joi, printr-un co-
municat de presã cã în prezent gra-
dul de ocupare a închisorilor din Ro-
mânia este de 145,16%,1.625 persoa-
ne fiind închise pentru pedepse de
pânã în cinci ani. Problemele siste-
mului penitenciar din România pri-
vind supraaglomerarea ºi condiþiile
de detenþie au fost constatate pe
parcursul mai multor ani de Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului
(CEDO), printr-o serie de hotãrâri.

Alina Gorghiu: Nu am niciun fel de intenþie de a candida la congresul PNL
membru, de la prima pânã la ultima organizaþie, sã
aibã posibilitatea sã-ºi exprime opinia cu privire la
conducerea partidului, cu privire la direcþia în care
PNL trebuie sã se îndrepte”, a spus Alina Gorghiu.

Fostul preºedinte al PNL a adãugat cã susþine
realizarea unui parteneriat cu tehnocraþii, dar ºi
reunificarea dreptei. “Cred cã n-ar trebui sã avem
nicio inhibiþie sã vorbim în continuare despre un
parteneriat cu tehnocraþii, chiar dacã aceastã no-
þiune a fost cumva pãtatã în ultima vreme. (...)
Cred cã este necesar ca cei care vor conduce par-
tidul sã-ºi asume un proiect politic foarte impor-
tant, ºi anume reunificarea dreptei. Este un pro-

iect pe care categoric îl voi susþine. De aseme-
nea, cei care vor conduce PNL trebuie sã limpe-
zeascã poziþionarea partidului cu privire la teme
importante cum sunt Constituþia, mediul de afa-
ceri din România ºi tema justiþiei. Sunt subiecte
pe care le vom cântãri serios în perioada urmã-
toare”, a declarat Alina Gorghiu.

Aceasta a adãugat cã nu are “niciun fel de in-
tenþie de candidaturã la acest congres”, însã va
sprijini orice echipã care va þine cont de principiile
expuse. “Convenþia Naþionalã va avea loc aproxi-
mativ în luna iunie ºi vom avea o conducere legiti-
mã”, a conchis Gorghiu.
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Stan Stoian, preºedintele aso-
ciaþiei de proprietari Casa Albã,
susþine cã staþia de taximetre este
amplasatã prost lângã blocul din
colþ cu English Park, dar, deºi a
solicitat în mai multe rânduri mu-
nicipalitãþii sã gãseascã un alt am-
plasament, nu s-a luat nici o mã-
surã pânã în acest moment. „În
multe ºedinþe publice ºi în adrese,
am cerut amplasarea acestei staþii
în altã parte. În rãspunsul dat de
Primãrie la ultima adresã a noas-
trã, rãspuns care nu ne-a satisfã-
cut, se precizeazã cã a fost con-
sultatã Camera reprezentanþilor ta-

Locatarii din blocul Casa Albã solicitã autoritãþilor lo-
cale sã ia mãsuri cu taximetriºtii care îºi parcheazã maºi-
nile sub ferestrele lor. Craiovenii spun cã zgomotul ºi dis-
confortul zilnic au devenit de nesuportat ºi cer Primãriei
sã mute urgent staþia de taxi de acolo. Primarul interimar,
Mihail Genoiu, a promis cã taximetriºtii nu vor mai avea
voie, în curând, sã îºi ridice clienþii din locaþia respectivã.

ximetriºtilor. Foarte corect, dar mã
întreb ºi eu ºi locatarii de ce nu a
fost consultatã ºi asociaþia de pro-
prietari când s-a amplasat aceastã
staþie? ”, spune preºedintele aso-
ciaþiei de proprietari.

S-au certat de la zãpadã
Locatarii povestesc cã taxime-

triºtii care staþioneazã în respecti-
va staþie le fac viaþa grea, tulbu-
rându-le liniºtea la ore matinale ºi
chiar la ore târzii din noapte. Ba,
de câte ori, locatarii ºi taximetriºtii
au ajuns ºi la ceartã, din motive
administrative. „Trotuarul este

foarte îngust, are 90 de centime-
tri, iar staþia de taxi este, practic,
aºezatã sub straºina blocului. Când
vrem sã dãm zãpada de pe aco-
periº sau sã desprindem þurþurii,
lucru care s-a întâmplat în fiecare
an, aceºti taximetriºti, cu toate ru-
gãminþile noastre, nu se dau la o
parte. Ba, mai mult, acum doi ani,
au stat sã cadã zãpada pe ei ºi sã
spunã cã le plãteascã asociaþia. Ori
asociaþia nu plãteºte nimic nicio-
datã atâta timp cât taximetriºtii nu
sunt disciplinaþi”, mai spune pre-
ºedintele asociaþiei de proprietari
„Casa Albã”.

Claxoane ºi înjurãturi
Cunoscutul interpret de muzicã

uºoarã Ciri Mayer locuieºte în blo-
cul Casa Albã ºi povesteºte cum
locatarii trebuie sã suporte certu-
rile ºi dialogurile presãrate cu vul-
garitãþi ºi înjurãturi care rãzbat din
staþia de taxi, motivul fiind aglo-
meraþia din trafic. „Amplasarea
acestei staþii este un focar perma-
nent de conflicte între ºoferii de
taxi ºi ceilalþi conducãtori auto care
parcheazã pe locurile lor. Au desti-
nate ºase locuri, pe care le gãsesc
ocupate ºi atunci încep înjurãturi,
zgomote, un vacarm întreg, cla-
xoane non-stop, mizerie pe asfalt...

Ba, mai mult, îºi fac ºi nevoile în
pãrculeþul de vizavi, mã mir cã nu
s-au uscat brazii”, spune Ciri Ma-
yer. Alãturi de preºedintele asocia-
þiei de proprietari, ºi acesta a fãcut
o solicitare autoritãþilor pentru
schimbarea amplasamentului, dar
fãrã rãspuns.

Se promite rezolvarea situaþiei
Autoritãþile locale promit cã, de

aceastã datã, amplasamentul sta-
þiei de taxi de la blocul Casa Albã
va fi mutat ºi cã nu mai este decât
o chestiune de timp pânã când se
va întâmpla acest lucru. Primarul
interimar al Craiovei, Mihail Geno-
iu, a declarat cã relocarea taxime-
triºtilor va fi discutatã în prima
ºedinþã a comisiei de sistematizare
a circulaþiei din Primãrie, munici-
palitatea având deja pregãtite vari-
ante de lucru. „Problema am luat-
o foarte serios, de aceastã datã ºi
va face subiectul primei ºedinþe de
sistematizarea circulaþiei. Þinem
cont ºi de propunerile dumnea-
voastrã de amplasare, avem ºi noi
câteva soluþii. Vom trece cu ea prin
aceastã ºedinþã ºi sper sã gãsim un
consens de a o muta de acolo pen-
tru cã, într-adevãr, este o mare
problemã, iar eu susþin sã îi gãsim
un alt amplasament”.

Unde ar putea fi mutatã
staþia de taxi

Consilierul municipal, avocat
Bianca Predescu, a ridicat proble-
ma staþiei de taxi ºi în ºedinþele
CLM Craiova, atrãgând atenþia au-
toritãþilor cã amplasarea acesteia
în centrul Craiovei, care ºi aºa
este foarte aglomerat, fiind închi-
se mai multe strãzile, nu este o
idee tocmai bunã. „Aceastã pro-
blemã a staþiei de taxi am ridicat-
o în consiliu. S-a promis rezolva-
rea ºi trebuie aºteptãm. Sã lãsãm
comisia care reglementeazã cir-
culaþia sã gãseascã un amplasa-
ment dacã este posibil”, spune
consilierul Bianca Predescu.

Ciri Mayer are ºi o propunere
concretã privind noul amplasa-
ment. Taximetriºtii ar putea fi mu-
taþi în faþa Teatrului Naþional, în
dreptul actualului hotel Splendid,
unde existã spaþiu liber. Al doilea
amplasament ar fi tradiþionala sta-
þie de pe strada „Popa ªapcã”,
unde, de asemenea, ar intrat vreo
7-8 maºini.

Decizia privind amplasamen-
tul noii staþii de taxi din centrul
oraºului va aparþine Primãriei
Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

Toþi copiii care sunt  incluºi în în-
vãþãmântul de stat, din toate cicluri-
le de studiu– de la „preºcolar” la „li-
ceal”, cu trecere prin „gimnazial” tre-
buie sã facã parte dintr-un  program
structurat dedicat celor în drept –
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice. Deja a început desfãºura-
rea concursurilor pe diverse specia-
litãþi, prin olimpiade, iar programul nu
este unul „ascuns”. «Sunt foarte
multe concursuri locale judeþene,
naþionale, cu respondenþã în mediul
internaþional, prin diversele olimpia-
de, plecând de la ºcoalã pânã la ceea
ce presupune un nivel cu responsa-
bilitãþi ridicate. În etapele prevãzute,
toþi elevii vor urma ceea ce presupu-
ne pregãtirea. Cu toþii au un plan bine
pus la punct ºi trebuie þinut cont de
efortul depus atât de elevi, cât ºi de
profesori. Este o muncã aparte mare,
iar participarea elevilor la toate con-

A început seria concursurilor pe discipline,
în învãþãmântul preuniversitar

Pregãtirea copiilor din învãþãmântul preuniversitar îºi urmeazã cursul
firesc, cu tot cea ce presupune acesta. Suntem la debutul unor activitãþi
educaþionale, cu un corespondent la nivel naþional, câºtigul, dacã aºa se

poate numi,venind din procesul de învãþare, pentru toate ciclurile de
învãþãmânt. Elevii au intrat în seria concursurilor „pe discipline”, cu

diverse corolare locale ºi judeþene, ºi îºi aºteaptã rezultatele.

cursurile se face în urma unor testãri
bine stabilite, la fiecare clasã. În spa-
tele copiilor stã o muncã întreagã, iar
Centrul de Excelenþã este în primele
rânduri. Acolo, copiii sunt foarte
atent selectaþi ºi, ultima triere, dacã
se poate spune aºa, a avut loc în sep-
tembrie 2016. Ceea cea s-a întâmplat
de-a lungul acestor ani ºi-a arãtat ºi
rezultatele, numai dacã vorbim de
ceea ce au obþinut elevii de la Cole-
giul Naþional„Fraþii Buzeºti”, Colegiul
Naþional „Carol I” sau de la alte insti-
tuþii de prim-plan. Premierea copiilor,
pentru rezultatele obþinute în anul
ºcolar anterior, fãcutã de Consiliul
Local Municipal ºi Primãria Craiova,
oamenii de afaceri, Consiliul Judeþean
Dolj a dat un imbold atât elevilor, cât
ºi celor care i-au îndrumat. Rezulta-
tele obþinute la diversele concursuri
le insuflã tinerilor spiritul de compe-
tiþieºi-i pot ajuta sã-ºi pregãteascã

viitorul. Elevii încep din clasa a XI-a
sã-ºi pregãteascã dosarele. Dacã anul
trecut am avut mai multe faze naþio-
nale ale olimpiadelor, pe diverse dis-
cipline, în 2017 avem numai una sin-
gurã, la Religie», a precizat prof. Ni-
coleta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Lingvistica are propriile reguli
Programul concursurilor ºcolare

este deja stabilit, cel la care fãcea re-
ferire Nicoleta Liþoiu. La judeþ: 18 fe-
bruarie – Fizica, 11 martie –Astrono-
mie ºi Astrofizicã, 25 martie –ªtiinþe
ale Pãmântului, 20 mai –ªtiinþe pentru
Juniori, 27 mai – Fizicã ºi chimie – „Im-
puls perpetuum”. Nu este lipsitã de
importanþã ºi faza localã la matemati-
cã – 21-28 ianuarie. Mai mult, astãzi,
la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
se va desfãºura etapa judeþeanã a
Olimpiadei de Lingvisticã. Proba va
începe la ora 10.00 ºi va dura trei ore.
„Rezultatele vor fi afiºate în data de
21ianuarie, dupã ora 23.00, pe blogul
profesorilor de limba ºi literatura ro-
mânã. Conform regulamentului speci-
fic nr. 52359/05.10.2015, privind orga-
nizarea ºi desfãºurarea Olimpiadei de
Lingvisticã, pentru clasele V-XII, se
asigurã, prin cele trei secþiuni, abor-

darea transdisciplinarã a comunicãrii
(lingvistice ºi culturale), antrenând
elevii într-o competiþie bazatã pe logi-
cã ºi analogie ºi conexiuni culturale:
secþiunea de antrenament – cls. V-VI;
exerciþiu – VII-VIII; performanþã – IX-
XII. La etapa judeþeanã vor participa,
dupã cum urmeazã: cls.V-VI – patru
elevi; VII-VIII – acelaºi numãr de com-
petitori; IX-X – tot câte patru tineri, la
fel ca ºi la ultimii doi ani din ciclul li-
ceal. Este demn de remarcat cã unitã-
þile de învãþãmânt care au avut, în anul
ºcolar anterior, premii la faza judeþea-
nã, vor primi un loc suplimentar pen-
tru fiecare premiu, iar unitãþile ºcolare
care au avut premii la faza naþionalã
vor beneficia, de asemenea, de un loc
în plus”, a precizat prof. Simona Pîr-

vu, inspector pentru Limba ºi literatu-
ra românã în cadrul ISJ Dolj.

La Religie se joacã „naþionala”
Dacã anul trecut am avut desfã-

ºurarea a trei faze naþionale ale olim-
piadelor, în 2017 vom avea una sin-
gurã. „Este adevãrat, vom organiza,
la Craiova, faza naþionalã la Religie.
Etapa este programatã în aprilie, unde
sunt aºteptaþi peste 250 de elevi din
toatã þara. Suntem convinºi cã vom
asigura tot ceea ce þine de buna des-
fãºurare a concursului, fãrã sã avem
dificultãþi majore”, a spus prof. Iu-
liana Gheorghe, inspector de spe-
cialitate în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Reamintim cã, pe 27 februarie
2013, în baza ordonanþei emise de
procurorul de caz de la Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova,
Elena Sarmis Pîrvulescu, care
avea 39 de ani la momentul res-
pectiv, fost administrator al Aso-
ciaþiei de Proprietari nr. 10 Rovi-
ne, era reþinutã pe 24 de ore pen-
tru comiterea infracþiunii de dela-
pidare. Femeia nu a fost arestatã,
Judecãtoria Craiova respingând, o
zi mai târziu, propunerea procu-
rorilor, care, împreunã cu poliþiº-
tii Serviciului de Investigare a
Fraudelor Dolj, au stabilit cã Ele-
na Pîrvulescu, timp de patru ani
cât a fost administrator al Asocia-
þiei de Proprietari Nr. 10 Craiova
(în perioada 2006 – 2010), a sus-
tras din gestiune 341.747 lei, în-

Conducerea Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj a dis-
pus mãsuri speciale pentru asigu-
rarea unui climat de liniºte ºi si-
guranþã publicã în perioada mini-

Jandarmii doljeni sãrbãtoresc
Unirea Principatelor Române

Cu prilejul sãrbãtoririi a 158
de ani de la înfãptuirea Unirii
Principatelor Române, la sediul
Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean „Mihai Bravul” Dolj
ºi Grupãrii de Jandarmi Mobi-
le „Fraþii Buzeºti” Craiova au
fost organizate o serie de ac-
tivitãþi dedicate acestui mo-
ment deosebit. Astfel, în Sala
Tradiþiilor a celor douã unitãþi
a fost organizatã o expoziþie de
fotografii, iar în Sala Poliva-
lentã, în prezenþa cadrelor militare ºi a personalului civil, pre-
cum ºi în subunitãþile dislocate, s-a prezentat un scurt istoric
privind însemnãtatea Zilei Unirii Principatelor Române. În plus,
la activitãþile ce se vor desfãºura marþi, 24 ianuarie a.c., în Piaþa
„A.I. Cuza” din Craiova, o delegaþie de militari din cadrul I.J.J.
Dolj ºi G.J.Mb. Craiova va participa, alãturi de reprezentanþii
autoritãþilor publice locale, la ceremonialul militar ºi religios con-
sacrat Zilei Unirii Principatelor. Pe timpul desfãºurãrii manifes-
tãrilor organizate în municipiul Craiova ºi municipiul Bãileºti cu
prilejul sãrbãtoririi a 158 de ani de la Unirea Principatelor, efec-
tive din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj în co-
operare cu I.P.J. Dolj, I.S.U. Dolj, Poliþia Localã Craiova ºi Po-
liþia Localã Bãileºti, vor asigura mãsurile de ordine publicã în
vederea prevenirii oricãror acte de tulburare a ordinii publice.

Doljean urmãrit internaþional
pentru furtul unui seif în Belgia,
în arestul IPJ Dolj

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în urma activitãþilor spe-
cifice desfãºurate în cursul zi-
lei de joi, poliþiºti din cadrul
Serviciului de Investigaþii Cri-
minale Dolj ºi Secþiei 5 Poliþie
Ruralã Pieleºti, cu sprijinul po-
liþiºtilor din cadrul I.P.J. Olt,
l-au depistat, în oraºul Balº, pe
Marian Triþã, de 22 de ani, din
comuna doljeanã Drãgoteºti,
pe numele cãruia autoritãþile judiciare din Belgia au emis un man-
dat european de arestare pentru comiterea infracþiunii de furt.
Mai exact, în noaptea de 25/26.11.2015, doljeanul a pãtruns într-
o benzinãrie din Bruges, Belgia, de unde a furat un seif ce conþi-
nea suma de 75.420 euro. Bãrbatul a fost prezentat Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Craiova care a emis pe numele acestuia
ordonanþã de reþinere pentru 24 ore, urmând sã fie prezentat jude-
cãtorilor din cadrul Curþii de Apel Craiova pentru emiterea man-
datului de arestare ºi demararea procedurilor de extrãdare. Dol-
jeanul a fost introdus în arestul I.P.J. Dolj.

A murit în incendiul
care i-a cuprins casa

Pompierii Detaºamentului 1
Pompieri Craiova au interve-
nit, ieri-dimineaþã, în jurul orei
3.00, cu trei autospeciale ºi un
echipaj de prim-ajutor, pentru
stingerea unui incendiu izbuc-
nit la o gospodãrie din muni-
cipiul Craiova, pe strada Prin-
cipatele Unite. La sosirea echi-
pajelor de pompieri, incendiul
cuprinsese acoperiºul unei
case de locuit. Pompierii au
reuºit, dupã mai bine de o orã,
sã lichideze incendiul, care a mistuit acoperiºul, dar ºi materiale
textile, mobilier ºi elemente de tocãrie din locuinþã. Din neferici-
re, pe parcursul acþiunilor de stingere, cadrele ISU Dolj au gãsit-
o, decedatã pe proprietara locuinþei, Ileana G., în vârstã de 89
ani. În urma cercetãrilor efectuate se pare cã incendiul a r fi iz-
bucnit din cauza unei sobe cu acumulare de cãldurã.
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Magistraþii Curþii de
Apel Craiova au dispus
rejudecarea procesului
Elenei Sarmis Pîrvulescu,
fost administrator la
Asociaþia de Proprietari nr.
10 Rovine, din Craiova,
condamnatã în martie anul
trecut la 2 ani de închisoa-
re cu executare pentru
delapidare. Instanþa a
admis atât apelul inculpa-
tei, cât ºi pe cel al Parche-
tului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova ºi a trimis
cauza la instanþa de fond. cãrcând facturile cu reparaþii fic-

tive, înregistrând în evidenþe sume
mai mici decât încasa ºi distru-
gând chitanþierele.

Cercetãrile au continuat sub as-
pectul comiterii infracþiunilor de
delapidare ºi fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã, iar pe 16 mai
2013 s-a înregistrat la Judecãto-
ria Craiova dosarul în care feme-
ia a fost trimisã în judecatã. Sen-
tinþa a fost pronunþatã pe 17 mar-
tie 2016, inculpata fiind gãsitã vi-
novatã doar de delapidare, astfel
cã a primit o pedeapsã de 2 ani de
închisoare cu executare. În plus,
trebuie sã acopere prejudiciul cre-
at, în valoare de 349.353,36 lei ºi
îi este interzis sã ocupe funcþia de
administrator, casier sau contabil
pe o perioadã de 3 ani dupã exe-
cutarea pedepsei principale.

Atât inculpata, cât ºi procuro-

rii Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova au declarat apel
împotriva acestei sentinþe, cauza
fiind înregistratã pe 6 mai 2016 la
Curtea de Apel Craiova. La sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute instanþa a
decis sã admitã atât apelul incul-
patei, cât ºi pe cel al procurorilor,
astfel cã s-a dispus rejudecarea
cauzei la instanþa de fond: „Ad-
mite apelurile declarate de Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova ºi inculpata Pîrvulescu
Sarmis Elena. Desfiinþeazã hotã-
rârea atacatã Dispune trimiterea
cauzei la instanþa de fond pentru
rejudecare. Suma de 260 lei re-
prezentând onorariul apãrãtoru-
lui desemnat din oficiu va rãmâ-
ne în sarcina statului. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã”,
se aratã în hotãrârea din 13 ianua-
rie a.c. a Curþii de Apel Craiova.

Aproape 500 de poliþiºti vor acþiona zilnic, în perioada
minivacanþei de prilejuite de celebrarea zilei de 24
Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române, pentru ca
aceasta sã fie petrecutã în liniºte de doljeni.

vacanþei de prilejuite de celebra-
rea zilei de 24 Ianuarie – Ziua
Unirii Principatelor Române. Ast-
fel, conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, aproape 500 de poliþiºti dol-

jeni vor acþiona, zilnic, în stradã
pentru descurajarea comiterii de
fapte antisociale prin creºterea vi-
zibilitãþii elementului poliþienesc,
dar ºi pentru a fi în mãsurã sã in-
tervinã cu celeritate maximã la
toate sesizãrile venite din partea
cetãþenilor. Poliþiºtii urmeazã sã
acþioneze ºi în dispozitivul de or-
dine ºi siguranþã publicã, pentru
prevenirea ºi combaterea oricãror
evenimente care ar putea afecta
liniºtea cetãþenilor.

Poliþiºtii de la structurile de or-
dine publicã ºi poliþie rutierã vor
acþiona în echipe de siguranþã
publicã ºi în filtre rutiere, urmã-
rindu-se depistarea conducãtori-
lor auto care ar fi tentaþi sã se
urce la volan dupã ce au consu-
mat bãuturi alcoolice, în timp ce
poliþiºtii de la structurile de in-
vestigaþii criminale vor acþiona
pentru monitorizarea locurilor ºi
mediilor cunoscute cu potenþial
criminogen ºi pentru depistarea
persoanelor urmãrite în temeiul
legii, dupã cum a precizat sub-
comisar Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.



sâmbãtã, 21 ianuarie 2017 cuvântul libertãþii / 5actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

ªeful administraþiei doljene a subli-
niat faptul cã aceastã reuºitã a fost
posibilã printr-un efort investiþional

considerabil, Bãileºtiul fiind al doilea
municipiu din judeþ, dupã Craiova.
„Am fost prezent la un eveniment
important pentru administraþia publi-
cã, având în vedere faptul cã, de
astãzi, autoritãþile locale din Bãileºti

Primãria municipiului Bãileºti,Primãria municipiului Bãileºti,Primãria municipiului Bãileºti,Primãria municipiului Bãileºti,Primãria municipiului Bãileºti,
într-un sediu nou ºi modernîntr-un sediu nou ºi modernîntr-un sediu nou ºi modernîntr-un sediu nou ºi modernîntr-un sediu nou ºi modern

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a
participat, ieri, la inaugurarea noului sediu în care îºi desfã-
ºoarã activitatea Consiliul Local ºi Primãria Municipiului Bãi-
leºti, clãdirea fiind datã în folosinþã în urma unor ample lu-
crãri de reabilitare, modernizare ºi extindere.

funcþioneazã în casã nouã. Aceastã
reuºitã a fost posibilã printr-un efort
investiþional considerabil, însã rezul-

tatul este unul pe mãsurã. Vorbim
despre un edificiu modern, care rãs-
punde cu adevãrat celor mai exigen-
te standarde. Se asigurã astfel spa-
þiile necesare pentru desfãºurarea op-
timã a activitãþii administrative, atât

în ceea ce priveºte aparatul propriu
al primãriei, cât ºi ºedinþele de plen
ºi de comisii ale consiliului local”, a
subliniat Ion Prioteasa.

„Adevãraþii beneficiari ai inves-
tiþiei sunt cetãþenii”

 Reprezentantul CJ Dolj a vor-
bit ºi de mãrirea salarialã a funcþi-
onarilor din administraþie, majora-
re fãcutã recent de guvernul Grin-
deanu. „Dacã, pe lângã aceastã
modernizare a infrastructurii, pu-
nem în calcul ºi majorarea salaria-
lã decisã recent de Guvern, putem
spune cã funcþionarii din Primãria
Municipiului Bãileºti se bucurã de
unele dintre cele mai bune condiþii
de lucru. Ei nu trebuie sã uite însã
cã adevãraþii beneficiari ai investi-
þiei inaugurate astãzi sunt cetãþe-
nii, în slujba cãrora se aflã, în de-
finitiv, ºi cãrora le sunt datori cu
asigurarea celor mai bune servicii.
Doresc sã salut aceastã iniþiativã
ºi sã le adresez felicitãri autoritãþi-
lor locale ºi tuturor celor care s-au
implicat în derularea proiectului ºi
care au contribuit la succesul de-
mersului“, a declarat Ion Priotea-
sa, preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj...”, a mai spus Ion Prioteasa.

  La rândul sãu, primarul munici-
piului Bãileºti, Costel Pistriþu, a evi-
denþiat faptul cã realizarea noului
edificiu reprezintã „un vis împlinit“,
în condiþiile în care mult timp insti-
tuþia nu a avut un sediu propriu.

Dupã evenimentul inaugural, la care au fost prezenþi ºi re-
prezentanþi ai instituþiilor locale, preºedintele CJ Dolj, Ion Prio-
teasa, ºi primarul municipiului Bãileºti, Costel Pistriþu, au vizi-
tat Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu“, unde au dis-
cutat cu personalul ºi conducerea unitãþii sanitare.

Proiectul este sprijinit de organi-
zaþia guvernamentalã Transport for
London ºi implicã o perioadã de test
de 12 luni pentru 20 de exemplare
Transit Custom Plug-In Hybrid
(PHEV, hibrid cu încãrcare la pri-
zã) care reduc emisiile din oraº uti-
lizând exclusiv energie electricã pen-
tru majoritatea traseelor urbane, aºa
cum sunt cele realizate de compa-
niile de livrãri sau de cele care asi-
gurã lucrãri de întreþinere. Vehicu-
lele comerciale din Londra parcurg
280.000 de drumuri într-o zi tipicã
de muncã, strãbãtând 13 milioane
de kilometri în aceastã perioadã. Uti-
litarele de marfã adunã 75% din tra-
ficul semnat de transportul de acest

Asaltul Ford spreAsaltul Ford spreAsaltul Ford spreAsaltul Ford spreAsaltul Ford spre     vârful zoneivârful zoneivârful zoneivârful zoneivârful zonei
autovehiculelorautovehiculelorautovehiculelorautovehiculelorautovehiculelor     cu motoare electricecu motoare electricecu motoare electricecu motoare electricecu motoare electrice

Ford lanseazã un proiect în care sunt investite sume de or-
dinul milioanelor de euro ºi care este construit pentru a ajuta
la îmbunãtãþirea calitãþii aerului din Londra. Contextul este
unul favorabil pentru Ford, producãtorul accelerând planurile
de electrificare a gamei proprii prin 13 modele electrificate
programate sã fie lansate în urmãtorii 5 ani.

tip, mai mult de 7000 de vehicule
fiind prezente în orele de vârf în
centrul Londrei.

“Ford este marca numãrul 1
în segmentul vehiculelor
comerciale din Europa”

Ford va introduce 20 de exem-
plare Transit hibrid plug-in în flo-
tele comerciale ale unor companii
din Londra, implicit în cea a orga-
nizaþiei Transport for London, pen-
tru a analiza modul în care acest
tip de maºinã poate contribui la þin-
tele de reducere a poluãrii aerului,
crescând în acelaºi timp producti-
vitatea operatorilor în condiþii ur-

bane, cel mai dur mediu de lucru
pentru vehiculele comerciale. Pro-
iectul este sprijinit financiar de
Advanced Propulsion Centre (Cen-
trul de Propulsie Avansatã), grup
de iniþiativã finanþat de Guvernul
Britanic. “Ford este marca numã-
rul 1 în segmentul vehiculelor
comerciale din Europa, iar acum
se electrificã. În colaborarea cu
partenerii noºtri din Londra vom
putea sã testãm software-ul ºi te-
lematica, elemente care ne oferã un
potenþial enorm de a reduce emi-
siile ºi costurile din oraºe. Acest
nou tip de parteneriat demonstrea-
zã evoluþia noastrã spre o compa-
nie care oferã soluþii atât în dome-
niul auto, cât ºi în cel al mobilitãþii.
Mai avem mult de lucru, însã toa-
tã lumea implicatã este energizatã
de aceastã oportunitate excelentã”,
a declarat Jim Farley, Preºedinte
ºi CEO Ford of Europe. Ford este
primul producãtor care oferã teh-
nologia hibridã plug-in în acest seg-
ment al maºinilor utilitare. Dezvol-
tarea celor 20 de exemplare Transit
Custom plug-in hibrid a fost spri-
jinitã de un grant de 4.7 milioane
de lire sterline oferit de Centrul de
Propulsie Avansatã din Marea Bri-
tanie. Maºinile au fost desenate ºi
dezvoltate în Centrul Tehnic Ford
din Dunton, Marea Britanie ºi la
Centrul Prodrive Advanced Tec-
hnology din Banbury, Marea Bri-
tanie. Programul a primit ºi ajuto-
rul Revolve Technologies.

Versiunea hibridã plug-in
a lui Custom Transit este

programatã pentru lansarea
comercialã în 2019

Ford a fost marca numãrul 1 în
Europa în vânzãrile de vehicule
utilitare în 2016, performanþã rea-
lizatã pentru al doilea an consecu-
tiv. Versiunea hibridã plug-in a lui
Custom Transit este programatã
pentru lansarea comercialã în
2019, fiind parte a investiþiei de 4.5
miliarde de dolari pe care produ-
cãtorul o va realiza în zona maºi-
nilor electrificate pânã în 2020.
Ford se extinde astfel ºi devine în
acelaºi timp o companie auto ºi una
implicatã în zona de mobilitate, vi-
zând poziþia de lider în segmentul

maºinilor electrificate ºi autonome
ºi cãutarea unor soluþii noi de mo-
bilitate. Transit Custom plug-in hi-
brid este doar unul dintre cele 13
vehicule globale electrificate pe care
Ford le va lansa pe piaþã în urmã-
torii 5 ani. În acest grup sunt in-
cluse un SUV complet electric cu
o autonomie estimatã de cel puþin
480 de kilometri, un vehicul hibrid
autonom de volum construit pen-
tru a fi utilizat de servicii de ride
hailing sau ride sharing care va
debuta în America de Nord în 2021
ºi o versiune hibridã a legendarului
Mustang. Ford a stabilit, de ase-
menea, un protocol de colaborare
cu alte branduri auto pentru dez-
voltarea la nivel european a celei
mai puternice reþele de încãrcare a
maºinilor cu motoare electrice.
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Prin Adresa nr. 386/17.01.2017,
Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor Dolj a co-
municat primãriilor Bãileºti, Be-
chet, Cetate, Dãbuleni, Filiaºi, Leu,
Pleniþa, Sadova ºi Segarcea cã,
urmare a publicãrii în M.O. al Ro-
mâniei, partea I, nr. 1056/
28.12.2016  a Ordinului preºedin-
telui ANSVSA nr. 140/2016 pen-
tru modificarea ºi completarea pre-
vederilor Ordinului nr. 35/2011, ce
stabileºte condiþiile minime de
funcþionare pentru abatoarele de
capacitate micã – unitate tip aba-
tor local, centru de sacrificare,
punct de sacrificare la nivelul fer-
mei, s-au reglementat noi norme
sanitar-veterinare pentru acest seg-
ment.

Se aplicã din 27 ianuarie a.c.
Începând cu 27 ianuarie a.c.,

condiþiile minime de funcþionare
pentru abatoarele de capacitate
micã permit înfiinþarea unor uni-
tãþi de abatorizare locale de tipul
centrelor de sacrificare/puncte de
tãiere integrate în fermã, unde mi-

Nouã primãrii doljene au fost notifi-
cate de conducerea DSVSA Dolj cu pri-
vire la posibilitatea oferitã de legisla-
þie ca din 27 ianuarie a.c. sã se poatã
îngriji de asigurarea condiþiilor mini-
me pentru funcþionarea abatoarelor de
capacitate micã, centre de sacrificare
ºi puncte de sacrificare la nivelul fer-

mei. Bãileºti, Bechet, Cetate, Dãbuleni,
Filiaºi, Leu, Pleniþa, Sadova ºi Segar-
cea se numãrã printre localitãþile ce
pot beneficia de noile prevederi sani-
tar-veterinare. Odatã puse la punct,
abatoarele de capacitate micã permit
fermierilor sã-ºi vândã carnea în þarã,
ba chiar sã o ºi exporte.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

cii fermieri/crescãtori de animale
domestice – bovine, ovine, capri-
ne, porcine – pot sã îºi sacrifice
animalele din fermele proprii.

Carcasele, semicarcasele,
sferturile de carcasã vor fi mar-
cate ºi, împreunã cu organele
obþinute în urma sacrificãrii în
centrele de sacrificare ºi punc-
tele de sacrificare la nivelul fer-
mei, vor putea fi comercializate
pe teritoriul naþional cãtre mãce-
lãrii, carmangerii, restaurante,
cantine, pensiuni turistice ºi ma-
gazine alimentare. În vederea
implementãrii acestor prevederi,
precum ºi pentru a preveni posi-
bilitatea livrãrii cãrnii ºi organe-
lor cãtre alte state membre ale UE
sau alte þãri terþe, medicii veteri-
nari oficiali au obligaþia sã speci-
fice în documentele sanitare ve-
terinare obligatorii, denumirea ºi
tipul unitãþii de destinaþie – mã-
celãrie, carmangerie, restaurant,
cantinã, pensiune turisticã, ma-
gazin alimentar –, adresa ºi nu-
mãrul de înregistrare sanitarã ve-
terinarã ºi pentru siguranþa ali-

mentelor acordat de DSVSA Dolj
pentru unitatea de destinaþie.

Numãrul maxim de sacrificãri,
impus de legislaþie

Iniþial, Ordinul nr. 35 din 10
august 2011 ale preºedintelui AN-
SVSA privind aprobarea Condiþii-
lor minime de funcþionare a aba-
toarelor de capacitate micã are la
Anexã condiþiile minime de func-
þionare a abatoarelor de capacitate
micã. Ulterior, prin Ordinul nr. 140
din 16 decembrie 2016 s-au adus
modificãri ºi completãri la aceste
condiþii minime de funcþionare a
abatoarelor de capacitate micã.
Numãrul maxim de animale care
pot fi sacrificate la nivelul abatoa-
relor de capacitate micã, incluzând
tãierile de urgenþã este urmãtorul:
porcine, ovine sau caprine – 200
de capete lunar, bovine – 40 cape-

te lunar, precum ºi orice combi-
naþie a acestor specii, dar care sã
nu depãºeascã 5 UVM/zi. Centre-
le de sacrificare pot procesa por-
cine, ovine sau caprine – 100 ca-

pete lunar, bovine – 20 capete lu-
nar, precum ºi orice combinaþie a
acestor specii, dar care nu depã-
ºesc 2,5 UVM/zi. În punctele de
sacrificare, la nivelul fermei, pot
fi tãiate porcine, ovine sau caprine
– 50 de capete lunar, bovine – 10
capete lunar, dar ºi orice combi-
naþie a acestor specii, care nu de-
pãºesc 1,5 UVM/zi.

UVM înseamnã unitate vitã
mare ºi conform prevederilor Re-
gulamentului CE nr. 1.305/2013 al
Parlamentului European ºi al Con-
siliului privind sprijinul pentru dez-

voltarea ruralã acordat din Fondul
european agricol pentru dezvolta-
rea ruralã cuprinde: bovine între 6
luni ºi 2 ani – 0,6 UVM; bovine
mai mici de 6 luni – 0,4 UVM; ovine
ºi caprine – 0,15 UVM; scroafe de
producþie mai mari de 50 kg – 0,5
UVM; alte porcine – 0,3 UVM.

Fermele pot avea un punct
de tãiere

Mai trebuie precizat cã prin
centru de sacrificare se înþelege
abatorul de capacitate micã ce
este dotat cu spaþii ºi facilitãþi
adecvate, în care se desfãºoarã
activitãþi precum recepþia, caza-
rea ºi tãierea unui numãr redus
de animale, precum livrarea cãr-
nii ºi a organelor rezultate în uni-
tãþi înregistrate sanitar-veterinar
ºi pentru siguranþa alimentelor de
pe teritoriul naþional.

Punct de tãiere la nivelul fermei
este un abator de capacitate micã
integrat fermei, care este dotat cu
spaþii ºi facilitãþi adecvate în care
se desfãºoarã activitãþi pentru tã-
ierea animalelor crescute în ferma

proprie ºi pentru livrarea cãrnii ºi
a organelor rezultate în unitãþi în-
registrate sanitar-veterinare ºi pen-
tru siguranþa alimentelor de pe te-
ritoriul României.

Conducerea DSVSA Dolj pre-
cizeazã cã legislaþia este foarte
strictã în privinþa respectãrii re-
gulilor de igienã alimentarã. „Me-
dicii veterinari care evalueazã uni-
tatea în vederea autorizãrii aces-
teia, în funcþie de dimensiunea
spaþiilor, echipamentelor, facilitã-
þilor existente coroborate cu ca-
pacitatea de sacrificare trebuie sã
încadreze abatorul în conformi-
tate cu prevederile art. 2 lit. b),
din Ordinul nr. 140/16.12.2016,
nefiind permisã acordarea unor
derogãri de la etapele tehnologice
privind sacrificarea, respectiv flu-
xul tehnologic. Animalele destinate
sacrificãrii trebuie sã fie obliga-
toriu identificate ºi însoþite de cer-
tificat sanitar-veterinar, docu-
mentul privind informaþiile pentru
lanþul alimentar, precum ºi alte
documente de identificare con-
form legislaþiei actuale”, a preci-
zat dr. Costicã Retea, director
executiv adjunct al DVSVA Dolj.

Pot vinde carnea
prin abatorul fermei

Carcasele, semicarcasele, sfer-
turile de carcasã ºi organele obþi-
nute în urma sacrificãrii în cen-
trele de sacrificare ºi punctele de
sacrificare la nivelul fermei vor fi
comercializate pe teritoriul naþio-
nal cãtre mãcelãrii, carmangerii, re-
staurante, cantine, pensiuni turis-
tice ºi magazine alimentare. Certi-
ficarea de sãnãtate publicã veteri-
narã a cãrnii ºi marca de sãnãtate
care se aplicã pe carcasele, semi-
carcasele, sferturile ºi organele
obþinute în urma abatorizãrii în
abatoare de capacitate micã, cen-
tre de sacrificare ºi puncte de tã-
iere integrate la nivelul fermei tre-
buie sã fie în conformitate cu pre-
vederile Ordinului preºedintelui
ANSVSA nr. 10/2008 privind apro-
barea Normei sanitare veterinare
care stabileºte procedura pentru
marcarea ºi certificarea sanitarã
veterinarã a cãrnii proaspete ºi
marcarea produselor de origine
animalã destinate consumului
uman. Mai mult, se poate face
schimb intracomunitar sau export
cãtre þãri terþe cu carnea ºi orga-
nele obþinute la nivelul abatoarelor
de capacitate micã.
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De foarte multe ori, vedem pe
stradã cetãþeni aparþinând etniei
rome, îmbrãcaþi cu straie viu co-
lorate. Mai vedem alteori ºi þi-
gãnci dansând în stradã. La ºtiri
sunt prezentate nunþi þigãneºti,
unde predominã limuzinele de
culoare alba. Pentru etnia romã,
Universul este un uriaº ºevalet,
plin de toate culorile existente ºi
poate uneori… inexistente, cu
care viaþa se poate zugrãvi, fo-
losind sufletul drept pensulã
atemporalã.

Viaþa este un tablou de necu-
prins, pentru þigani. Cu farmec ºi
cu dureri, cu zâmbete ºi cu la-
crimi, cu cãruþe ºi limuzine de lux,
cu vile somptuoase ºi cu cortul
ºatrei, cu focul de tabãrã ºi cu
candelabrul din sticlã de Murano.
O lume a contrastelor, iar con-
trastul înseamnã o sfadã a culori-
lor. ªi, uneori, culorile se ames-
tecã ºi atunci forma începe sã
zâmbeascã, iar spiritul se prinde
în ritmul unui dans al speranþei.

Roºul este culoarea puterii. Este
ºi simbolul focului. Roºul este cu-
loarea fermecatã, cu ajutorul cã-
reia sunt alungate spiritele rele.

Poate cã unii vã veþi întreba
de ce tocmai eu îmi permit sã
comentez despre Preºedintele
Statelor Unite ale Americii, Do-
nald Trump. Sau de ce fac o
asociere între þigani – etnia romã
ºi americani.

Sunt ºi eu un cetãþean al pla-
netei. De ce nu aº comenta de-
spre Trump, dacã învestirea sa
este evenimentul universal al mo-
mentului? Un moment lung cât
viitorul. Cel puþin pe durata man-
datului care tocmai a început.

Pot sã vã povestesc multe de-
spre SUA. Am rude acolo, încã din
anul 1972, iar in ultimii ani, am
acolo nepoþii ºi o parte din copii.
Rudele mele din America sunt oa-
meni serioºi, care, muncind, cu
acte în regulã, au cãpãtat cetãþe-
nia americanã. Pentru ca acolo,
peste ocean, nu conteazã etnia, ci
doar competenþa profesionalã ºi
caracterul. Poþi fi englez, indian,

„Experienþa m-a învãþat câteva lucruri. Primul este acela de a-mi asculta instinc-
tul, indiferent de cât de bine sunã ceva pe hârtie. Al doilea este cã în general eºti

mai câºtigat dacã rãmâi alãturi de ceea ce cunoºti, iar al treilea lucru este cã,
uneori, cele mai bune investiþii sunt cele pe care nu le faci”. (Donald Trump)

þigan, chinez, mexican, român…
eºti OM ºi american, care respec-
tã legile ºi munceºte.

Omenirea a intrat într-o nouã
erã: era Trump. Un personaj
energic, Donald Trump a rãstur-
nat, prin câºtigarea alegerilor,
multe pronosticuri. Cu haz sau
cu vehemenþã, cu hotãrâre, Pre-
ºedintele Trump întruchipeazã
omul de succes. Mare om de
afaceri, reuºind în viaþa perso-
nalã ºi în jungla financiarã, cu
siguranþã cã va reuºi atât pe plan
politic, dar ºi administrativ.

Planeta a început deja sã se
alinieze noii ordini mondiale, care
pleacã din capitala SUA, de la
Casa Alba. Poate cã prezenþa în-
tregii familii Trump la festivitã-
þile dedicate învestirii seniorului
Donald va reuºi sã repunã FA-
MILIA la loc de cinste, în siste-
mul de valori al oricãrui cetãþean
de pe Pãmânt. Spun asta deoa-

rece la noi, la romi, familia este
universul in jurul cãruia gravi-
teazã destinele neamurilor.

Preºedintele Donald Trump
are o charismã aparte. Dar are
ºi  determinare.  Reprezintã
OMUL NOU, cel care nu se plea-
cã în faþa compromisurilor mur-
dare. Omul care doreºte sã dea
totul pentru naþiunea sa.

America este exemplul de demo-
craþie, în care legea este cea care
guverneazã ºi în care seriozitatea
unui om care munceºte devine linia
definitorie a sa, ca individ.

La ceremonia de învestire a
Preºedintelui Donald Trump au
fost invitate personalitãþi ale lumii
politice, din toate þãrile. În spaþiul
românesc au existat ºi încã mai
existã controverse pe aceastã
temã. Eu însã mã gândesc doar la
faptul cã nu oricine este invitat la
MASA BOGAÞILOR, ci doar
aceia care sunt învingãtori ºi în

jurul cãrora se va construi noua
strategie planetarã.

Sã ne ajute Dumnezeu pe toþi!
Sã fie pace în lume, iar cei mai
buni, adicã învingãtorii, sã aibã
parte de minte luminatã atunci

când hotãrãsc destinele tuturor,
deoarece istoria se scrie zilnic
ºi cu toþii îi suntem datori.

ROMEO TIBERIADE,

Preºedinte Partida Romilor
PRO EUROPA Sucursala Dolj

 „Natura poartã întotdeauna culorile spiritului”
(Ralph Waldo Emerson)

Roºul este culoarea dansului, aºa
precum cãmãºile aprigilor gitanos
– dansatorii de flamenco. Roºul
este ºi culoarea iubirii: sângele din
jurãmintele de credinþã, pasiunea,
sentimentalismul.

Negrul este în tradiþia romã un
simbol al tristeþii, al durerii, al ne-
fericirii, al întunecãrii. În ziua de
astãzi, tinerii aleg însã negrul, ca
semn al distincþiei prin eleganþã.
Dar pentru þiganii tradiþionali, ne-
grul rãmâne o non-culoare care
este evitatã.

Galbenul este culoare aurului,
simbolul regilor ºi al împãraþilor,
al biruitorilor ºi al stãpânitorilor.
În cultura romã, galbenul simbo-
lizeazã mãreþia ºi dominaþia.

Verdele are la þigani o semnifi-
caþie aparte. Verdele reprezintã li-
bertatea: pajiºtea, pãdurea, lumi-

nisul, munþii. Verdele este sim-
bolul ºatrei tradiþionale, cea no-
madã. Verdele este ºi simbol al
nomadismului, al cãlãtoriilor, iar
cine în verde se înþoleºte, acela
cãlãtorie de noroc va avea.

Albastrul este, oriunde în
lume, culoarea nobilã supremã.
Pentru þigani, albastrul înseam-
nã apã, înseamnã viaþã, înseam-
nã cer. Adicã elementele esenþia-
le ale spiritului.

Albul, în fapt o non-culoare,
este un simbol universal al puri-
tãþii. Pentru etnia romã, albul în-
seamnã prosperitate. ªi poziþie

socialã importantã. ªi pace. ªi
luminã.

Violetul este uneori o culoare
pe cât de frumoasã, pe atât de
controversatã. Cert este însã cã,
dupã spusele bãtrânilor neamu-
rilor þigãneºti, violetul nu atrage
nici bucurii ºi nici energii negati-
ve. De aceea, violetul rãmâne o
culoare a misterului, a vrãjilor.

Viaþa romilor este o viaþã co-
loratã. De la haine la culoarea
aleasã pentru zugrãvirea caselor,
vopsirea gardurilor, a maºinilor.
Pentru cã viaþa trebuie trãitã cu
onoare ºi cu bucurie.
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Într-o capitalã Washington DC
transformatã în fortãreaþã, dato-
ritã mãsurilor de securitate dras-
tice, cel mai puternic om din lume
ºi-a început, ieri, oficial, manda-
tul. Donald Trump a fost înves-
tit al 45-lea preºedinte al SUA, în
cadrul unei ceremonii fastuoase
la care au asistat sute de mii de
oameni.

Ziua inaugurãrii a început cu o
slujbã religioasã la Biserica St-John
din apropiere de Casa Albã, la care
au asistat preºedintele ales Donald
Trump ºi familia sa. Apoi, aceºtia
au mers la Casa Albã, pentru un
ceai în compania familiei Obama.
De acolo, au plecat împreunã spre
Capitoliu, unde Donald Trump a
depus jurãmântul de preºedinte ºi
a susþinut discursul inaugural. A
urmat un dejun la Capitoliu, cu
membrii Congresului ºi parada in-
auguralã de-a lungul Pennsylvania
Avenue, care leagã Capitoliul de
Casa Albã. Seara, preºedintele ºi
prima doamnã erau aºteptaþi la trei
recepþii organizate în cinstea lor.

Totul a început ieri. Oficial. Al 44-lea
preºedinte al SUA, democratul Barack
Obama, a cedat locul la Casa Albã repu-
blicanului Donald Trump, intronizat în
cadrul unei somptoase festivitãþi, care
a traversat lumea. Se va mai vorbi o scur-
tã vreme despre victoria sa „istoricã”
asupra lui Hillary Clinton (paradoxal
aceasta a avut în plus aproape 2,8 mili-
oane de voturi) se va mai discuta ºi de-
spre bilanþul „pozitiv” al predecesoru-
lui sãu, pe care istoricul ºi politologul
franco-american Nicole Bacharan, au-
toarea cãrþii „Secrete de la Casa Albã”
(Ed. Pocket), îl considerã dupã opt ani,
contrastant, adicã „o reuºitã pe plan in-
tern ºi un eºec pe plan extern”. Discuta-
bilã observaþia, fiindcã America cu con-
sistente împliniri, în plan economic, pe
mandatul lui Barack Obama, este mai
divizatã, astãzi, ca în 2009. Un lucru este
cert: Trump va rãmâne Trump. Graþie
Twitter, septagenarul îºi regleazã coti-

dian conturile cu cei care îl criticã, fie
cã e vorba de John Lewis, figurã miºcã-
rii drepturilor civice, actriþa Meryl
Streep, acuzatã de nu ºtim ce relaþii cu
Hillary Clinton, sau senatorul John
McCain, unul din puþinii dizidenþi din
Grand Old Party. La 70 de ani, fãrã ex-
perienþã politicã, diplomaticã sau mili-
tarã, magnatul imobiliar – beneficiarul
unei reduse cote de încredere, în com-
paraþie cu predecesorul sãu – soseºte la
Casa Albã. Este anturat, în echipã, de mi-
litari de carierã fiindcã adorã eroii ga-
lonaþi – Patton pentru trecut, James
„Mad Dog” Mattis, secretarul de la Apã-
rare pentru prezent, ºi vine deplin încre-
zãtor. A desemnat ca ºef de cabinet la
Casa Albã, un post eminament politic, pe
Reince Priebus, preºedintele Republi-
can National Committe, cea mai înaltã
instanþã a Partidului Republican, un per-
fect aparatchik. A condus Grand Old
Party în Wisconsin, statul de adopþie,

MIRCEA CANÞÃR

Cel mai bogat politician
care ajunge la Casa Albã

Cel de-al 45 preºedintele al Sta-
telor Unite e ºi cel mai bogat politi-
cian care ajunge la Casa Albã. Cu
o avere impresionantã din imobili-
are, a stârnit de-a lungul timpului
valuri de controverse, dar acestea
nu l-au fãcut sã piardã teren. Din
contrã, s-a sprjinit tocmai pe scan-
daluri, care i-au crescut populari-
tatea. Donald J. Trump s-a nãs-
cut pe 14 iunie 1946 în New York.
Era cel mai mic dintre cei patru
copii ai familiei. Tatãl sãu fãcuse
milioane din afaceri imobiliare ºi
i-a dat impulsul de a merge pe
acelaºi drum. La 13 ani, Donald
Trump a fost trimis la Academia
Militarã din New York. “Nu eram
tocmai copilul cu cea mai bunã
purtare din lume, iar pãrinþii nu
ºtiau ce sã facã”, spunea Donald
Trump în 2004.

Mai târziu, avea sã studieze eco-
nomia la Universitatea din Pennsyl-
vania. Iar dupã absolvire, în 1968,
s-a dedicat complet afacerilor

imobiliare ale familiei. De la bun în-
ceput ºi-a propus sã se extindã spre
Manhattan, cea mai scumpã zonã
a New York-ului. Nu avea bani
suficienþi, nici experienþã. Însã avea
ambiþie din belºug ºi o minte ascu-
þitã. A convins bãncile sã-l împru-
mute. Iar în cartierul exclusivist au
început sã aparã clãdiri ridicate sau
renovate de el. Inclusiv opulentul
Trump Tower, care valoreazã
acum 600 de milioane de dolari.

Însã la începutul anilor ’90 a
fost cât pe ce sã piardã totul. Eco-
nomia americanã era în crizã, pia-
þa imobiliarã se prãbuºise, iar el
cheltuia fãrã mãsurã. Trump adu-
nase datorii de peste 4 miliarde de
dolari la peste 70 de bãnci.

A ajuns însã la o înþelegere cu
bãncile ºi a reuºit sã-ºi repunã afa-
cerile pe picioare. Aproape zece ani
mai târziu a început etapa care i-a
adus faimã naþionalã. Reality show-
ul “The apprentice/Ucenicul”.

Victorie istoricã
Candidat al Partidului Republi-

can la alegerile prezidenþiale ame-
ricane din 2016, pentru care ºi-a
anunþat candidatura în iunie 2015,
a fost nominalizat oficial de partid,
în iulie 2016. Donald Trump a
câºtigat alegerile primare din ca-
drul partidului, la 2 martie 2016,
acesta aflându-se în competiþie in-
ternã de partid cu alþi patru candi-
daþi: Marco Rubio (senator de Flo-
rida), Ted Cruz (senator de Texas),
John Kasich (guvernator Ohio) ºi
Ben Carson (chirurg).

A câºtigat alegerile prezidenþia-
le din SUA, desfãºurate la 8 no-
iembrie 2016, învingând-o pe can-
didata democratã Hillary Clinton.
În timp ce Donald Trump a obþi-
nut sufragiile a 304 electori, con-
tracandidata sa democratã s-a oprit
la 227, deºi, strict din punct de ve-
dere al numãrului de votanþi, Hilla-
ry Clinton a câºtigat bãtãlia electo-
ralã cu un avantaj de peste douã
milioane de voturi.

În cadrul campaniei sale,
Trump a susþinut crearea de noi
locuri de muncã, creºterea secu-
ritãþii frontierelor ºi îmbunãtãþi-

rea relaþiilor externe, promiþând
sã aducã Statelor Unite mãreþia
de odinioarã - „Make America
Great Again”.

Donald Trump, controverse
în perioada de tranziþie

Donald Trump a continuat sã
stârneascã controverse ºi dupã
câºtigarea preºedinþiei Statelor
Unite, intrând în polemici cu diver-
se personalitãþi publice, criticând
serviciile secrete americane, acu-
zând mass-media de lipsã de ones-
titate ºi provocând consternare ºi
neliniºte în China sau Europa.

Imediat dupã victoria lui
Trump, sute de susþinãtori ai de-
mocratei Hillary Clinton au pro-
testat în mai multe oraºe america-
ne, iar proaspãt alesul preºedinte a
reacþionat prompt pe Twitter, cri-
ticând demonstranþii ºi presa.

“Tocmai am avut alegeri preziden-
þiale foarte deschise ºi de succes.
Acum, manifestanþi profesioniºti,
incitaþi de presã, protesteazã. Foarte
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înainte a prelua conducerea la nivel na-
þional în 2011. A reuºit sã menþinã un
echilibru imposibil, între un candidat
tumultuos ºi o bunã parte din conserva-
torii dogmatici, aleºi, care se opuneau
la investiturã, între care speakerul Ca-
merei Reprezentanþilor, Paul Ryan, un
alt republican din statul Wisconsin. Cra-
vata sa este aproape tot timpul roºie,
semn al forþei ºi virilitãþii, iar costumul
este de culoare bleumarin. Ceea ce ºtim
este cã s-a pregãtit minuþios pentru pre-
luarea puterii. Controleazã prin Grand
Old Party cele douã camere ale Congre-
sului, cel puþin pânã la mijlocul manda-
tului, în 2018. În plus, cât de curând, va
numi încã un judecãtor la Curtea Supre-
mã. A anunþat un plan de reconstrucþie
ca dupã rãzboi, via parteneriat public –
privat. Obamacare, imigraþie, terorism,
ºi nu numai, dosare mari, despre care a
lansat dezbateri în urmã cu mai multã
vreme, vor trebui materializate. Are

abordãri insolite. Ca de pildã contruc-
þia unui gard de 1.600 de kilometri, înalt
de 10-12 metri la frontiera mexicanã,
pentru stãvilirea traficului de arme ºi
de droguri. „Washington Post” avansea-
zã un cost de 25 de miliarde de dolari.
Sub lupã se vor afla demersurile sale
privind politica externã, atitudinea faþã
de Uniunea Europeanã ºi NATO. China
ºi Taiwan. Este anunþatã o întâlnire cu
Vladimir Putin cât de curând, la Reyk-
javik în Islanda. În ceea ce ne priveºte,
faptul cã preºedintele Camerei Deputa-
þilor, Liviu Dragnea, ºi premierul, So-
rin Grindeanu, prezenþi la festivitãþile
de investiturã, au avut ocazia sã-l salute
pe noul lider al lumii libere, nu este de
neluat în seamã.  Relaþiile cu SUA, mai
solide ca niciodatã, fiind ºi o expresie a
parteneriatului strategic. Sã-l aºteptãm
aºadar, „la lucru” pe Donald Trump þi-
nându-i... cum se spune, pumnii ºi urân-
du-i „Good Luck!”.

nedrept!”, a fost prima reacþie a lui
Donald Trump pe Twitter, care ul-
terior a lãudat “pasiunea pentru þarã”
a protestatarilor. Drept reacþie la re-
numãrarea voturilor din statul Wis-
consin, Trump afirma, într-o posta-
re, cã a câºtigat ºi votul popular la
alegerile din 8 noiembrie, “dacã scazi
milioanele de oameni care au votat
ilegal”, fãrã a oferi vreo dovadã care
sã-i susþinã afirmaþia.

Subiectul presupuselor ingerin-
þe ruse în scrutinul prezidenþial din
8 noiembrie a continuat sã fie am-
plu dezbãtut ºi dupã terminarea ale-
gerilor, proaspãt alesul preºedinte
contestând cu fervoare informaþiile
în acest sens ºi chiar a acuzat ser-
viciile secrete americane de impli-
care politicã.

Începând din luna octombrie,
autoritãþile americane au formulat
acuzaþii oficiale la adresa Rusiei pri-
vind o serie de atacuri cibernetice
care au vizat servere ale Partidului
Democrat în timpul campaniei elec-
torale pentru alegerile prezidenþiale
ºi legislative.

Donald Trump a ironizat conclu-
ziile comunitãþii agenþiilor de infor-
maþii privind implicarea directã a
Administraþiei de la Moscova în ata-
curile asupra serverelor Partidului
Democrat american ºi a împãrtãºit
opinia lui Julian Assange, ºeful Wi-
kiLeaks, cã atacurile cibernetice
puteau fi comise chiar ºi de un “co-
pil de 14 ani”.

Pe 6 ianuarie, dupã ce ºefii agen-
þiilor americane de securitate i-au
prezentat un raport complet cu pri-
vire la atacurile cibernetice, în care
se indica cã Vladimir Putin a ordo-
nat o campanie de influenþare a
scrutinului prezidenþial din SUA,
Donald Trump a declarat cã a fost
o întâlnire „constructivã” ºi a vor-
bit despre „respectul sãu profund
pentru munca” depusã de membrii
serviciilor de informaþii. „Deºi Ru-
sia, China, alte state, grupuri ºi in-
divizi din exterior încearcã în per-

manenþã sã pãtrundã în infrastruc-
tura ciberneticã a instituþiilor noas-
tre guvernamentale, companiilor ºi
organizaþiilor, inclusiv Comitetul
Naþional Democrat, nu a existat
absolut niciun efect asupra rezulta-
tului alegerilor”, se mai afirma într-
un comunicat dat publicitãþii ime-
diat dupã întâlnirea cu ºefii agenþii-
lor de securitate.

Ulterior, în presa americanã au

apãrut informaþii cu privire la exis-
tenþa unui presupus dosar pregãtit
de serviciile secrete ruse cu mate-
riale compromiþãtoare despre vii-
torul preºedinte.

Episodul „ºtirilor false”
Donald Trump a reacþionat

prompt afirmând cã este vorba de
„ºtiri false! O vânãtoare de vrãji-
toare”. „Rusia tocmai a transmis
cã relatãrile neverificate plãtite de
adversarii politici reprezintã o in-
venþie totalã, o absurditate absolu-
tã. Foarte incorect!”, a mai afir-
mat Trump într-un mesaj pe Twit-
ter, dupã ce Moscova a negat ca-
tegoric informaþiile.

 „Rusia nu a încercat niciodatã sã
mã ajute. Nu am nicio legãturã cu
Rusia - niciun acord, niciun împru-

mut, nimic!”, a completat Trump.
„Serviciile secrete nu ar trebui

sã permitã divulgarea cãtre public
a unor asemenea ºtiri false. O ulti-
mã loviturã la adresa mea. Oare
trãim în Germania nazistã?”, scria
Trump într-un mesaj postat pe
Twitter la 11 ianuarie.

Donald Trump a intrat în con-
flict ºi cu ºeful CIA, John Bren-
nan, dupã ce acesta a sugerat cã

preºedintele-ales nu este conºtient
în totalitate de ameninþarea repre-
zentatã de Moscova, iar Trump a
sugerat cã Brennan ar fi în spatele
ºtirilor false ce îl vizeazã.

Donald Trump,
în relaþia cu China

Preºedintele a continuat retori-
ca durã la adresa Chinei ºi dupã
câºtigarea alegerilor prezidenþiale,
antagonizând Beijingul dupã ce dis-
cutat prin telefon cu liderul Taiwa-
nului ºi a pus la îndoialã principiul
„unei singure Chine”.

La începutul lunii decembrie,
Trump a discutat prin telefon cu
liderul de la Taipei, Tsai Ing-wen,
fiind pentru prima datã în ultimii
37 de ani când un preºedinte ame-
rican discutã direct cu ºeful statu-
lui taiwanez.

Ulterior, Trump a pus la îndoia-

lã poziþia tradiþionalã a Statelor
Unite faþã de politica „o singurã
China” în lipsa unor concesii din
partea Beijingului, inclusiv în ceea
ce priveºte comerþul.

China a reacþionat dur, avertizând
viitoarea Administraþie Trump cã ori-
ce încercare de contestare a politicii
statului unitar chinez riscã sã afecte-
ze pacea în Strâmtoarea Taiwan.

Donald Trump despre
Uniunea Europeanã ºi NATO
Recent, Donald Trump a decla-

rat cã decizia Marii Britanii de a
pãrãsi UE se va dovedi a fi un „lu-
cru grozav” ºi a anticipat cã Blo-
cul comunitar va continua sã se
destrame, potrivit unui interviu
acordat pentru publicaþiile The Ti-
mes ºi Bild.

„Cred cã nu va fi prea uºor sã
rãmânã uniþi. ªi mai cred cã: dacã
refugiaþii continuã sã vinã în dife-
rite regiuni din Europa...va fi foar-
te greu sã rãmânã împreunã, pen-
tru cã oamenii sunt foarte supãraþi
din cauza acestui lucru”.

„Alianþa Nord-Atlanticã (NATO)
este învechitã, deoarece nu are
grijã de combaterea terorismului;
doar cinci þãri îºi achitã contribu-
þiile la nivelul la care ar trebui. Aces-
tea fiind spuse, Alianþa Nord-Atlan-
ticã este foarte importantã pentru
mine”, a afirmat Donald Trump,
catalogând UE drept un „vehicul”
al Germaniei.

Rãzboiul declaraþiilor între
Donald Trump ºi mai multe

personalitãþi publice americane
Încã din campania electoralã,

Trump a criticat de mai multe ori
emisiunea de satirã Saturday Night
Live (SNL) ºi mai ales pe actorul
Alec Baldwin care îl interpreteazã
pe miliardarul american.

„O emisiune complet unilatera-
lã ºi pãrtinitoare - nu e deloc amu-
zantã. Timp egal ºi pentru noi?”,
a scris preºedinte despre SNL
într-o postare pe Twitter.

 „Timp egal? Alegerile s-au în-
cheiat. Nu mai existã timp egal.
Acum va trebui sã încerci sã fii
preºedinte, iar oamenii vor reac-
þiona. La asta se reduce tot”, a re-
plicat Alec Baldwin pe Twitter.

Fãcând referire la criticile aci-
de ºi subtile pe care i le-a adus
Meryl Streep în discursul susþi-
nut la gala Globurilor de Aur,
Trump a descris-o pe Streep în
termeni defãimãtori, în mai multe
mesaje pe Twitter: „Este una din-
tre cele mai supraevaluate actriþe
de la Hollywood”. Preºedintele a
adãugat cã actriþa este „o susþi-
nãtoare a lui Hillary care mã atacã
pe nedrept”.

Trump a declarat pentru New
York Times cã nu a auzit discursul
lui Streep ºi nici nu a vizionat gala
Globurilor de Aur, dar a spus cã „nu
este surprins” cã este criticat de „li-
beralii din industria filmului”.

Preºedintele a avut un schimb
de replici ºi cu congresmanul John
Lewis, un simbol al miºcãrii pen-
tru drepturi civile, care a declarat
despre Trump cã nu este „un pre-
ºedinte legitim”. „John Lewis ar
face mai bine sã se ocupe sã-ºi
ajute circumscripþia, care este
într-o situaþie teribilã (...) Vorbe,
vorbe, vorbe — nicio acþiune.
Niciun rezultat. Trist!”, a replicat
Trump pe Twitter.
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07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Europa mea (R)
09:00 Euroconsumatorul (R)
09:30 Euroconsumatorul
10:00 Pe urmele omului de

Neanderthal
11:00 Dincolo de viitor
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 TVR 60 (R)
13:30 Geopolitice
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:10 Ziua Culturii Naþionale (R)
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Petrecere cu lãutari
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Geopolitice (R)
00:35 Petrecere cu lãutari (R)
02:15 Vorbeºte corect! (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Sport (R)
03:15 Exclusiv în România (R)
03:55 Euroconsumatorul (R)
04:20 Viaþa satului (R)
05:35 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360°-GEO
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Liverpool în trei zile
12:30 Legile afacerilor
13:00 Gala Umorului (R)
14:10 Micul indian
1973, SUA, Comedie, Familie,

Western
15:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Arte, carte ºi capricii
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Ador incurcaturile
1994, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
22:20 6 Gloanþe
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
00:20 Gala Umorului (R)
01:10 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:20 Arte, carte ºi capricii (R)
02:10 Destine ca-n filme (R)
03:10 Poveste dupã poveste

(R)
04:00 Memorialul Durerii (R)
05:00 Duelul pianelor (R)
05:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei

TVR 2

07:20 Alice În þara Oglinzilor
09:15 Hector în cãutarea fericirii
11:15 Anturaj
13:00 În secret
14:45 Liza, zâna-vulpe
16:25 O poveste încâlcitã
18:05 Alice În þara Oglinzilor
20:00 Tomorrowland: Lumea de

dincolo de mâine
22:10 Al 5lea val
00:00 Poltergeist
01:35 Dupã 28 de zile
03:30 Transporter: Moºtenirea
05:05 Marea singuratate

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Zborul spre casã
1996, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Rãzboi în bucãtãrie
2014, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
15:15 Eddie
1996, SUA, Comedie
17:15 Cei trei nãtãrãi (R)
2012, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:00 Omul cu masca de fier
1998, SUA, Aventuri
00:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Omul cu masca de fier (R)
1998, SUA, Aventuri
04:00 Rãzboi în bucãtãrie (R)
2014, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
05:45 Lecþii de viaþã (R)
06:30 Trump versus Trump (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
08:45 Teleshopping
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 Regina inimilor
20:00 Mireasa pentru fratele

meu
23:00 Inimã de frate
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Mireasa pentru fratele

meu (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
05:30 Dincolo de povestiri (R)
06:00 Inimã de frate (R)

08:00 În ritm de step 2 (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 La mulþi ani! (R)
13:45 Celine: În ochii lumii
16:15 La bloc
18:30 Un super-erou
20:30 A Good Man
22:45 Extaz
01:00 A Good Man (R)
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Cenuºãreasa
1950, SUA, Animaþie, Aventuri
21:30 Doi fraþi
2004, SUA, Aventuri, Dramã
23:30 Demonii lui Da Vinci
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
02:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)
04:00 Demonii lui Da Vinci (R)
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Fetele lu' dom' Profesor
2014, România, Comedie
14:00 Teo Show
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
22:00 Conspiraþia
2013, Marea Britanie, SUA,

Crimã, Dramã, Mister, Thriller
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Asta-i România! (R)
03:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Atelierul magic
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Omul pãdurilor
2011, Italia, Dramã, Familie
16:00 ªantaj (R)
1982, România, Acþiune
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Banc show
21:30 Secretele din pereþi
2010, SUA, Dramã, Horror,

Thriller
23:30 Neam legat
00:00 Epic Show
01:00 Dupã faptã ºi rãsplatã
02:00 Secretele din pereþi (R)
2010, SUA, Dramã, Horror,

Thriller
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:00 Focus 18 (R)
06:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
11:00 Fotbal Uefa Champions

League: Bayern - Atletico
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Stelele Local Kombat
15:00 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat Cluj-

Napoca
20:00 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
23:30 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat Cluj-

Napoca
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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DUMINICÃ - 22 ianuarie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Extragere Loteria

bonurilor fiscale
16:15 Petrecere cu lãutari (R)
18:00 Lozul cel mare
18:30 Puterea binelui
19:00 TVR 60
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Afacerea Tãnase - leapºa

pe murite
22:15 Garantat 100%
23:15 Puterea binelui (R)
23:45 Tezaur folcloric (R)
00:45 Dincolo de viitor (R)
01:15 Ultima ediþie (R)
01:45 Telejurnal (R)
02:25 În grãdina Danei (R)
02:50 Euroconsumatorul (R)
03:15 Pe urmele omului de

Neanderthal (R)
04:10 Vorbeºte corect! (R)
04:15 Universul credinþei (R)
05:35 TVR 60 (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360°-GEO
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Poveste dupã poveste

(R)
13:00 Cap compas
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 La rascrucea marilor

furtuni
1980, România, Dramã, Istoric
15:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Pentru patrie
1978, România, Istoric, Rãzboi
21:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Pentru patrie
1978, România, Istoric, Rãzboi
00:00 Arte, carte ºi capricii (R)
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Teatru TV (R)
02:20 Gala Umorului (R)
03:10 Duelul pianelor (R)
04:00 D'ale lu' Miticã (R)
05:00 Ferma (R)

TVR 2

07:30 Bine ai venit acasã!
09:00 Angry Birds - Filmul
10:40 Grease Live!
12:50 Tomorrowland: Lumea de

dincolo de mâine
15:00 Distracþie cu Dick ºi Jane
16:30 Hot Pursuit: Urmãrire

periculoasã
18:00 Doamna Bovary
20:00 Angry Birds - Filmul
21:40 Aventuri în Mexic
23:15 Locuri întunecate
01:10 Rolul vieþii mele
02:55 Detaºare

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Rãzboi în bucãtãrie (R)
2014, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
12:15 Ce spun românii
13:30 Eddie (R)
1996, SUA, Comedie
15:15 Aventurile extraordinare

ale Adelei
2010, Franta, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Mister
17:15 Beverly Hills Ninja
1997, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Piraþii din Caraibe: La

capãtul lumii
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
23:30 Ambushed
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
01:15 Piraþii din Caraibe: La

capãtul lumii (R)
04:00 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Regina inimilor (R)
12:30 Teleshopping
13:00 În ritm de step 2
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Regina inimilor
20:00 Cãlãtoria unei femei
23:00 Inimã de frate
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Cãlãtoria unei femei (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Culorile iubirii (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 Celine: În ochii lumii (R)
09:30 La bloc (R)
11:45 Un super-erou (R)
13:45 Mama vitregã
16:15 La bloc
2002, România, Comedie
18:30 Un bacºis de 2 milioane

de dolari
20:30 Cum ºtii daca ai noroc?
23:00 Spiritul rãzbunãrii
2009, SUA, Actiune, Crima,

Thriller
00:30 Gothika
2003, SUA, Horror, Thriller
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Turnul singurãtãþii
10:00 Chefi la cuþite (R)
13:00 Observator
13:45 Doi fraþi (R)
2004, SUA, Aventuri, Dramã
16:00 Observator
17:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
17:30 Cenuºãreasa (R)
1950, SUA, Animaþie, Aventuri
19:00 Observator
20:00 Uniplay Show
22:00 Celularul
2004, SUA, Germania, Acþiune,

Dramã, Thriller
00:00 Mumia revine
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
02:15 Turnul singurãtãþii (R)
03:00 Observator (R)
03:45 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
04:15 Celularul (R)
2004, SUA, Germania, Acþiune,

Dramã, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
09:15 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Asta-i România! (R)
15:00 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
17:15 Testul de rezistenþã (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!
22:00 Ochii din umbrã (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)
05:15 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
08:15 La TV (R)
2015, Comedie
09:00 Casa: construcþie ºi

design
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Banc show (R)
15:00 Dupã faptã ºi rãsplatã
16:00 Pãdureanca (R)
1986, România, Dramã
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Trãdaþi în dragoste
00:15 Omul pãdurilor (R)
2011, Italia, Dramã, Familie
02:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Trãdaþi în dragoste (R)
05:30 Cu lumea-n cap
06:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:00 ªtiri Sport.ro
09:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Superspeed
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFA Europa

League: Villarreal - FC Steaua
Bucureºti

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Stelele Local Kombat
15:00 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat
20:00 Marea Þãcãnealã
22:00 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Punk'd. Þeapa secolului
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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DISPOZIÞIA NR.543
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.
215/2001 republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului

Craiova în ºedinþã ordinarã, în data de 26.01.2017, ora
10,00, în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Raportul privind rezultatele obþinute de Poliþia Localã a
Municipiului Craiova în anul 2016.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor de înca-
drare în categoria clãdirilor ºi terenurilor neîngrijite situate în
intravilanul municipiului Craiova ºi a normelor de procedurã in-
stituite în acest sens.

3. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova nr.7/2015 referitoare la acorda-
rea unor facilitãþi fiscale pentru administratorul ºi rezidenþii Par-
cului Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”.

4. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova nr.183/2016 referitoare la apro-
barea Planului de ocupare a funcþiilor publice, pentru anul 2017.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de
acordare a sporului pentru condiþii periculoase sau vãtãmãtoare,
personalului încadrat pe bazã de contract individual de muncã-
personal contractual din cadrul Sport Club Municipal Craiova.

6. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente luna-
re gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru
persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþito-
rii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai aces-
tora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2017.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a
numãrului de asistenþi ai persoanelor cu handicap grav încadraþi
cu contract de muncã pe raza municipiului Craiova.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de acþiuni
sau de lucrãri de interes local pentru beneficiarii de ajutor so-
cial, precum ºi pentru pãrinþii ai cãror copii beneficiazã de mã-
suri de protecþie specialã, pentru anul 2017.

9. Proiect de hotãrâre privind modificarea pãrþii contractante
din Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova,
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Agenþia Naþio-
nalã Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog Dolj.

10.Proiect de hotãrâre privind modificarea pãrþii contractante
din Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova,
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Penitenciarul Cra-
iova ºi Regia Autonomã de Administrare a Domeniului Public ºi
Fondului Locativ Craiova.

11.Proiect de hotãrâre privind modificarea pãrþii contractante
din Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova,
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Comunitatea
Evreilor Craiova.

12.Proiect de hotãrâre privind modificarea pãrþii contractante din
Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Con-
siliul Local al Municipiului Craiova ºi Fundaþia Creºtinã Ethos.

13.Proiect de hotãrâre privind modificarea pãrþii contractante
din Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova,
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Direcþia Gene-
ralã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

14. Proiect de hotãrâre privind modificarea pãrþii contractan-
te din Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al
Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei ºi Asociaþia
Vasiliada.

15.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contracte-
lor de închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri desti-
nate închirierii, construite prin programe de investiþii la nivel
naþional.

16. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contracte-
lor de concesiune nr.320/2012 ºi nr.322/2012, încheiate în-
tre municipiul Craiova ºi Vasile Dinu Constantin, respectiv
Gruia Luiza Ela.

17.Proiect de hotãrâre privind încheierea contractului de în-
chiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Dr. Pã-
truþoiu Maria Livia S.R.L., având ca obiect exploatarea spaþiului
situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A
(Micropoliclinica Craioviþa Nouã).

18.Proiect de hotãrâre privind încheierea contractului de în-
chiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Dr. Po-
pescu Veronica, având ca obiect exploatarea spaþiului situat în
municipiul Craiova, str.Horia, nr.5.

19.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei unor con-
tracte de închiriere având ca obiect terenuri aparþinând domeniu-
lui public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt ampla-
sate construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale,
producþie ºi prestãri servicii.

20.Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului
de concesiune nr.27T/2002, încheiat între Consiliul Local al Mu-
nicipiului Craiova ºi Pavel Badea.

21.Proiect de hotãrâre privind concesionarea, cãtre S.C. Pieþe
ºi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparþinând domeniului pu-
blic al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7.

22.Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de con-
cesiune nr.76966/2014, încheiat între municipiul Craiova, prin
Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Shandong Ningjian
Construction Group Investment România S.R.L.

23.Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunu-
rilor aparþinând domeniului privat al municipiului Craiova.

24.Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunu-
rilor aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.

25.Proiect de hotãrâre privind instituirea de parcãri supuse ta-
xãrii, pe domeniul public al municipiului Craiova, precum ºi apro-
barea Regulamentului referitor la aplicarea taxei pentru parcarea
autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova.

26.Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliu-
lui Local al Municipiului Craiova nr.4/2013 referitoare la de-
semnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Cra-
iova în Adunarea Generalã a Asociaþilor a Asociaþiei de Dezvol-
tare Intercomunitarã „Salubris Dolj”.

27.Proiect de hotãrâre privind modificarea tarifelor pentru ac-
tivitãþile serviciului de salubrizare.

28.Întrebãri ºi interpelãri.

                                                     Emisã azi 20.01.2017

                PT. PRIMAR,                   PT. SECRETAR,

               VICEPRIMAR,                Ovidiu MISCHIANU
Mihail GENOIU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu!
PETCU GEANINA MARINELA ºi

PETCU MARINEL NICUªOR, titulari ai
proiectului:  Supraînãlþare imobil existent
de la D+P+4E la D+P+6E+7,8 retrase cu
modificãri interioare ºi faþade ºi schim-
bare destinaþie la parter din locuinþe în
spaþiu comercial anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM Dolj- Fãrã evaluarea
impactului asupra mediului ºi fãrã eva-
luare adecvatã - pentru proiectul menþio-
nat,  propus a fi amplasat în municipiul
Craiova, str. Calea Severinului, nr. 18 B.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motive-
le care o fundamenteazã  pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1 în zilele de L-J, întrte orele 8-16 ºi vi-
neri între orele 8-14, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii / observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen  de 5 zile.

COMUNA Piscu Vechi, titular al Pla-
nului Urbanistic General al Comunei Pis-
cu Vechi, amplasat în Comuna Piscu
Vechi, anunþã publicul interesat cã s-a
depus documentaþia în vederea obþine-
rii avizului de mediu pentru avizarea Pla-
nului Urbanistic General al Comunei Pis-
cu Vechi. Observaþiile publicului se pri-
mesc în scris la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, Craiova, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet: http//: ap-
mdj.anpm.ro, zilnic între orele 08.00-16.00,
în termen de 18 zile calendaristice de la
apariþia anunþului.

ANUNÞ MEDIU Titularul  DUMITRU
RAYMOND PENTRU SC RAYMAX CO-
MIMPEX SRL, anunþã publicul interesat
asupra elaborãrii primei versiuni a PUZ-
ului în localitatea Cârcea, T3, P19, Dolj  ºi
declanºarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se poate reali-
za la sediul APM Dolj, str Petru Rareº nr
1, Craiova, jud Dolj, pe site-ul APM Dolj:
http://apmdj.anpm.ro, ºi la sediul titula-
rului: Municipiul  Craiova, str. Dealul Spi-
rei, nr. 20, bl. M 26, sc. 1, ap. 1, judeþul
Dolj. Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM DOLJ, în
termen de 15 zile calendaristice, de la data
prezentului anunþ.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106  din Legea nr. 215/2001, privind administraþia

publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 26.01.2017, ora 14.00 la sediul
consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind declararea vacantãrii unor locuri de consilieri judeþeni.
2. Proiect de hotãrâre privind desemnarea unui membru în comisia de validare pentru validarea mandatelor consilierilor

judeþeni.
3. Proiect de hotãrâre privind validarea mandatelor unor consilieri judeþeni.
4. Proiect de hotãrâre privind alegerea vicepreºedintelui Consiliului Judeþean Dolj.
5. Proiect de hotãrâre privind modificarea componenþei Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã Dolj.
6. Proiect de hotãrâre privind stabilirea preþurilor medii ale produselor agricole ºi preþul mediu/tona de iarbã, în vederea

determinãrii veniturilor obþinute din arendare.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a statului de funcþii ºi a regulamentului de organizare

ºi funcþionare pentru Spitalul Orãºenesc “Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Muzeul de Artã Craiova.
9. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Stancu Florin Ionuþ, director

general al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
10. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Bobocicã Mihai Ciprian, pro-

movat temporar în funcþia publicã de conducere de director executiv al Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoa-
nelor Dolj.

11. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Dobrescu Constantin, director
al Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj.

12. Proiect de stabilire privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã domnul Pâncu Bogdan Mihai director al
Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa “U,, Craiova.

13. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã doamna Florea Emilia Georgeta, direc-
tor al Centrului Judeþean pentru Protecþia Naturii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã.

14. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã doamna Kalman Aurora, director al
Unitãþii Medico Sociale Melineºti.

15. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la S.C. Parc Turism S.A. Craiova sã convoace
adunarea generalã a acþionarilor în vederea numirii administratorilor provizorii.

16. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi
Poduri Dolj S.A. sã convoace adunarea generalã a acþionarilor în vederea numirii administratorilor provizorii.

17. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Parc Industrial Craiova S.A. sã con-
voace adunarea generalã a acþionarilor în vederea numirii administratorilor provizorii.

18. Proiect de hotãrâre privind desemnarea membrilor provizorii ai consiliului de administraþie al Regiei Autonome
Aeroportul Internaþional Craiova.

19. Proiect de hotãrâre privind solicitarea transmiterii imobilului 2692, situat în comuna Orodel, judeþul Dolj, din dome-
niul public al statului ºi din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, în domeniul public al judeþului Dolj.

20. Proiect de hotãrâre privind trecerea unor clãdiri ºi construcþii din domeniul public al judeþului Dolj în domeniul privat
al judeþului, în vederea desfiinþãrii.

21. Proiect de hotãrâre privind trecerea unor clãdiri situate în incinta Unitãþii Medico-Sociale Sadova, din domeniul
public în domeniul privat al judeþului Dolj, în vederea desfiinþãrii.

22. Proiect de hotãrâre privind trecerea unor bunuri aflate în administrarea Spitalului Orãºenesc „Aºezãmintele
Brâncoveneºti” Dãbuleni, din domeniul public în domeniul privat al judeþului Dolj, în vederea desfiinþãrii ºi casãrii.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea anexei la Hotãrârea Consiliului Judeþean Dolj nr.53/2013 referitoare la bunuri
din domeniul public al judeþului Dolj.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor clãdiri în care îºi desfãºoarã activitatea
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.

25. Proiect de hotãrâre privind încetarea administrãrii acordatã R.A. Aeroportul Internaþional Craiova asupra unor imobile.
26. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru cabinetele medicale din Centrul

Medical Calea Bucureºti ºi Centrul Medical  Brazda lui Novac.
27. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.45796/31.12.2015, încheiat de Spitalul

Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova cu Microcomputer Service S.A.
28. Proiect de hotãrâre privind radierea din cartea funciarã a unor clãdiri situate în Craiova, str. Jieþului nr.19.
29. Proiect de hotãrâre privind preluarea în administrare de la Consiliul Local al Municipiului Craiova a diferenþei de teren

în suprafaþã de 1159 mp pentru drumul de exploatare nr.684, în vederea realizãrii obiectivului „Staþie de sortare ºi staþie de
compostare la Mofleni - Craiova” în cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deºeurilor în judeþul Dolj”.

30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea proiectului ”Coordonarea ºi sprijinirea modernizãrii serviciilor publice de
sãnãtate în regiunea Dolj-Vratsa” ºi a contribuþiei locale proprii.

31. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþei de traseu pentru cursa regulatã specialã efectuatã pe traseul Calafat -
Bãileºti.

32. Proiect de hotãrâre privind adoptarea unor mãsuri în vederea asigurãrii transparenþei decizionale la nivelul Consiliului
Judeþean Dolj.

33. Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 33                                                                 Emisã astãzi, 20.01.2017

                                             Contrasemneazã,
       P R E ª E D I N T E,                          SECRETAR,

              ION PRIOTEASA                                       GHEORGHE BARBÃRASÃ
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S.C. FRAÞII BACRIZ SRL anunþã publicul interesat asupra
disponibilizãrii proiectului de plan ºi finalizãrii Raportului de
Mediu pentru PUZ: Construire 3 blocuri de locuinþe colective
P+11E cu parcare la parter, amplasament str. Sãrarilor  nr.29A,
Craiova, judeþul Dolj ºi organizarea dezbaterii publice care va
avea loc în data de 13.03.2017, la APM Dolj, începând cu ora
14.00. Planul ºi Raportul de Mediu pot fi consultate la sediul
Municipiul Craiova, str. Grigore Pleºoianu nr.3B, sediul APM
Dolj, ºi site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro , municipiul Cra-
iova str. Petru Rareº, nr.1, zilnic de luni pânã joi între orele 9-
16 ºi vineri între orele 9-14.Autoritãþi participante (cele convo-
cate la grupul de lucru)

Componenþa Grupului de Lucru:
- Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj;
- Instituþia Prefectului Judeþului Dolj;
- Consiliul Judeþean Dolj;
- Primãria municipiului Craiova;
- Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj;
- Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj,
- Inspectoratul în Construcþii Dolj;
- Compania de Apã Craiova;
- Garda Naþionalã de Mediu Comisariatul Judeþean Dolj;
- Oficiul de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã Dolj;
- Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã Dolj;
- Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Dolj;
- reprezentanþi ai titularului de plan;
- persoane fizice sau juridice atestate conform prevederilor

legale în vigoare;
- experþi angajaþi, dupã caz;
- ONG-uri.
 Opiniile, comentariile ºi propunerile vor fi transmise în scris

la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº nr.1, pânã la data
de 10.03.2017.


Transmitem compa-

siunea noastrã familiei
Enescu la marea pier-
dere pricinuitã de de-
cesul celui ce a fost
AURELIAN ENESCU,
Om de aleasã þinutã
moralã ºi profesio-
nist desãvârºit. Con-
doleanþe din partea
Colect ivului  S.C.
ERPIA SA ºi Ing.
Cãpitãnescu Lucian



OFERTE DE SERVICIU
Firmã de consultan-
þã, angajeazã tineri
absolvenþi de studii
superioare. Depune-
re CV-uri la e-mail:
idysprojecteu@-
gmail.com. Telefon:
0744/788.559.

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 te-
lefon: 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,
mobilatã, apã curentã,
canalizare, centralã
termicã. Telefon:
0785/588.233, 0762/
297.493.
Particular casã Craio-
va, 5 camere, 2 bãi,
încãlzire centralã, rea-
bilitatã termic sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0746/
498.818.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrã-
midã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi
beci; teren de
aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de ra-
cordare la reþeaua
publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ:
50.000 lei, negocia-
bil. Telefon: 0744/
810.932.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1 ha teren Pie-
leºti – sat, Tarlaua 56.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0762/992.575;
0743/ 485.514.
Vând teren intravilan în
Craiova, str. Nicolae
Romanescu. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând teren
Cârcea ºi Gara Pie-
leºti. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

AUTO
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super între-
þinutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND baloþi fân
amestec lucernã. Te-
lefon: 0724/166.668.
VÂND baloþi lucernã.
Telefon: 0723/306.777.
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 2 foi grapã,
semãnãtoare de cai,
prãºitoare de cai, în-
gropãtoare. Telefon:
0768/721.915.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând maºinã de cu-
sut. 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 telecoman-
dã în bunã stare de
funcþionare. Preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 sau 0740/
515.044.
Vând televizor Pana-
sonic funcþionabil. Te-
lefon: 0351/414.149.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 21 ianuarie 2017

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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.

Vând aparat gimnas-
ticã AB-ROCKET nou
150 lei. Telefon: 0351/
413.276.
Vând þuicã de pru-
nã. 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,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã 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.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã
5 lei / kg, ºubã îmblã-
nitã, guler astrahan
pe comandã, 4 bare
cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi
tablã zincatã 2/1- 15
lei buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.

Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, tele-
vizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, telecom-
andã, defecte - 100
RON. Telefon:
0731/877.880; 0721/
373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de
spãlat 50 lei. Nego-
ciabil. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 came-
re, excepþional, etaj2,
decomandat, ultra-
central (Primãrie),
complet dotat ºi mo-
bilat, microcentralã,
aer condiþionat, bal-
coane închise termo-
pan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.

 CITAÞII
Doamna Doftoreanu
Aniºoara, cu ultimul
domiciliu cunoscut în
comuna Leu, nr.464,
este chematã la Tribu-
nalul Dolj, cu sediul în
Craiova, Str. Brestei,
nr.12, complet C8CAF,
în data de  22.02.2017,
ora 8,30, în calitate de
debitor, în proces cu
S.C. Salubritate Craio-
va SRL, în calitate de
creditor, pentru fond
pretenþii, în Dosar nr.
5082/63/2016.

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

PIERDERI
PIERDUT carnet ºi le-
gitimaþie de student eli-
berate de UMF pe nu-
mele Matei Roberto
Mario. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sorana Cîrstea (78 WTA) s-a calificat, ieri
dimineaþã, în optimile de finalã la Australian
Open, primul turneu de Grand Slam al anului,
dupã ce a învins-o pe americanca Alison Riske
(42 WTA) cu 6-2 7-6, la capãtul unei ore ºi 33 de
minute de joc.

Târgoviºteanca a diminat autoritar actul inau-
gural (3-0, 4-1, 5-2), începându-l cu dreptul ºi pe
cel secund (1-0), dar apoi sportiva de peste Ocean
ºi-a adjudecat trei game-uri la rând. Sorana a re-
venit spectaculos ºi a trecut din nou în faþã, 4-3,
dupã care s-a ajuns la 5-5, moment în care Riske a
reuºit un break ce putea sã cântâreascã mult în
economia setului. Cîrstea a rãspuns însã în stil de
mare campioanã, cu un rebreak la zero, iar în tie-
break s-a impus clar, cu 7-2.

Românca, ajunsã la 3-1 acum în meciurile
directe cu Riske, a reuºit 5 aºi ºi a comis o du-
blã greºealã, faþã de 2 aºi ºi 4 duble greºeli ale
oponentei. La capitolul lovituri câºtigãtoare,
raportul a fost de 28-17 în favoarea reprezen-
tantei noastre, care a încheiat mai bine ºi la ca-

ªi-a bãtut cea mai bunã performanþã la Melbourne

Sorana Cîrstea merge în optimi,Sorana Cîrstea merge în optimi,Sorana Cîrstea merge în optimi,Sorana Cîrstea merge în optimi,Sorana Cîrstea merge în optimi,
unde o aºteaptã Garbine Muguruzaunde o aºteaptã Garbine Muguruzaunde o aºteaptã Garbine Muguruzaunde o aºteaptã Garbine Muguruzaunde o aºteaptã Garbine Muguruza

Meciul va fi în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, undeva în jurul orei 4.00

pitolul erori neforþate, 20, faþã de 25.
Prin aceastã victorie, Cîrstea (26 de ani) ºi-a

trecut în palmares cel mai bun rezultat au sãu la
Melbourne, dupã douã prezenþe în turul al trei-
lea, în 2012 ºi 2013. Totuºi, performanþa sa nu-
mãrul 1 la un turneul de Mare ªlem rãmâne sfer-
tul de finalã din 2009, de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea, care ºi-a asigurat un cec de
220.000 de dolari australieni ºi 240 de puncte
WTA, o va întâlni în optimi pe campioana de la
French Open, jucãtoarea spaniolã Garbine
Muguruza, triumfãtoare la pas contra letonei
Anastasija Sevastova (33 WTA), scor 6-4, 6-2.

Cârstea ºi tenismena ibericã nu s-au mai în-
tâlnit pânã în prezent.

La actuala ediþie a Openului Australiei, nici-
una dintre ele n-a pierdut vreun set. Cârstea le-
a mai eliminat pe rusoaica Irina Khromacheva
(95 WTA), scor 6-2, 6-1, ºi pe o altã reprezen-
tantã a Spaniei, Carla Suarez Navarro (12 WTA),
scor 7-6, 6-3, în timp ce Muguruza a dispus
anterior de Marina Erakovic (Noua Zeelandã,

110 WTA) ºi de Samantha Crawford (SUA, 162
WTA), cu un identic 7-5, 6-4.

Cârstea este singura româncã rãmasã încã
în competiþie, dupã eliminãrile suferite de Si-
mona Halep (4 WTA), Monica Niculescu (32
WTA), Patricia Þig (107 WTA), Ana Bogdan
(125 WTA) – toate în turul întâi, ºi Irina Begu
(29 WTA) – în turul II.

Victorii ºi pentru Tecãu ºi Mergea
În competiþia de dublu masculin, ambii

reprzeentanþi ai României, Horia Tecãu ºi Flo-
rin Mergea, au avansat, la rându-le, în optimi.
Tecãu, alãturi de olandezul Jean-Julien Rojer
(favoriþi 11), au învins cuplul olandez Wesley
Koolhof/Matwe Middelkoop, scor 6-3, 6-4, iar
Mergea, în complicitate cu britanicul Dominic
Inglot, favoriþi 16, au dispus, la capãtul unui

meci istovitor, de francezii Julien Benneteau ºi
Jeremy Chardy, scor 3-6, 7-6 (5), 7-6 (2). În man-
ºa urmãtoare, Tecãu ºi Rojer se vor duela cu
perechea australianã Marc Polmans/Andrew
Whittington, care s-a calificat în aceastã fazã
dupã o imensã surprizã, scor 0-6, 6-3, 6-4 cu
favoriþii numãrul 8, Daniel Nestor (Canada) ºi
Edouard Roger-Vasselin (Franþa). Cât îi priveº-
te pe Mergea ºi Inglot, aceºtia ar putea întâlni
principalii favorþi, pe francezii Herbert ºi Ma-
hut, care au întâlnit azi-noapte cuplul polonez
Janowicz/Matkowski. Tot azi noapte, în turul I
la dublu mixt, Begu ºi Tecãu au jucat cu pere-
chea americano-pakistanezã Vania King/Aisam
Ul Haq Qureshi, iar în turul doi la dublu femi-
nin, Raluca Olaru ºi ucraineanca Olga Savciuk
au dat piept cu americanca Raquel Atawo ºi cu
chinezoaica Yi-Fan Xu (favorite 11).

Naþionala Senegalului a
obþinut, joi searã, a doua
victorie, în tot atâtea
dispute, în Grupa B a Cupei
Africii pe Naþiuni, 2-0 cu
Zimbabwe, ºi astfel ºi-a
asigurat biletele pentru
sferturile de finalã, de pe
prima poziþie. Golurile
echipei care-l are la timonã pe
Aliou Cisse au purtat semnãturile
lui Sadio Mane (9) ºi Henri Saivet
(13). În cealaltã partidã a grupei,
Tunisia a învins cu 2-1 pe Algeria
(Mandi 50 aut., Sliti 66 pen. /
Hanni 90+1).

Clasament: 1. Senegal 6p, 2.
Tunisia 3p, 3. Algeria 1p, 4.

Echipele scrise cu majuscule – calificate în faza urmãtoare.
Program optimi de finalã

Sâmbãtã: Norvegia – Macedonia (17:00), Franþa – Islanda (19:00), Rusia – Slovenia (21:45), Brazilia – Spania (21:45).
Duminicã: C3 – D2 (17:00), C4 – Danemarca (17:00), C1 – Qatar (19:00), C2 – D3 (21:45).

CUPA AFRICII PE NAÞIUNI (GABON)

Senegal, prima sfert-finalistã
Zimbabwe 1p.

În runda finalã, progamatã
luni, partidele sunt Senegal –
Algeria ºi Zimbabwe –
Tunisia.

Asearã, în Grupa C: Coasta
de Fildeº (1p) – RD Congo
(3p), Maroc (0p) – Togo (1p).
Astãzi se încheie runda

secundã ºi în Grupa D, meciurile
fiind Ghana (3p) – Mali (1p) ºi
Egipt (1p) – Uganda (0p), iar
mâine, în etapa finalã a Grupei A,
se joacã Camerun (4p) – Gabon
(2p) ºi Guinea-Bissau (1p) –
Burkina Faso (2p).

Merg mai departe primele douã
clasate din fiecare grupã.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL MONDIAL (FRANÞA)
Rezultate, clasamente, programul viitoarelor meciuri

GRUPA A
Joi, în runda finalã: Rusia – Brazilia 28-24 (14-15),

Franþa – Polonia 26-25 (13-13), Japonia – Norvegia 23-
38 (14-19).
Clasament: 1. FRANÞA 10p 2. NORVEGIA 8p, 3. RU-

SIA 6p, 4. BRAZILIA 4p, 5. Polonia 2p, 6. Japonia 0p.

GRUPA B
Joi, în runda finalã: Tunisia – Angola 43-34 (23-16),

Macedonia – Islanda 27-27 (13-15), Spania – Slovenia
36-26 (18-10).
Clasament:  1. SPANIA 10p, 2. SLOVENIA 7p, 3.

MACEDONIA 5p, 4. ISLANDA 4p, 4. Tunisia 4p, 6. An-
gola 0p.

GRUPA C
Vineri, în runda finalã: Chile – Arabia Sauditã 25-26

(13-13), Germania – Croaþia, Belarus – Ungaria (ambele
dupã închiderea ediþiei).
Clasament: 1. GERMANIA 8p (4j),  2. CROAÞIA 8p

(4j), 3. UNGARIA 4p (4j), 4. Chile 2p (5j), 5. Belarus 2p (4j),
6. Arabia Sauditã 2p (5j).

GRUPA D
Vineri, în ultima finalã: Bahrain – Argentina 17-26

(8-13), Suedia – Egipt, Qatar – Danemarca (amble dupã
închiderea ediþiei).
Clasament: 1. DANEMARCA 8p (4j), 2. SUEDIA 6p

(4j),  3. EGIPT 6p (4j), 4. QATAR 4p (4j), 5. Argentina 2p
(5j), 5. Bahrain 0p (5j).

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
8:00 – SPORTURI DE CONTACT

– Kickboxing: Gala “Glory 37” / 12:30
– HANDBAL (F) Liga Naþionalã:
CSM Bucureºti – HC Zalãu / 14:00,
17:15 – FOTBAL La Liga: Espanyol
– Granada, Real Madrid – Malaga /
21:45 – FOTBAL Serie A: Milan –
Napoli.

DIGI SPORT 2
15:00, 17:15 – RUGBY Cupa Cam-

pionilor: Clermont – Exeter Chiefs,
Saracens – Toulon / 19:30, 21:45 –
FOTBAL La Liga: Alaves – Leganes,
Villarreal – Valencia.

DIGI SPORT 3
16:00 – FUTSAL Liga I: Autober-

gamo Deva – CS United Galaþi / 18:00
– FOTBAL Ligue 1: Nantes – Paris
SG / 20:00 – BASCHET (M) Liga
Naþionalã: SCM “U” Craiova – CSM
CSU Oradea.

DIGI SPORT 4
15:00 – VOLEI (M) Divizia A1:

SCM “U” Craiova – ACS Municipal
Zalãu / 17:00 – VOLEI (F) Divizia A1:
Dinamo – CS Alba Blaj / 19:00 – FOT-
BAL Serie A: Chievo – Fiorentina /
21:00 – FOTBAL Ligue 1: Bordeaux

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
– Toulouse.

DOLCE SPORT 1
12:30 – HANDBAL (F) Liga Naþi-

onalã: CSM Bucureºti – HC Zalãu /
14:00, 17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL
La Liga: Espanyol – Granada, Real
Madrid – Malaga, Alaves – Lega-
nes, Villarreal – Valencia.

DOLCE SPORT 2
17:00, 19:00, 21:45 – HANDBAL

(M) – Campionatul Mondial, în
Franþa, optimi: Norvegia – Macedo-
nia, Franþa – Islanda, Rusia – Slo-
venia sau Brazilia – Spania.

DOLCE SPORT 3
21:45 – HANDBAL (M) – Cam-

pionatul Mondial, în Franþa, optimi:
Rusia – Slovenia sau Brazilia – Spa-
nia.

EUROSPORT 1
7:00, 10:15 – TENIS – Turneul de

la Australian Open: ziua a 6-a / 12:30
– SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondia-
lã, la Kitzbuhel, în Austria / 14:30,
17:00, 19:30 – FOTBAL Premier Lea-
gue: Liverpool – Swansea, Stoke –
Manchester Utd, Manchester City
– Tottenham / 21:30 – SNOOKER –
Mastersul de la Londra / 2:00 – TE-
NIS – Turneul de la Australian Open:

ziua a 7-a
EUROSPORT 2
7:00, 10:00 – TENIS – Turneul de

la Australian Open: ziua a 6-a / 14:45
– SCHI FOND (M) – Cupa Mondia-
lã, la Ulricehamn, în Suedia / 16:30,
19:30 – FOTBAL Germania: Bremen
– Dortmund, Leipzig – Frankfurt /
2:00 – TENIS – Turneul de la Aus-
tralian Open: ziua a 7-a.

LOOK TV
15:00 – RUGBY – Cupa Challen-

ge / 19:00 – FOTBAL Pro League:
Kortrijk – Waragem / 22:00 – RUG-
BY – Cupa Campionilor.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:30 – FOTBAL Serie A: Juven-

tus – Lazio / 17:15, 19:30, 21:45 –
FOTBAL La Liga: Bilbao – Atl. Ma-
drid, Sociedad – Celta Vigo, Eibar –
Barcelona.

DIGI SPORT 2
13:00 – FOTBAL La Liga: Osa-

suna – Sevilla / 16:00 – FOTBAL
Serie A: Palermo – Inter / 21:45 –
FOTBAL La Liga: Roma – Cagliari.

DIGI SPORT 3
16:00, 18:00 – FOTBAL Ligue 1:

Monaco – Lorient, St. Etienne – An-
gers / 20:00 – BASCHET (M) Liga
Naþionalã: BC SCM Timiºoara – BC
Mureº / 18:00 – FOTBAL Ligue 1:
Lyon – Marseille.

DIGI SPORT 4
15:30 – FOTBAL Pro League:

Standard Liege – Club Brugge / 19:00
– FOTBAL Serie A: Atalanta – Sam-
pdoria.

DOLCE SPORT 1
14:00, 16:15, 18:30 – FOTBAL Pre-

mier League: Southampton – Leices-
ter, Arsenal – Burnley, Chelsea – Hull
/ 21:45 – HANDBAL (M) – Campio-
natul Mondial, în Franþa, optimi / 1:45
– FOTBAL AMERICAN – NFL.

DOLCE SPORT 2
13:00, 17:15, 19:30, 21:45 – FOT-

BAL La Liga: Osasuna – Sevilla,
Bilbao – Atl. Madrid, Betis – Gijon,
Eibar – Barcelona.

DOLCE SPORT 3
13:00 – CURSE DE MAªINI –

WRC Monte Carlo / 17:00, 19:00 –
HANDBAL (M) – Campionatul
Mondial, în Franþa, optimi / 22:30 –
BASCHET NBA: Dallas Mavericks
– Los Angeles Lakers / 1:45 – FOT-
BAL AMERICAN – NFL.

DOLCE SPORT 4
17:00 – HANDBAL (M) – Cam-

pionatul Mondial, în Franþa, optimi.
EUROSPORT 1
7:00, 10:15 – TENIS – Turneul de

la Australian Open: ziua a 7-a / 15:45
– BIATLON (F) – Cupa Mondialã, la
Anholz, în Italia / 17:00 – SÃRITURI
CU SCHIURILE – CM, la Zakopane,
în Polonia / 21:00 – SNOOKER –
Mastersul de la Londra / 2:00 – TE-
NIS – Turneul de la Australian Open:
ziua a 8-a.

EUROSPORT 2
7:00, 10:00 – TENIS – Turneul de

la Australian Open: ziua a 7-a / 11:30
– SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondia-
lã, la Kitzbuhel, în Austria / 12:45 –
SCHI ALPIN (F) – CM, la Garmisch
Partenkirchen, în Germania / 14:30 –
SCHI ALPIN (M) – CM, la Kitzbuhel
/ 16:30, 18:30 – FOTBAL Germania:
Leverkusen – Hertha, Mainz – Koln
/ 21:45 – SNOWBOARD – CM FIS /
2:00 – TENIS – Turneul de la Austra-
lian Open: ziua a 8-a.

LOOK TV
15:30 – FOTBAL Pro League:

Standard Liege – Club Brugge / 17:15,
19:30 – RUGBY – Cupa Campionilor.
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La cererea staff-ului tehnic, condu-
cerea Universitãþii Craiova a mai per-
fectat un alt meci amical pentru alb-
albaºtri, care mai aveau programtã pen-
tru ultima sãptãmânã de stagiu în Malta
doar partida cu formaþia austriacã Wol-
fsberger, pe 27 ianuarie. Universitatea
a disputat pânã acum trei jocuri de ve-
rificare: 1-1 cu nemþii de la Fortuna
Dusseldorf, 2-1 cu elveþienii de la St.
Gallen ºi 3-1 cu FC Hibernians Paola
(Malta). Astfel, astãzi, la ora 12.30,
ªtiinþa va întâlni o altã formaþie din Þara
Cantoanelor, gruparea FC Winterthur,
ce evolueazã în liga a doua. Gigi Mul-
þescu va începe probabil din primul
minut cu jucãtorii achiziþionaþi în iarna
aceasta, respectiv Dimitrov, Barthe ºi
Fajic, pentru a se lãmuri în privinþa pro-
tenþialului acestora, în special al ultimu-
lui, atacantul bosniac având o prestaþie
modestã în jumãtatea de orã de care a
beneficiat în amicalul cu Hibernians. De
altfel, dintre jucãtorii transferaþi, doar
Fajic nu a fost anunþat ca fiind oficial
jucãtorul ªtiinþei. Mulþescu a avut par-
te ºi de ceva probleme, Dumitraº acci-

SCMU Craiova ºi ACSVM Zalãu se întâl-
nesc în etapa a 14-a a Diviziei A1 volei mas-
culin, astãzi, de la ora 15, în Sala Polivalen-
tã. Gazdele sunt pe locul 4, cu 26 de puncte,
iar Zalãul este pe locul 2, cu 34 de puncte, la
egalitate cu liderul Steaua. Dupã prestaþia bunã
de la Modena, din Champions League, an-
trenorul campionilor, Dan Pascu, a vorbit
despre ambele jocuri de sãptãmâna aceasta:
„Am avut emoþii cã nu vom face faþã meciu-
lui cu Modena, dar bãieþii s-au comportat
foarte bine, fiindcã sunt foarte serioºi. Ca
imagine suntem mulþumiþi, dar nu ºi ca re-
zultat, fiindcã nu am luat niciun punct. M-a
durut cã nu am câºtigat setul 2. Eu prefer sã
joc rãu ºi sã iau puncte, nu invers. Este abia
începutul, vom avea un program încãrcat,
avem 10 meciuri într-o lunã, în Champions
League, Cupa României ºi în campionat. Sper
sã fim mai mult bãgaþi în seamã dupã evolu-
þiile din Champions League. Suntem obligaþi
sã jucãm la 3 puncte cu Zalãu, fiindcã avem
ocazia sã întâlnim acasã toate meciurile gre-

VVVVVoleibaliºtii trec de la Champions League la derby-ul cu Zalãuloleibaliºtii trec de la Champions League la derby-ul cu Zalãuloleibaliºtii trec de la Champions League la derby-ul cu Zalãuloleibaliºtii trec de la Champions League la derby-ul cu Zalãuloleibaliºtii trec de la Champions League la derby-ul cu Zalãul
le, cu echipele aflate în faþa noastrã, ne per-
mitem sã pierdem maxim un joc acasã dacã
vrem sã ne batem la titlu”.

Jucãtorul Christian Bartha a adãugat:
„Trebuie sã luãm meciul cu Modena ca unul
de încãlzire pentru campionat, unde nu sun-
tem aºa cum ar trebui. Am început cu mici
probleme în deplasare, nu am adus nici un
punct de la echipele din faþa noastrã. Dacã
vom evolua cu Zalãul mãcar la 50 la sutã ca
ºi cu Modena, atunci vom câºtiga fãrã pro-
bleme. Dãruirea este cea mai importantã.
Când joci cu o echipã bunã toatã lumea vrea
sã se autodepãºeascã. Zalãul este o echipã
bunã, care a jucat la un nivel destul de bun.
În Liga Campionilor joci fãrã fricã, în cam-
pionatul intern este altã presiune. Sper sã
ne concentrãm, sã servim bine ºi sã câºti-
gãm cele trei puncte”. Marian Bala a adãu-
gat: “O victorie de trei puncte cu Zalãul ne
apropie de ei, apoi trebuie sã recuperãm
punct cu punct. Sper sã vinã lumea ºi la
salã, nu doar la televizor.”

Formaþia din Bãnie l-a transferat pe pivotul Chris Lee, având acum cinci americani în lot
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Meci important pentru echipa baschet a Cra-

iovei, în seara aceasta, de la ora 20, în Sala Po-
livalentã, contra campioanei en-titre, Municipal
Oradea. Înaintea duelului cu formaþia pregãtitã
de Cristi Achim, SCMU s-a întãrit sub panou,
prin transferul pivotului american Christopher
Lee. Acesta are experienþa a 3 sezoane în Liga
Naþionalã, unde a evoluat  pentru Atlassib CSU
Sibiu. Jucãtorul american de 2,07 metri ºi 33 de
ani a jucat în sezonul precedent în Turcia, la
formaþia Rades. Absolvent al Universitãþii South
Carolina State, Lee a mai evoluat în Uruguay,
Chile, Portugalia ºi Spania.

Lee este al cincelea jucãtor american din lo-
tul Craiovei. O datã cu achiziþionarea lui Lee ºi
Taylor Tayloe ºi revenirile lui Cãtãlin Burlacu,
Darius Hargrove ºi Travis Bureau s-a format o
echipã destul solidã, din care mai face parte Ja-
mar Abrams ºi românii Fraseniuc, Popa, Solo-
pa, Corneanu, Damian ºi Gavrilã. SCMU Craio-
va este pe locul 9, cu 18 puncte, în timp ce
Oradea ocupã locul 3, cu 24 de puncte. “Vom

juca în faþa campoanei, ne aºteaptã un meci greu.
Este mai greu sã ne omogenizãm dupã ultimele
achiziþi fãcute, dar vom face tot posibilul sã
câºtigãm. Suntem jucãtori cu experienþã ºi nu
este nevoie prea mare de acomodare” a spus
Darius Hargrove. Compatriotul sãu, Travis Bu-
reau, a adãugat: „Avem o echipã puternicã ºi
putem produce surpriza. Este un meci extrem
de important pentru noi”.

De partea cealaltã campioana Romaniei, CSM
CSU Oradea, are un parcurs remarcabil în  Bas-
ketball Champions League. Ultima ispravã a fost
miercuri seara, când orãdenii au învins, dupã
prelungiri, redutabila formaþie Kataja Basket,
scor 101-91, iar Martin Zeno a fost artizanul
sucesului formaþiei lui Cristi Achim, reuºind nu
mai puþin de 42 de puncte. Oradea are lanse
reale de a accede în play-off-ul celei mai impor-
tante competiþii intercluburi derulatã sub egida
FIBA. Înaintea ultimei etape, Oradea se aflã pe
locul 4 în clasamentul Basketball Champions
League, ultimul care asigurã calificarea.

dentându-se în meciul cu St. Gall, iar
Zlatinski a acuzat o accidentare în pri-
ma reprizã a jocului cu Hibernians.

Clubul din cantonul Zurich, FC Win-
terthur, a fost fondat în anul 1896. Pe-
rioada de glorie a fost în primii ani ai
secolului trecut când a cucerit de trei
ori titlul naþional (1906, 1908, 1917).
Dupã 18 partide în acest sezon, FC
Winterthur se aflã pe locul 8 în clasa-
ment, antepenultimul din Challenge Lea-
gue, eºalonul al doilea helvet. FC Win-
terthur este antrenatã de elveþianul Sven
Christ, iar în lot îl are pe Nicola Sutter,
nepotul fostului internaþional elveþian
Alain Sutter, care a evoluat împotriva
României la World Cup 1994. De ase-
menea, la formaþia elveþianã evolueazã
atacantul brazilian Silvio, care a fost
anul trecut în lotul celor de la Wolfsber-
ger, urmãtorul adversar al ªtiinþei în
Malta, cu care oltenii s-au întâlnit ºi într-
un amical în Antalya, acum un an. Într-
un amical disputat pe 6 ianuarie, Win-
terthur a pierdut cu 4-1 contra celor de
la St. Gall, pe care alb-albaºtrii i-au în-
vins ulterior cu 2-1.
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