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-  De ce spui cã Popescu a fost
turnãtor? N-a fost turnãtor, el era
informator.

Pensionarii din
Craiova
beneficiazã, în
continuare, de
abonamente
gratuite pe
autobuzele RAT,
dar cu menþiunea
cã plafonul de la
care se acordã
aceastã facilitate
este puþin mai
mare decât în
anul trecut.
Autoritãþile locale
spun cã au fãcut
ajustãrile în raport
cu creºterea
punctului de
pensie ºi, implicit,
a majorãrii
pensiilor. 33333 AC
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Mãsurãtorile au fost fãcute
publice de agenþia rusã Inter-
fax, menþionându-se „noi siste-
me de analizã”: în luna ianua-
rie a.c., numele lui Donald
Trump a fost citat, în media
rusã, de 202.000 ori, faþã de
147.077 referinþe câte a avut
liderul de la Kremlin. Barack
Obama a venit pe locul trei, cu
doar 61.335 de referinþe. Pe o
scarã a influenþei mediatice,
steaua lui Vladimir Putin a pã-
lit, în profitul omologului sãu
american. I

În anul 2015,În anul 2015,În anul 2015,În anul 2015,În anul 2015,
finanþãrilefinanþãrilefinanþãrilefinanþãrilefinanþãrile
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În Raportul privind finanþe-
le publice Dolj de anul 2015,
Curtea de Conturi Dolj a con-
statat, din cauza managemen-
tului defectuos, în majoritatea
cazurilor, aparatul de speciali-
tate al unitãþilor administrativ-
teritoriale nu întreprinde toate
mãsurile pentru aplicarea pro-
cedurilor de urmãrire ºi înca-
sare pentru toate sumele dato-
rate bugetelor locale sau, dupã
caz, de executare silitã.
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Preºedintele Iohannis, dupã
reuniunea Consiliului European:
Toþi liderii UE sunt îngrijoraþi
de ce se întâmplã în România

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, ieri, în Malta cã toþi
liderii UE care au participat la
reuniunea informalã a Consiliu-
lui European s-au arãtat
îngrijoraþi de ce se întâmplã în
România legat de statul de drept.
El a arãtat cã liderii europeni
‘’au rãmas impresionaþi’’ de
faptul cã sute e mii de români
au ieºit în stradã pentru a
transmite un mesaj anticorupþie.
‘’Toþi ar regreta profund dacã
România ar face paºi care ar
îndepãrta-o de la statutul de stat
de drept’’, a subliniat ºeful
statului.

Comisia SRI îi cheamã la audieri
pe Eduard Hellvig (SRI)
ºi Carmen Dan (MAI) pe tema
incidentelor de la proteste

Comisia SRI a transmis, ieri,
solicitarea ca directorul SRI,
Eduard Hellvig, ºi ministrul de
Interne, Carmen Dan, sã se
prezinte la audieri sãptãmâna
viitoare, miercuri, pe tema
incidentelor violente de la
proteste, a precizat preºedintele
Comisiei, Adrian Þuþuianu. El a
arãtat cã la audieri vor mai
participa ºi secretarii de stat ºi alte
persoane cu funcþii de conducere
în Poliþie ºi Jandarmerie indicaþi
ca destinatari ai SMS-urilor
transmise de SRI cu informaþii
despre posibilitatea ca la proteste
sã aibã loc acþiuni violente.
‘’ªedinþa va fi de principiu
miercuri la ora 14.00. Vom
adresa invitaþia la lucrãri pentru
directorul SRI Eduard Hellvig,
pentru adjunctul ºi ºeful Direcþiei
pentru protecþia Constituþiei,
ministrul de Interne, secretarii de
stat ºi alte persoane cu funcþii de
conducere în Poliþie ºi Jandarme-
rie indicaþi ca destinatari ai SMS-
urilor transmise – vorbesc de ce
scrie în presã. În raport din ce
rezultã vom decide dacã mai e
utilã prezenþa altor persoane’’, a
anunþat Þuþuianu.
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Preºedintele Klaus Iohannis a trimis
o scrisoare, ieri, preºedinþilor Camerei
Deputaþilor ºi Senatului, prin care soli-
citã ca marþi, 7 februarie sã adreseze
un mesaj în plenul reunit al Parlamen-
tului, pe tema modificãrilor aduse Co-
durilor Penale. “În conformitate cu
prevederile art. 88 din Constituþia Ro-
mâniei, republicatã, doresc sã adresez
Parlamentului un mesaj referitor la
modificãrile aduse de cãtre Guvern le-
gislaþiei penale, precum ºi la evenimen-
tele generate de acestea. Vã propun
ca data prezentãrii mesajului în ºedin-
þa reunitã a celor douã Camere ale
Parlamentului sã fie data de 7 februarie
2017, ora 12.00”, este mesajul trimis de
Iohannis cãtre Liviu Dragnea ºi Cãlin
Popescu Tãriceanu.

Preºedintele Klaus Iohannis a sesizat joi Cur-
tea Constituþionalã a României cu privire la un
conflict instituþional între guvern, instituþiile de
justiþie ºi Parlament, dupã ce Executivul a adop-
tat ordonanþa de modificare a Codurilor Penale.
În expunerea de motive, preºedintele Klaus Io-
hannis aratã cã decizia adoptãrii ordonanþei de

Ministrul Justiþiei, Florin Iorda-
che, a declarat, ieri, cã este “foarte
bine” cã Avocatul Poporului a sesi-
zat CCR cu privire la OUG de modifi-
care a Codului Penal, afirmând cã va
respecta hotãrârea Curþii. “Foarte
bine cã a sesizat. Aºtept ºi eu ca din
parte CCR sã avem o hotãrâre, hotã-
rârea care este obligatorie o vom res-
pecta ºi noi”, a declarat ministrul Jus-
tiþiei, Florin Iordache, cu privire la se-
sizarea depusã de Avocatul Poporu-
lui la CCR.

Întrebat dacã va pleca de la con-

Avocatul Poporului, Victor Cior-
bea, a declarat, ieri, cã sesizarea
OUG privind modificarea Codului
Penal la CCR nu va suspenda efec-
tele acesteia, afirmând cã instituþia
pe care o conduce “nu mai are nicio
putere din acest moment”. “Nu, nu
se suspendã, va depinde de ceea
ce va decide CCR, când va fixa ter-
menul, când va da hotãrârea. Noi
nu avem din acest moment nicio pu-
tere”, a declarat Ciorbea, întrebat
dacã acþiunea sa suspendã aplica-
rea OUG.

Întrebat ce se întâmplã dacã OUG
va fi declaratã neconstituþionalã

Viorel ªtefan, ministrul Finanþelor
a declarat, ieri, la ºedinþa de avizare a
bugetului Ministerului Finanþelor cã
diferendul legat de modificãrile legis-
lative, care a scos în stradã zeci de
mii de români, trebuie soluþionat la
Curtea Constituþionalã ºi nu în stra-
dã. Acesta a rãspuns astfel la o în-
trebare legatã de existenþa unei su-
pape în buget, în situaþia în care lu-
crurile s-ar complica pe fondul incer-
titudinii actuale, iar veniturile buge-
tare ar urma sã scadã.

Viorel ªtefan, ministrul Finanþelor,
a infirmat informaþia potrivit cãreia
administraþiile centrale ºi locale se pot
împrumuta fãrã limitã. Acesta a pre-
cizat cã existã un plafon de 1,2 miliar-
de de lei, în limita cãruia se avizeazã
cererile de împrumut. “Administraþii-
le locale, ca sã se împrumute, existã
un plafon de 1,2 miliarde, în limita
cãruia existã o comisie la Ministerul
de Finanþe care avizeazã cererile de
împrumut. Nu e la liber, e plafonat, la
1,2 miliarde ºi acest plafon se regã-
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urgenþã de cãtre guvern este un abuz. “În con-
secinþã, prin adoptarea ordonanþei de urgenþã,
al cãrei conþinut se îndepãrteazã atât de la nece-
sitatea unei reacþii prompte, în vederea apãrãrii
unui interes public, cât ºi de la argumentele pre-
zentate în preambul, Guvernul a acþionat abuziv,
arogându-ºi competenþe pe care Constituþia nu
i le conferã”, se aratã în sesizare.

De asemenea, ºeful statului face
referire ºi la intenþia de a organiza un
referendum. “Potrivit art. 2 din Con-
stituþie suveranitatea naþionalã apar-
þine poporului român, care o exercitã
prin organele sale reprezentative,
constituite prin alegeri libere, perio-
dice ºi corecte, precum ºi prin refe-
rendum. Totodatã, potrivit alin. (2) al
aceluiaºi articol, nici un grup ºi nici o
persoanã nu pot exercita suveranita-
tea în nume propriu. Considerând cã
unele dintre modificãrile preconizate
au legãturã directã cu eforturile Ro-
mâniei depuse în combaterea fenome-
nului corupþiei, la data de 24.01.2017
am iniþiat procedura de organizare a
unui referendum de interes naþional pe

tema: continuarea luptei împotriva corupþiei ºi asi-
gurarea integritãþii funcþiei publice. În acest sens,
am solicitat consultarea Parlamentului care, po-
trivit Legii nr. 3/2000 are un termen de 20 de zile
pentru a formula un punct de vedere. Menþionãm
cã, pânã la aceastã datã, Parlamentul nu a trans-
mis acest punct de vedere”, a scris preºedintele
în sesizarea trimisã Curþii Constituþionale.

Viorel ªtefan, ministrul Finanþelor: Diferendul trebuie
soluþionat la Curtea Constituþionalã ºi nu în stradã

Victor Ciorbea: Ordonanþa nu se suspendã,
va depinde de ceea ce va decide CCR

Florin Iordache, ministrul Justiþiei : “Foarte bine cã Avocatul
Poporului a sesizat CCR! Vom respecta hotãrârea Curþii”

ducerea Ministerului Justiþiei în si-
tuaþia în care hotãrârea CCR îi va fi
defavorabilã, Florin Iordache i-a în-
demnat pe jurnaliºti sã nu fie pesi-
miºti. “Haideþi sã nu fim aºa pesimiºti,
aºteptãm hotãrârea Curþii. Eu v-am
spus: aºtept ºi respect hotãrârea
CCR”, a spus Florin Iordache.

Avocatul Poporului, Victor Cior-
bea a declarat, ieri, cã va ridica la CCR
excepþia de neconstituþionalitate
pentru “OUG 13 din acest an” (nr-
OUG de modificare a Codurilor pe-
nale.)

seºte inclusiv în legea care s-a votat
astãzi în plenul Camerei Deputaþilor
privind aprobarea plafoanelor de
cheltuieli pentru 2017”, a declarat, ieri,
Viorel ªtefan, ministrul Finanþelor.

Acesta s-a referit la o întrebare
legatã de ordonanþa de urgenþã din
25 ianuarie referitoare la suspenda-
rea unor articole din Legea finanþe-
lor publice. “Nimeni nu poate sã an-
gajeze nici o cheltuialã, e penal chiar
dacã angajeazã vreo cheltuialã fãrã
sursã bugetarã. Iar, sursa bugetarã
înseamnã exact plafonul de credit
bugetar, care se aprobã prin Legea
pentru bugetul de stat, cel al asigu-
rãrilor de stat etc. Pânã nu existã bu-
get, pot angaja cheltuieli în limita a
1/12 din bugetul anterior. Altfel, nea-
probarea bugetului pânã la 1 ianua-
rie are duce la blocarea activitãþii
adiministraþiei publice centrale ºi lo-
cale. Atunci de ce mai facem buge-
te, dacã se poate cheltui peste pla-
foanele aprobate?”, a precizat Vio-
rel ªtefan.

dupã ce intrã în vigoare, Ciorbea a
rãspuns cã, “de regulã, s-a reþinut
în jurisprudenþa CCR cã dacã avem
de a face cu astfel de situaþii, fãrã a
se pune problema retroactivitãþii,
actele normative anterioare care au
fost abrogate îºi produc efectele în
continuare”. Întrebat dacã OUG este
declaratã neconstituþionalã, chiar
dacã a intrat în vigoare vreme de
câteva zile nu îºi va produce efecte-
le, Ciorbea a afirmat cã “aceasta a
fost jurisprudenþa Curþii ºi a ÎCCJ”.

Victor Ciorbea a afirmat cã apre-
ciazã în mod deosebit protestele
pentru cã în calitate de fost lider

sindical a uzat de aceste acþiuni.
“Eu ca fost lider sindical care am
uzat de proteste de nenumãrat ori
le apreciz în mod deosebit, dar de-
cizia am luat-o dupã ce am reuºit sã
analize în mod serios prevederile
OUG ºi, desigur, am fãcut greºeala
de a vorbi înainte de a vedea MO ºi
de a verifica dacã existã preceden-
te”, a spus Ciorbea, mulþumindu-le
preºedintelui ºi procurorului gene-
ral pentru precizãrile fãcute.

Întrebat dacã mai existã o spe-
ranþã ca OUG nu va intra în vigoare,
în situaþia în care procurorul gene-
ral a sesizat instanþa, Ciorbea a afir-

mat cã într-o perioadã exista preve-
derea legalã care de suspendare a
efectelor, dar acum nu mai este.
“Ceea ce ar putea face sã ducã la o
pronunþare a Curþii înainte de… va
fi, evident, stabilirea unor termene
foarte scurte. Nu ºtiu dacã este po-
sibil. Nu mã amestec în procedurile
ºi competenþa CCR. (…) Instanþa de
judecatã ce o sã facã? O sã sesizeze
eventual Curtea cu excepþia de ne-
constituþionalitate care va primi ter-
men cine ºtie când. Într-o vreme exis-
ta prevederea legalã expresã de sus-
pendare a efectelor, dar acum nu
este”, a spus Victor Ciorbea.
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Mãsurãtorile au fost fãcute pu-
blice de agenþia rusã Interfax,
menþionându-se „noi sisteme de
analizã”: în luna ianuarie a.c., nu-
mele lui Donald Trump a fost ci-
tat, în media rusã, de 202.000 ori,
faþã de 147.077 referinþe câte a
avut liderul de la Kremlin. Barack
Obama a venit pe locul trei, cu
doar 61.335 de referinþe. Pe o sca-
rã a influenþei mediatice, steaua
lui Vladimir Putin a pãlit, în profi-
tul omologului sãu american. In-
stitutul Medialogia (primul institut
rus de monitorizare în timp real)
care a stabilit baremul în funcþie
de criterii cantitative ºi calitative
remarca inaugurarea preºedinte-
lui american Donald Trump – fãrã
o ceremonie excesivã –, ºi con-
vorbirea telefonicã a acestuia cu

Vladimir Putin. Oricum, media
rusã a creat pentru Vladimir Pu-
tin un serios concurent politic, cita
un cotidian economic, pentru ca
un deputat comunist, contestatar,
sã aducã în discuþie „schimbarea
elitelor”, încarnatã de cel de al 45-
lea preºedinte american, ceea ce
înseamnã cã Vladimir Putin ar
cam trebui sã îºi facã valizele. Sta-
tisticile publicate, cu gradul lor de
relativism, se pot schimba de la o
lunã la alta, cum explica ºi purtã-
torul de cuvânt al Kremlinului,
Dmitri Peºkov. Ele sugereazã o
întoarcere la normalitate. Compe-
tiþia continuã, însã, în subsidiar, lu-
crurile nu stau chiar aºa: noua am-
basadoare la ONU, Nikki Haley,
a condamnat acþiunile agresive ale
Rusiei în Ucraina. Iar în faþa Con-

siliului de Securitate ea a afirmat
cã sancþiunile trebuie menþinute
„pânã când Rusia redã controlul
asupra peninsulei (Crimeea)
Ucrainei”.  La Budapesta, într-o
conferinþã de presã comunã cu
premierul ungar Viktor Orban,
Vladimir Putin a acuzat Ucraina
de „extorcarea de bani a Occi-
dentului”, jucând rolul de victimã.
Cum Donald Trump se bucurã de
simpatie la Moscova, confecþio-
natã sau autenticã, rãmâne de vã-
zut, iar umbra lui Vladimir Putin
planeazã asupra... desemnãrii nou-
lui preºedinte al SUA – în temeiul
unor alegaþii neverificate – liderii
europeni, reuniþi, ieri, în Malta, în
capitala La Valletta, de acord în
criza imigranþilor, nu s-au poziþio-
nat identic în privinþa rãspunsului

la retorica, pe care o considerã
descumpãnitoare, a lui Donald
Trump. Total diferitã de a prede-
cesorului sãu, Barack Obama. Se
spune cã, la Bruxelles, deja, for-
mula mitterrandianã „este ur-
gent sã aºteptãm”, a devenit
mai actualã ca niciodatã. Adepþii
unei abordãri ferme, Parisul ºi
Berlinul, nu doresc o polemicã
prematurã cu Donald Trump.
Dar Donald Tusk, preºedintele
Consiliului European, a spus deja
miercuri cã preºedintele ameri-
can este una din marile amenin-
þãri externe la adresa UE.În plus,
anul acesta sunt prevãzute alegeri
legislative ºi în Franþa – unde
Francois Hollande este în afara
oricãrei discuþii –, ºi în Germania,
unde Angela Merkel, dupã ultime-

le sondaje, va avea în sfârºit un
adversar de luat în seamã, Martin
Shultz, ex-preºedintele PE. Apoi,
cum sã vorbeºti pe o singurã voce,
când premierul ungar, Viktor Or-
ban, se felicitã pentru mãsurile
„anti-imigrare” contestate de An-
gela Merkel ºi, deºi poziþionat în-
tre Rusia ºi NATO, îºi ajusteazã
schimburile comerciale cu Mosco-
va ºi afirmã rãspicat, sã se audã,
cã din cauza embargoului þara sa
a pierdut... peste ºase miliarde de
euro. Un veritabil test al partene-
riatului UE – SUA îl va constitui
validarea ambasadorului american
Ted Maloch la Bruxelles, dupã ce
acesta nu a ezitat, într-un interviu
la BBC, sã vorbeascã de sfârºitul
monedei euro, comparând Uniu-
nea Europeanã cu URSS.

ªi în anul 2017, pensionarii din
Craiova pot sã circule gratuit, în
anumite condiþii, cu autobuzele ºi
tramvaiele RAT Craiova, autoritã-
þile locale suportând ca ºi pânã
acum toate costurile de la bugetul
local – un abonament pe toate li-
niile costã 65 de lei. Singura modi-

Pensionarii din Craiova beneficiazã, în continuare, de abonamente gratuite pe
autobuzele RAT, dar cu menþiunea cã plafonul de la care se acordã aceastã facilitate
este puþin mai mare decât în anul trecut. Autoritãþile locale spun cã au fãcut ajustã-

rile în raport cu creºterea punctului de pensie ºi, implicit, a majorãrii pensiilor.

ficare a intervenit în ceea ce pri-
veºte pragul de pensie de la care
se acordã gratuitãþile pe mijloacele
de transport în comun. Consilierii
municipali au aprobat, în ºedinþa
din ianuarie, un proiect de hotãrâ-
re în acest sens, iar noile criterii se
aplicã de la începutul acestei luni.

Pensia de 1.000 de lei
a devenit 1.100 de lei

Autoritãþile locale au dat curs unei
solicitãri din partea conducerii SC
RAT Craiova. În adresa care înso-
þeºte proiectul de hotãrâre, precum
ºi în raportul de specialitate, se pre-

cizeazã cã se modificã suma de la
care se acordã abonamente gratuite
ca urmare a schimbãrilor legislative
ce au dus la majorarea pensiilor.
„Conform informaþiilor primite de la
Casa de Pensii Dolj, echivalentul pen-
siei de 1.000 de lei net din anul 2016
va fi 1.100 de lei, începând de la 1
februarie 2017 ºi 1.200 de lei, înce-
pând de la 1 iulie 2017”, se aratã în
documentaþia Primãriei.

50% reducere pentru cei care
depãºesc acest plafon

Concret, acum, beneficiazã de
gratuitate pe toate mijloacele de
transport ale RAT Craiova pensi-
onarii cu domiciliul în municipiul
Craiova, care au vârsta de peste
70 ani, precum ºi pentru cei care
au un venit din pensie de pânã la
1.100 lei pe lunã (ºi nu 1.000 de
lei ca pânã acum). Cei care au
pensia mai mare de 1.100 de lei
nu se mai încadreazã la gratuita-
te totalã, ci primesc o reducere
cu 50% a preþului abonamentu-
lui, pentru orice tip de abona-
ment. Aceeaºi reducere la jumã-
tate din abonament o primesc ºi
studenþii care frecventeazã cur-
surile de zi la instituþiile de învã-
þãmânt autorizate din municipiu,
dar ºi elevii care frecventeazã
cursurile de zi la instituþiile de în-
vãþãmânt autorizate din Craiova.

O propunere nãstruºnicã:
gratis pentru toatã lumea

O idee excentricã legatã de

transportul în comun a venit din
partea unui consilier liberal, chiar
în momentul votului pe acest pro-
iect. Marinel Florescu a propus,
nici mai mult, nici mai puþin, ca
gratuitatea sã fie extinsã la toþi cra-
iovenii, indiferent dacã sunt pen-
sionari sau salariaþi. „Cred cã s-
ar atinge mai multe avantaje: o po-
luare mai micã în oraº, fiindcã oa-
menii ar lãsa acasã maºinile pro-
prietate personalã ºi ar urca în
noile ºi vechile autobuze ale RAT
SRL. Consider cã ºi suna este
micã, dupã estimãrile mele apro-
ximativ 3 milioane de euro”, a pro-
pus consilierul, considerând ºi cã
bugetul Craiovei poate sã suporte
aceastã sumã.

Cât ar costa
În ºedinþa respectivã, dupã ce

a mãrturisit cã a fost luat prin sur-
prinde de aceastã propunere, pri-
marul interimar al Craiovei, Mihai
Genoiu, a declarat cã, în primul
rând, trebuie sã se verifice dacã
RAT Craiova are suficiente auto-
buze ca sã preia „acest ºoc”. Rãs-
punsul exact a venit din partea ad-
ministratorului societãþii de trans-
port, Sorin Manda: nu se poate,
chiar ºi dacã s-ar dori. Potrivit
acestuia, efortul financiar ar fi de
50 milioane de euro, bani pe care
Primãria Craiova nu poate sã îi
acopere întrucât întreg bugetul
municipiului este de 70 milioane
de euro.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, joi, 2 februarie a.c.,
poliþiºtii Brigãzii de Combatere

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii craioveni specializaþi în comba-
terea criminalitãþii organizate ºi procuro-
rii DIICOT Craiova au fãcut, joi, trei per-
cheziþii, în Craiova, pentru destructurarea
unei grupãri infracþionale organizate spe-
cializate în trafic de droguri. Oamenii legii
au ridicat 58 de pliculeþe cu substanþe psi-

hoactive, 7 telefoane mobile, 1.200 de lei
ºi 300 de euro, douã persoane, o femeie ºi
un bãrbat, fiind reþinute pentru 24 de ore
dupã audieri. Cei doi au fost puºi în liber-
tate ieri, dupã ce Tribunalul Dolj a respins
propunerea de arestare preventivã ºi i-a
plasat sub control judiciar.

a Criminal i tãþ i i  Organizate
(BCCO) Craiova ºi procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova au organizat o acþiune

pentru destructurarea unei gru-
pãri infracþionale specializatã în
traficul de droguri de risc. Ast-
fel, oamenii legii au descins în
municipiul Craiova, la trei lo-
cuinþe ale unor persoane sus-
pectate cã ar face parte din
aceastã reþea. De la locuinþele
membrilor grupãrii infracþiona-
le au fost ridicate, în vederea
continuãrii cercetãrilor, 58 de
pliculeþe ce conþin substanþe
psihoactive, 7 telefoane mobi-
le, 1.200 de lei ºi 300 de euro.-
 În plus, opt persoane au fost
ridicate ºi duse de poliþiºti la
sediul DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova pentru audieri
ºi dispunerea mãsurilor legale.-
 În cauzã se efectueazã cerce-
tãri sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de trafic ilicit de
droguri de risc ºi efectuarea de

operaþiuni cu substanþe suscep-
tibile a avea efecte psihoacti-
ve, dupã cum au comunicat re-
prezentanþii IPJ Dolj. 

La finalul audierilor, joi sea-
rã, procurorul de caz de la DII-
COT a emis ordonanþe de reþi-
nere pentru 24 de ore pe nume-
le a doi dintre membrii grupã-
rii, respectiv Ana Maria Vãdu-
va ºi Ilie Dragoº Ilie, care au
fost încarceraþi în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv, în
timp ce, faþã de un alt bãrbat,
procurorul a luat mãsura con-

trolului judiciar pentru o perioa-
dã de 60 de zile.

Ieri, cei doi craioveni reþinuþi
au fost prezentaþi judecãtorilor
de la Tribunalul Dolj cu propu-
nere de arestare preventivã. Ma-
gistraþii au respins propunerea
procurorilor DIICOT ºi i-au pla-
sat pe Vãduva ºi pe Ilie sub con-
trol judiciar. Procurorii pot con-
testa hotãrârea Tribunalului la
Curtea de Apel Craiova. La acþi-
une au participat ºi poliþiºti din
cadrul Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Dolj.

Reamintim cã, pe 28 iunie 2016,
Dan Vladu, de 38 de ani, din co-
muna doljeanã Leu, a fost arestat
preventiv pentru comiterea infrac-
þiunii de ultraj combinat cu tentati-
vã de omor. Procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj au reþi-
nut în sarcina sa faptul cã, luni, 27
iunie 2016, în jurul orei 00.30-
01.00, a avut un conflict cu soþia
sa, pe care a ameninþat-o cu moar-
tea, aceasta solicitând prin 112 spri-
jinul organelor de poliþie ºi al jan-
darmilor. Echipajul mixt de poliþiºti
ºi jandarmi a ajuns la domiciliul lui
Vladu, din comuna Leu, nr. 56, ºi
l-a gãsit pe acesta în curte, flutu-
rând o sabie, cu care ameninþa cã
va ucide persoanele care se vor
apropia de el, dar ºi pe cei patru
copii minori care dormeau în casã.

Pentru a-l împiedica sã-i agre-
seze pe copii, oamenii legii au in-
trat în curte ºi, în timp ce încer-
cau sã-l descopere pe bãrbat, as-
cuns prin grãdinã, plutonierul ma-
jor Minel Pãdureanu, de 38 de ani,
de la Gruparea de Jandarmi Mobi-
lã Craiova, a primit o loviturã cu

Sentinþã definitivã:

Doljeanul care a lovit un jandarm
cu sabia în cap face 9 ani de puºcãrie

Bãrbatul de 38 de ani, din comuna Leu,
ajuns dupã gratii anul trecut, pe 28 iunie,
dupã ce a lovit cu sabia în cap un jandarm de
la Gruparea de Jandarmi Mobilã Craiova, a
fost condamnat definitiv. Trimis în judecatã
pentru comiterea infracþiunii de ultraj com-
binat cu tentativã de omor, doljeanul a recu-

noscut comiterea faptelor, a cerut sã benefi-
cieze de reducerea limitelor de pedeapsã, ºi
a fost condamnat pe 20 octombrie, la 9 ani
de închisoare cu executare. Inculpatul a de-
clarat apel împotriva hotãrârii Tribunalului
Dolj, însã Curtea de Apel Craiova i-a respins
apelul ca nefondat.

sabia la nivelul capului de la Vla-
du, alegându-se cu o plagã tãiatã
pentru vindecarea cãreia a necesi-
tat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Colegii sãi l-au imobilizat pe agre-
sor, jandarmul a fost dus la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, iar Dan Vladu a ajuns la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
unde a fost audiat ºi reþinut pentru
24 de ore, o zi mai târziu fiind
arestat preventiv.

A recunoscut comiterea faptelor
Procurorii Parchetului de pe lân-

gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile, iar pe 14 iulie 2016 s-a în-
registrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care Dan Vladu a fost trimis în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, pentru ultraj combinat cu ten-
tativã de omor. Inculpatul a cerut
judecarea în procedura simplifica-
tã, a recunoscut totul în faþa jude-

cãtorilor, solicitând sã beneficieze
de prevederile vizând reducerea cu
o treime a limitelor de pedeapsã,
astfel cã, joi, 20 octombrie 2016, a
fost pronunþatã sentinþa. Magistra-
þii craioveni l-au condamnat la o pe-
deapsã de 9 ani închisoare cu exe-
cutare, l-au menþinut dupã gratii ºi
au stabilit cã trebuie sã achite chel-
tuielile de spitalizare ale jandarmu-
lui pe care l-a agresat ºi care nu a
cerut despãgubiri: 

„Condamnã pe inculpatul Vla-
du Dan la pedeapsa de 9 ani închi-
soare. Deduce din pedeapsa aplica-
tã inculpatului Vladu Dan, perioa-
da reþinerii ºi arestãrii preventive de
la 27.06.2016 la zi ºi menþine mã-
sura arestãrii preventive a acestuia.
Admite acþiunea civilã formulatã de
cãtre partea civilã Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova ºi obli-
gã inculpatul la plata sumei de
2251i cheltuieli de spitalizare. Ia act
cã persoana vãtãmatã Pãdureanu
Minel nu se constituie parte civilã
în procesul penal. Obligã inculpa-
tul la plata sumei de 656 lei cheltu-
ieli judiciare cãtre stat. Pronunþatã

în ºedinþã publicã, azi 20.10.2016”,
se aratã în hotãrârea instanþei.

Atât procurorii, cât ºi inculpatul,
au declarat apel, soluþionat de Cur-
tea de Apel Craiova pe 27 ianuarie
a.c. Instanþa a respins apelul incul-
patului ºi l-a admis pe al Parchetu-
lui, dispunând confiscarea armei:
„Respinge,ca nefondat, apelul de-
clarat de inculpat. Admite apelul
declarat de Parchet. Dispune con-
fiscarea specialã de la inculpat a
corpului delict - sabie având lungi-
mea totalã de 86 cm., lungimea la-
mei de 63 cm., lãþimea lamei de 3
cm. Obligã inculpatul cãtre partea
civilã, Spitalul Clinic de Urgenþã
Craiova, la plata sumei de 225 lei
cheltuieli de spitalizare, sumã ce va
fi reactualizatã cu indicele de infla-
þie de la data producerii prejudiciu-
lui pânã la data plãþii efective a chel-
tuielilor. Menþine celelalte dispozi-
þii ale sentinþei. Deduce detenþia pre-
ventivã de la 20.10.2016 la zi. Obli-
gã pe apelantul inculpat la 400 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat. Defi-
nitivã”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.
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“Prezenþa mediului de afaceri,
astãzi (n.r. ieri) aici, la aceastã
masã rotundã, este foarte impor-
tantã, pentru cã mediul de afaceri
trebuie sã se regãseascã ºi în doc-
trina liberalã. Liberalismul ca atare
rezidã dintr-un sistem juridic coe-
rent, într-un stat de drept funcþio-
nal. În acest context vom încerca
astãzi sã rãspundem la întrebarea
unde va ajunge liberalismul în Ro-
mânia?! Ceea ce trebuie sã spunem
este cã societate se aflã într-un
declin, dar ºi sistemul juridic este
în declin. Se vorbeºte în aceastã

Prof. univ. dr Dan Claudiu Dãniºor:

„Într-o societate democraticã,„Într-o societate democraticã,„Într-o societate democraticã,„Într-o societate democraticã,„Într-o societate democraticã,
individual este pus deasupra statului”individual este pus deasupra statului”individual este pus deasupra statului”individual este pus deasupra statului”individual este pus deasupra statului”

Asociaþia Liberalii – Craiova, în parte-
neriat cu PNL Craiova, au organizat ieri,
la Hotel Ramada Plaza din Craiova, Sala
„Henri Coandã”,  o dezbatere extrem de
interesantã despre liberalism, mediul de
afaceri, politicã ºi societate civilã. Masa

rotunda a strâns în jurul ei profesori uni-
versitari, avocaþi, oameni de afaceri, par-
lamentari ºi în ultimul rând, jurnaliºti.
Moderatorul discuþiilor a fost prof. univ. dr.
Lucian Sãuleanu, preºedintele Baroului
Dolj, vicepreºedinte al PNL Craiova.

O altã preocupare a Sistemului
de Gospodãrire a Apelor Dolj din
aceastã sãptãmânã a constituit-o
intervenþia pentru spargerea podu-
rilor de gheaþã, cu ajutorul cãngi-
lor în zona podurilor pe pârâul Tes-
lui, localitatea Pieleºti ºi pârâul Vlaº-
ca, localitatea Lãcriþa (Golfin) ºi
deszãpezirea cãilor de acces la Ba-
rajele Fântânele, Caraula, Cornu ºi
Polder Bistreþ, aceste acþiuni asi-
gurând fluxul informaþional privind
mãsurãtorile  hidrometrice.

Formaþiile de lucru desfãºoarã
în continuare acþiuni de exploatare
specifice condiþiilor de iarnã ºi pro-
gramului pe timp friguros: deszã-
pezirea cãilor de acces la sedii ºi
cantoane ºi împrãºtierea de mate-
rial antiderapant pe cãile de acces.

Administraþia Bazinalã de apã
Jiu, prin cele patru unitãþi subordi-
nate, Sistemul de Gospodãrire a
Apelor Dolj, Gorj, Mehedinþi ºi SHI
Petroºani monitorizeazã în terito-

perioadã de dreapta ºi de stânga,
iar din punctual meu de vedere
centrismul poate sã fie o capca-
nã…”, a subliniat prof. univ. dr.
Lucian Sãuleanu.

„Liberalismul este greu de
realizat, dar mult mai greu de
înþeles”

Invitat special la aceastã dez-
batere a fost prof. univ. dr. Dan
Claudiu Dãniºor,  a vorbit despre
lipsa liberalismului ºi despre legi-
timitatea  întrebãrii vizavi de exis-
tenþa sau inexistenþa liberalismu-

lui. “Dacã mai existã liberalism…
este o întrebare legitimã. În 1989
am dorit sã înlocuim printr-o re-
voluþie, comunismul cu liberalis-
mul. Liberalismul este greu de re-
alizat, dar mult mai greu de înþe-
les. Ceea ce este valoric impor-
tant este ca societatea sã prospe-
re, sã meargã într-o anumitã di-
recþie. Într-o societate democra-
ticã, individual este pus deasupra
statului, justul e o prioritate, sta-
tul este neutru faþã de toate gru-
purile ºi se vorbeºte de egalitatea
de ºanse între indivizi. Înainte de
1989, individual era sub stat ºi se
vorbea de omul nou, care nicio-
datã nu a devenit nou ºi nici nu va
deveni, pentru cã aºa e omul. Pe
de altã parte, vreau sã vorbesc de
interesul general. ªi aici avem o
problemã, el nu poate fi invocat
în ºi în interesul tuturor. Interesul
general este general pentru cã e
disponibil tuturor. Individul, pe de
altã parte trebuie sã fie autonom,
el este suveran. Statul are suve-
ranitate pentru cã noi îi dãm su-
veranitate. Când un stat încearcã
sã devinã autonom, atunci suntem
în faþa unui stat totalitar. Majori-
tatea trebuie sã reprezinte dreptu-
rile minoritãþilor. În 1989 am pã-
rãsite totalitarismul, vrând sã fa-
cem o societate liberal. Numai cã

noi eram toþi proletari, doar statul
era capitalist. Noi nu aveam capi-
taliºti…”, a spus prof. univ. dr.
Dan Claudiu Dãniºor.

„Codurile Penale, mai proaste
ca cele din 1968”

Fostul rector al Universitãþii din
Craiova a fãcut câteva aprecieri
ºi despre Codurile Penale ºi a
spus cã “sunt mai proaste decât
cele din 1968”, dar situaþia asta
nu este doar în România. De ase-
menea, profesorul Dãniºor a
subliniat ºi faptul cã statul nu tre-
buie sã intervinã atât de puternic
în mediul de afaceri ºi a atras
atenþia cã modificarea Codului
Fiscal este un dezastru pentru
mediul de afaceri, care la fiecare
final de an îºi face un calcul pen-
tru anul viitor. Nu de puþine ori,

acest calcul a fost dat peste cap
de modificãrile aduse Codului
Fiscal.

Revenindu-se la liberalism,
profesorul Lucian Sãuleanu a
adus în discuþie autodefinirea…
Tema a fost preluatã ºi comple-
tatã de preºedintele PNL Craio-
va, deputatul Ionuþ Stroe. “Un
curent de dreapta nu este o for-
mã concretã de liberalism. Libe-
ralii adevãraþi au capacitatea de a
dialoga. De aici putem sã plecãm
în a reconstrui liberalismul. Ar
trebui sã deschidem partidul.
Cred cã e timpul sã promovãm
liberalismul evoluþionist, dar
având la bazã liberalismul conser-
vatorist. Trebuiesc ofertaþi de
PNL acei oameni profesioniºti…”,
a subliniat Ionuþ Stroe.

MARGA BULUGEAN

ABA Jiu desfãºoarã acþiuniABA Jiu desfãºoarã acþiuniABA Jiu desfãºoarã acþiuniABA Jiu desfãºoarã acþiuniABA Jiu desfãºoarã acþiuni
de monitorizare a cursurilor de apãde monitorizare a cursurilor de apãde monitorizare a cursurilor de apãde monitorizare a cursurilor de apãde monitorizare a cursurilor de apã
Având în vedere fenomenele meteorologice din aceastã perioadã, Administraþia Bazinalã de

Apã (ABA) Jiu, prin Sistemul de Gospodãrire a Apelor Dolj, a continuat sã ia mãsuri, astfel încât
la priza de apã Iºalniþa sã fie asigurate toate condiþiile de exploatare a instalaþiilor pe timp frigu-
ros pentru tranzitarea debitului ºi asigurarea necesarului de alimentare cu apã de rãcire pentru
termocentrala Iºalniþa ºi apã pentru potabilizare cãtre Compania de Apã Oltenia.

riu cursurile de apã în vederea iden-
tificãrii sectoarelor de apã unde se
poate forma poduri de gheaþã, în
special în zona podurilor rutiere,
în vederea eliminãrii eventualelor
pericole de inundaþii.

Nivelurile pe râuri,
sub cotele de apãrare

Pe râul Jiu, în ultimele ore, nive-
lurile ºi debitele au fost în general
staþionare ºi uºor variabile. Nivelu-
rile pe râul Jiu la staþiile hidrometri-
ce se situau ieri sub COTELE DE
APÃRARE. Pe afluenþi ºi celelalte
râuri interioare nivelurile ºi debitele
au fost staþionare ºi uºor variabile.

Formaþiunile de gheaþã (gheaþã
la mal, pod de gheaþã cu ochiuri,
pod de gheaþã compact) existente
pe râuri au fost în uºoarã diminua-
re ºi restrângere.

În privinþa fenomenelor de iar-
nã pe râuri, s-a înregistrat gheaþã
la mal pe Jiu, amonte Rostovanu,

Lonea (Jiul de Est), Lonea (Taia),
Jieþ, Petroºani (HD), Turburea,
Novaci (GJ), Halânga (MH) ºi
Goicea (DJ). Pod de gheaþã cu
ochiuri a fost semnalat la Câmpu
lui Neag, Buta, Livezeni, Baniþa,
Peºtera Bolii, Polatiºtea (HD), Baia
de Fier, Ciocadia, Sãcelu, Bustu-
chin, Pojaru (GJ), Corcova (MH),
Breasta (DJ); pod de gheaþã com-
pact: Bãrbãteni, Rostovanu, Laza-
ru (HD), Târgu Cãrbuneºti (GJ),
Faþa Motrului, Motru Sec (MH),
Scaieºti, Negoieºti, Fântânele(DJ);
nãboi: Rovinari (GJ).

Debitul Dunãrii, la jumãtate
faþã de media multianualã

a lunii februarie
Conform diagnozei INHGA-

CNPH, debitul Dunãrii la intrarea în
þarã (secþiunea Baziaº) a fost în creº-
tere la valoarea de 2.400 mc/s, si-
tuându-se sub media multianualã a
lunii februarie (5.300 mc/s). Debi-

tul Dunãrii aval Porþile de Fier a fost
în scãdere la Gruia ºi la Calafat.

Pe fluviul Dunãrea, conform
prognozei Sistemului Hidroenerge-
tic Porþile de Fier, debitul afluent
prognozat în secþiunea Baziaº pen-
tru ieri la ora 6.00 era de 2.530 mc/
s. În urmãtorul interval de 24 de
ore, debitul Dunãrii la intrarea în
þarã (secþiunea Baziaº), conform
prognozei  INHGA -CNPH va fi în
creºtere pânã la valoarea de 2.500
mc/s, situându-se sub media mul-
tianualã a lunii februarie (5.300 mc/
s). Fenomene de iarnã pe fluviul
Dunãrea: gheaþã la mal la Gruia ºi
Calafat;  pod de gheaþã compact la
Orºova; sloiuri la Moldova Veche,

Drobeta Turnu Severin ºi Calafat.
Pentru intervalul 5-9 februarie

a.c. conform prognozei elaborate
de INHGA-CNPH, debitul Dunãrii
la intrarea în þarã (secþiunea Ba-
ziaº), va fi în creºtere pânã la va-
loarea de 3.000 mc/s în ultima zi
din interval, situându-se sub me-
dia multianualã a lunii februarie
(5.300 mc/s). În aceastã perioa-
dã, debitul fluviului a scãzut la ju-
mãtate faþã de valorile normale. În
zona Orºova, Baziaº s-au creat
poduri de gheaþã, iar în Gruia slo-
iuri de gheaþã. Cei care au de sufe-
rit de pe urma acestei situaþii sunt
transportatorii fluviali.

RADU ILICEANU
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La nivelul judeþului Dolj, datele
analizate de Curtea de Conturi au
permis stabilirea unor cuantificãri
la nivel naþional. Astfel cã plãþile
efectuate, în sumã de 1.713.284
mii lei, ne situeazã pe locul 7 la ni-
vel naþional (3,33% din totalul plã-
þilor judeþelor), fiind devansate doar

de plãþile efectuate de judeþele Iaºi,
Timiº, Constanþa, Prahova, Cluj ºi
Bihor. Analizând structura econo-
micã a cheltuielilor, judeþul Dolj se
situeazã în primele 10 judeþe la
cheltuielile de personal (locul 9),
bunuri ºi servicii (locul 10), trans-
feruri (locul 7) ºi proiecte cu fi-
nanþare externã nerambursabilã (lo-
cul 7). Plãþile efectuate pentru asis-
tenþa socialã se situeazã pe locul
13 în þarã, iar plãþile de capital,
numai pe locul 18.
În 2015, veniturile totale au fost
realizate doar 76,9%

Gradul de realizare a venituri-
lor în Dolj este diminuat faþã de
cel înregistrat în anul precedent,
respectiv 84,8%, însã în condiþii-
le creºterii semnificative a înca-
sãrilor totale: 1.702.544 mii lei în
anul 2015, faþã de 1.432.349 mii
lei în anul 2014. Nerealizãri sem-
nificative pe linia încasãrii venitu-
rilor se constatã la categoria
„Sume primite de la UE/alþi dona-
tori în contul plãþilor efectuate ºi
prefinanþãri”, unde încasãrile rea-
lizate au fost de numai 257.837

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

În anul 2015, finanþãrile europeneÎn anul 2015, finanþãrile europeneÎn anul 2015, finanþãrile europeneÎn anul 2015, finanþãrile europeneÎn anul 2015, finanþãrile europene
au depãºit celelalte surse interneau depãºit celelalte surse interneau depãºit celelalte surse interneau depãºit celelalte surse interneau depãºit celelalte surse interne

În Raportul privind finanþele publi-
ce Dolj de anul 2015, Curtea de Con-
turi Dolj a constatat, din cauza mana-
gementului defectuos, în majoritatea
cazurilor, aparatul de specialitate al
unitãþilor administrativ-teritoriale nu
întreprinde toate mãsurile pentru apli-
carea procedurilor de urmãrire ºi în-
casare pentru toate sumele datorate
bugetelor locale sau, dupã caz, de exe-
cutare silitã. În aceste condiþii, terme-
nul de aplicare a procedurilor de exe-
cutare silitã se prescrie, bugetele lo-
cale sunt prejudiciate cu sumele în ca-
uzã, iar autoritãþile locale nu iau mã-

mii lei, faþã de 622.955 mii lei, cât
au fost prevederile definitive, în-
registrându-se o nerealizare de
58,6%. ªi în acest caz, este de
subliniat creºterea în sume brute
a încasãrilor, de la 112.070 mii lei
în anul 2014, la 257.837 mii lei în
anul 2015, respectiv cu 130%.

Finanþãrile externe au depãºit
subvenþiile bugetare
ºi taxele locale

Analizând tendinþele înregistra-
te la nivelul veniturilor totale înca-
sate de bugetele locale de pe raza
judeþului, se observã un reviriment
semnificativ începând cu anul
2011, care a înregistrat cele mai
mici încasãri din ultimii 5 ani, de
numai 1.146.813 mii lei.

Tot potrivit Curþii de Conturi
Dolj, anul 2015 a fost un punct de
inflexiune pentru structura finan-
þãrii entitãþilor din administraþia lo-
calã doljeanã, fiind primul an în
care finanþãrile europene nu mai
sunt cea mai puþin importantã sur-
sã de finanþare, depãºind subven-
þiile primite de la alte bugete ºi chiar
ºi impozitele ºi taxele locale.

Potrivit datelor raportate în con-
tul de execuþie al bugetului local
încheiat la 31.12.2015, la nivelul
judeþului Dolj, s-a constatat cã plã-
þile au fost realizate în procent de
71,8% faþã de creditele bugetare
definitive. Volumul total al plãþilor
a crescut, în anul 2015, cu 337.792

mii lei faþã de anul
precedent, respectiv
cu 24,6%. Cele mai
semnificative plãþi
efectuate în anul 2015 se regãsesc
la titlul „Cheltuieli de personal”
(517.242 mii lei, 30,2% din totalul
plãþilor), precum ºi la titlul „Pro-

iecte cu finanþare din fon-
duri externe nerambursabi-
le” (409.880 mii lei, 23,9%
din totalul plãþilor).

Raportat la execuþia
cheltuielilor bugetelor locale
în anul 2014, se constatã o
creºtere semnificativã a
plãþilor provenind din pro-
iecte cu finanþare din fon-
duri externe nerambursabi-
le, de la 186.463 mii lei în
anul 2014 la 409.880 mii lei
în anul 2015 (respectiv
220%), în timp ce celelalte
categorii de cheltuieli au în-
registrat creºteri moderate,
între 2% ºi 20% .
Aproape un sfert
dintre entitãþile publice,
verificate

Din totalul de 382 entitãþi locale
aflate în competenþa sa teritorialã,
Camera de Conturi Dolj a verifi-
cat, în anul 2016, un numãr de 90
entitãþi, reprezentând 23,6%, o

contribuþie semnificativã având-o
verificãrile efectuate la ordonatorii
terþiari de credite ai finanþelor pu-
blice locale, simultan cu auditul fi-
nanciar al ordonatorilor principali

de credite (42 cazuri. În urma mi-
siunilor de audit/control efectuate
în anul 2016, la entitãþile din admi-
nistraþia publicã localã, au fost con-
statate venituri suplimentare ºi pre-
judicii, cât ºi unele erori/abateri de
la regularitate cu caracter financiar
contabil, cuantificabile valoric.
Prejudiciile constatate se ridicã
la 10.271 mii lei, iar abaterile
financiar-contabile la 167.447
mii lei.

Potrivit datelor Curþii de Con-
turi Dolj, printre U.A.T.M.-urile
fãrã nicio neregulã fac parte: or-
donatorul terþiar Muzeul Olteniei
Craiova, ordonatorul terþiar Unita-
tea Medico-Socialã Cetate, ordo-
natorul terþiar ªcoala Generalã
Breasta, dar ºi ºcolile generale din
Gherceºti, Coþofenii din Dos, Ghi-
dici, Iºalniþa, Rojiºte, Seaca de
Câmp. Abateri financiar-contabile
ridicate au fost evidenþiate la
U.A.T.J. Craiova – 99.836 mii de
lei, U.A.T.C. Bucovãþ – 2.309 mii
de lei; U.A.T.C. Celaru – 11.066
mii de lei; U.A.T.C. Gherceºti –
14.844 mii de lei; U.A.T.C. Orodel
– 3.000 mii de lei; U.A.T.C. Sado-
va – 8.016 mii de lei.

212.000 de lei, plãtiþi ilegal,
craiovenilor, ca ajutor de încãlzire

Curtea de Conturi Dolj mai re-
levã în raportul sãu de activitate

cã, la nivelul U.A.T.M. Craiova,
s-au estimat plãþi nelegale în sumã
de 212 mii lei, cauzate de acorda-
rea de ajutor lunar pentru încãlzi-
rea locuinþei, unor persoane care
nu puteau beneficia de acest
drept. Având în vedere faptul cã
acei solicitanþi care deþin depozite
bancare în cuantum mai mare de
3.000 lei nu sunt eligibili la acor-
darea ajutorului lunar pentru în-
cãlzirea locuinþei, auditorii publici
externi au solicitat DGRFP Dolj,
datele cuprinse în Declaraþia 205
– Declaraþie informativã privind
impozitul reþinut la sursã.

Auditorii publici externi au
identificat, astfel, un numãr de
299 persoane care în anul 2015,
au deþinut depozite bancare în
cuantum mai mare de 3.000 lei,
din care 34 persoane sunt consu-
matori vulnerabili care au utilizat
pentru încãlzirea locuinþei gaze
naturale ºi 265 persoane sunt con-
sumatori vulnerabili care au utili-
zat pentru încãlzirea locuinþei
energie termicã. Valoarea estima-
tã a plãþilor efectuate, reprezen-
tând ajutor lunar pentru încãlzi-
rea locuinþei, acordat unor persoa-

ne care deþin depozite ban-
care în cuantum mai mare
de 3.000 lei, este de 193
mii lei.

În vederea verificãrii în-
deplinirii condiþiilor de eli-
gibilitate pentru acordarea
ajutorului lunar pentru în-
cãlzirea locuinþei din punct
de vedere al încadrãrii ve-
nitului net mediu lunar pe
membru de familie între li-
mitele prevãzute la art. 7
alin. 1 din OUG nr. 70/
2011, respectiv 1,572 ISR
(786 lei) în cazul familiilor
ºi 2,164 ISR (1.082 lei) în
cazul persoanei singure,
auditorii publici externi au

identificat un numãr de 33 persoa-
ne care au realizat venituri peste
limitele menþionate mai sus, pen-
tru care s-au efectuat plãþi nele-
gale în sumã de 19 mii lei.

surile legale de recuperare de la per-
soanele rãspunzãtoare. La cheltuieli-
le de personal se constatã în continua-
re abateri determinate de acordarea
de sporuri sau drepturi bãneºti cãtre
personalul din administraþia publicã
localã, în baza unor hotãrâri judecãto-
reºti sau hotãrâri ale organelor delibe-
rative ale administraþiei publice locale,
cu nerespectarea regulilor ºi principii-
lor stabilite prin legislaþia de salarizare
unitarã. Latura pozitivã este cã, în 2015,
finanþãrile europene au depãºit subven-
þiile primite de la alte bugete, chiar ºi
impozitele ºi taxele locale.
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În 1833, la Craiova lua fiinþã una
dintre instituþiile de învãþãmânt de
elitã ale Craiovei ºi României, ceea
ce este, în prezent, Colegiul Naþi-
onal „Elena Cuza”. De-a lungul
acestei istorii, aici au fost ºcoliþi ºi
ºi-au desãvârºit pregãtirea licealã
personalã mai multe personalitãþi ale
þãrii noastre: marile actriþe Aristiz-
za Romanescu, Agatha Bãrses-
cu, Margareta Pogonat, Lamia
Beligan, celebra cântãreaþã de

Colegiul Naþional „Elena Cuza” din CraiovaColegiul Naþional „Elena Cuza” din CraiovaColegiul Naþional „Elena Cuza” din CraiovaColegiul Naþional „Elena Cuza” din CraiovaColegiul Naþional „Elena Cuza” din Craiova
vrea sã-ºi pãstreze standardul de performantãvrea sã-ºi pãstreze standardul de performantãvrea sã-ºi pãstreze standardul de performantãvrea sã-ºi pãstreze standardul de performantãvrea sã-ºi pãstreze standardul de performantã

Colegiul Naþional „Elena Cuza” din
Craiova vine cu propuneri care sunt cu
titlu de noutate, pentru anul ºcolar urmã-
tor, una dintre ele fiind pe înfiinþarea
unei clase bilingve, cu predare în Limba
germanã, iar cealaltã deMatematicã-In-
formaticã, cu prelucrare intensivã în cea
de-a doua specializare. Noul manageriat
al instituþiei de învãþãmânt preuniversi-

operã Marilena Marinescu-
Mareº, creatoarea unuia dintre
cele mai citite creaþii literare –
„Arta Conversaþiei” – Ileana
Vulpescu, fostul ministru de
Externe al României ºi actual
ambasador UNESCO – prof.
Adrian Cioroianu, prof.univ-
.dr.NiocolaePanea, prorector al
Universitãþii din Craiova.

Chiar dacã, o perioadã de timp,
Colegiul „Elena Cuza” a ieºit, oa-

recum, din „lumina reflectoarelor”,
cu prezenþe puþine mediatice, ele-
vii ºi cadrele didactice ºi-au vãzut
de treabã ºi au fãcut ce ºtiu mai
bine: sã înveþe, respectiv sã îndru-
me. «Niciodatã, Colegiul Naþional
„Elena Cuza” nu a coborât sub
standardele de educaþie, indiferent
de vremuri. Anul trecut, am avut
un procentaj de peste 99% la Ba-
calaureat ºi ne-am situat pe locul
al II-lea într-un clasament al con-
cursurilor ºi Olimpiadelor ºcolare,
în judeþul Dolj. Acest trend vrem
sã-l pãstrãm ºi în acest an ºi ve-
nim ºi cu surprize», a precizat prof.
Liviu Cotfasã, noul director al
Colegiului Naþional „Elena Cuza”.

Noutãþi pentru
anul ºcolar 2017-2018

Restructurãrile din sistemul edu-
caþional au afectat mai multe insti-
tuþii, pe de o parte din cauza scã-
derii numãrului de elevi absolvenþi
de învãþãmânt gimnazial, pe de alta
a restructurãrii instituþionale, cu
atingerea unui procentaj de 60% de
încadrare în „profesional ºi tehnic”.
Nici „Elena Cuza” nu a scãpat, dar
s-a cãutat ºi s-au gãsit soluþii. «În

fiecare an ºcolar, aveam nouã cla-
se pentru primul an de liceu. Din
2017-2018, numãrul acestora s-a
redus la opt. Am gãsit câteva cãi
de rezolvare. Astfel, chiar dacã
numãrul de clase rãmâne acelaºi,
am transformat într-una singurã
douã care þineau de învãþãmântul
bilingv în germanã, respectiv spa-
niolã. Mai mult, ca o noutate, vom
merge pe o clasã bilingvã, cu ger-
mana preponderentã, la ªtiinþe. Am
mers pe acest considerent deoare-
ce am observat, dupã cei mai mulþi
dintre absolvenþii noºtri, care se în-
dreaptã spre facultãþile de Medici-
nã, cã studierea limbii germane este
cãutatã. Am luat în calcul ºi atra-
gerea copiilor de gimnaziu spre noi,
mai ales cã au fost introduse ore
de specialitate în mai multe unitãþi
din Dolj, ultimele fiind, aºa am în-
þeles, ªcolile Gimnaziale „Gheor-

Au apãrut noile prevederi legale
pentru susþinerea examenului de
Definitivat în învãþãmânt pentru
cadrele didactice. Este vorba de-
spre Ordinul nr.3114/2017 al Mi-
nisterului Educaþiei Naþionale, care
prevede modificarea ºi completa-
rea Metodologiei de organizare ºi
desfãºurare a examenului naþional
de definitivare în învãþãmânt, apro-
batã prin Ordinul nr.5087/2016 al
Ministerului Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice.

Astfel, în sesiunea 2017 dascã-
lii vor susþine mai devreme con-
cursul, mai exact pe 20 aprilie, iar

ghe Þiþeica” ºi „Mircea Eliade”,
ambele din Craiova. ªi mai este
ceva: suntem singura ºcoalã din
sudul României care are partene-
riat cu Ambasada Germaniei la
Bucureºti, prin care elevii pot ob-
þine diplome de studiu, cu ajuto-
rul cãrora pot accede la instituþii
de învãþãmânt superior din Ger-
mania, fãrã a fi nevoiþi sã susþinã
un examen de cunoaºtere a limbii
germane. Tot ca o mãsurã pentru
copii, am prevãzut în programa
aferentã anului 2017-2018 trans-
formarea clasei de Matematicã-In-
formaticã într-una cu caracter in-
tensiv de predare în ceea ce pri-
veºte cea de-a doua disciplinã,
astfel încât elevii sã aibã patru ore
de curs sãptãmânale, deoarece
urmãrim dezvoltarea calitativã a
educaþiei acestora», a mai spus
Liviu Cotfasã.

S-au stabilit noutãþile pentru DefinitivatS-au stabilit noutãþile pentru DefinitivatS-au stabilit noutãþile pentru DefinitivatS-au stabilit noutãþile pentru DefinitivatS-au stabilit noutãþile pentru Definitivat
rezultatele vor fi afiºate zece zile
mai târziu. Susþinerea propriu-zisã
va fi precedatã de o etapã elimina-
torie, care constã în douã inspecþii
de specialitate la clasã ºi, în plus
faþã de sesiunile anterioare, din
evaluarea portofoliului profesi-
onal personal. De asemenea, a
intervenit o modificare ºi în ceea
ce þine de proba scrisã, care a fost
simplificatã, de la trei subiecte la
douã. Media finalã, care a rãmas
8,00, se va calcula pe baza unei
formule ce include nota de la su-
pervizãrile din clasã, cea de la
„scris” ºi cea de „portofoliu”. O

persoanã poate susþine concursul
de cel mult trei ori. Ulterior,  se
poate merge în competiþie numai
prin achitarea unei taxe stabilite de
cãtre minister.

„Menþionãm cã nu se pot înscrie,
pentru sesiunea 2017, candidaþii care
au susþinut pentru a treia oarã exa-
menul de definitivare în învãþãmânt,
în sesiunea 2016, fãrã sã promove-
ze; aceºtia se vor putea înscrie la
examen, în sesiunea 2018, dupã
efectuarea unui nou stagiu, în con-
diþiile legii”, a precizat prof.  Nicole-
ta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Anul trecut, 60 de dascãli au fost sanc-
þionaþi pentru acte violente, a declarat se-
cretarul de stat Liviu Pop, care a mai men-
þionat faptul cã în ultimii ani, numãrul ac-
telor de violenþã a scãzut. “Aproximativ 60
de profesori au fost sancþionaþi anul trecut
pentru violenþã în ºcoli. Nu avem evidenþa
sancþionãrii în afara unitãþilor ºcolare pen-
tru cã nu este atributul nostru. Vrem sã
întãrim în zona aceasta, paza ºi disciplina
dacã o putem numi aºa” a declarat Liviu
Pop, secretar de stat pe învãþãmânt preu-
niversitar din Ministerul Educaþiei.

Ministerul Educaþiei: Anul trecut, 60 de pofesori
au fost sancþionaþi pentru violenþe în ºcoli

În cadrul unei conferinþe de presã, se-
cretarul de stat a mai explicat ºi faptul cã
numãrul cazurilor de violenþã de la nivelul
ºcolilor s-a diminuat. Dar multe alte inci-
dente violente în ºcoli nu sunt declarate. “În
ultimii trei ani de zile, din analizele pe care le
am la minister, a scãzut rata actelor de vio-
lenþã în ºcoalã undeva de la 20.000 de acte
de violenþã care se înregistrau în urmã cu
trei ani la 19.000 -18.000 ºi ceva au fost în
ultimul an ºcolar” a adãugat Liviu Pop. Acesta
sperã ca în anul viitor, numãrul actelor de
violenþã din unitãþile de învãþãmânt sã scadã
cu aproximativ 10%. (Mediafax)

Începe
vacanþa
intersemestrialã

De astãzi, timp de o
sãptãmânã, preºcolarii ºi
elevii vor sta acasã. Este
vorba de vacanþa interse-
mestrialã, care se vã
încheia pe 12 februarie.
Urmãtoare pauzã la cursuri
va fi în timpul sãrbãtorilor
pascale.

tar, una dintre cele mai vechi ºi cu perfor-
manþe deosebite în tot ceea ce þine de pro-
cesul educaþional, are proiecte mãreþe, iar
primul dintre ele este cel de pãstrare a
trendului ascendent. Anul trecut, „Elena
Cuza” s-a situat pe primul loc în ceea ce
priveºte promovabilitatea la Bacalaureat
ºi pe poziþia  a II-a la concursurile ºcolare
ºi olimpiade, la nivel judeþean.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Vedem cu toþii ce se întâmplã în Româ-
nia, în aceste zile. Foarte multe contro-
verse. Sigur, totodatã, toatã lumea îºi dã
cu pãrerea. Este normal. Noi, în Roma-
nia, ne pricepem la orice, mai ales la datul
cu pãrerea. De aceea, mi-am zis ca nu ar
fi rãu sã îmi exprim ºi eu punctul de ve-
dere, deoarece sunt cetãþean al României,
dar am ºi responsabilitatea reprezentãrii
unei numeroase etnii.

Proteste în stradã. Demonstraþii în Parla-
ment – deºi acolo este cu totul altceva, mi-
nimã moralã a funcþiei ºi a instituþiei ar tre-
bui sã impunã o anumitã conduitã. Se vor-
beºte de imixtiune. Se prezintã demisii. Din
pãcate, la demonstraþiile de stradã au avut
loc ºi violenþe.

Eu consider ca orice partid care câºtigã
în mod legitim alegerile înseamnã cã prezin-
tã încredere pentru electorat, din perspecti-
va programului prezentat. Pe cale de conse-
cinþã, acest partid va da þãrii un premier, un
Guvern ºi un parlament majoritar. Iar aces-
te entitãþi trebuie sã funcþioneze.

1 ianuarie – Sf. Vasile, obi-
ceiurile legate de “Vasilca”. Colin-
datul “cu Vasilca” este întâlnit în
ajunul ºi în prima zi a anului nou
în mediul sãtesc, practicat, deo-
potrivã, de romi ºi de alte etnii din
Balcani (români, bulgari).

27 ianuarie – Ziua Internaþio-
nalã pentru Comemorarea Memo-
riei Victimelor Holocaustului
(ONU) – International Day of
Commemoration in Memory of the
Victims of the Holocaust (UN).

20 februarie 1856 – Încheie-
rea Dezrobirii Romilor. Dupã ce,
anterior, la 10 / 22 decembrie
1855, Divanul Obºtesc din Mol-
dova votase “Legiurea pentru des-
fiinþarea sclaviei, regularea despã-
gubirei ºi trecerea emancipaþilor la
dare”, la data de 8 / 20 februarie
1856, a fost promulgatã ºi în Þara
Româneascã – de cãtre domnito-
rul Barbu Dimitrie ªtirbei – „Le-
giuirea pentru emanciparea tutu-
ror þiganilor din Principatul româ-
nesc”, marcând ultimul act nor-
mativ privind dezrobirea romilor
în Principate.

21 februarie – Ziua In-
ternaþionalã a Limbii Ma-
terne (UNESCO) – Inter-
national Mother Language
Day (UNESCO).

7 martie – Ziua Pãrin-
telui Rom. Ziua când pã-
rinþii romi, cooptaþi în di-
feritele programe educati-
ve ale ºcolii – “ºcoala ma-
melor”, “ºcoala tinerilor
taþi”, “ºcoala bunicilor” –

Informare si dezinformareInformare si dezinformareInformare si dezinformareInformare si dezinformareInformare si dezinformare
„Informaþia este sufletul tuturor afacerilor publice” (Daniel Defoe)

ªi oamenii au dreptul sã protesteze. Fiind
un militant al integrãrii sociale prin respec-
tarea legislaþiei în vigoare, consider cã a pro-
testa în cadrul unei manifestãri publice au-
torizate þine tot de democraþie: legea þãrii tre-
buie respectatã, atât în instituþii, dar ºi în
stradã. Cum ºi dreptul oamenilor. Dar, re-
pet, autorizat. Când se protesteazã, de ce se
protesteazã? Oamenii fac legile? Sau noi,
oamenii, trebuie  sã le respectãm, iar insti-
tuþiile abilitate sã le aplice?

Înainte de a protesta, cred cã trebuie sã
ne informãm. Este un lucru esenþial, acela
de a ºti de ce facem ceva anume, când fa-
cem. Adicã, atunci când protestãm sau când
suntem de acord.

Eu nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplã
acum pe reþelele de socializare. Dacã susþii le-
galitatea, eºti jignit. Eºti atacat violent, în fel ºi
chip. Violenþa de limbaj devine pentru unii o
unicã raþiune existenþialã. Dacã susþii pe cine-
va eºti catalogat drept lingãu. Dacã împãrtã-
ºeºti o opinie te numeºti sclav. Se vorbeºte
însã prea puþin despre manipulare. Pentru cã

este grav sã te laºi manipulat, dar este
poate ºi mai grav atunci când îþi dai
seama ca eºti manipulat, dar dupã
ce þi-ai fãcut niºte selfie-uri nu mai
poþi da înapoi.

A fi informat este un atribut al
omului modern. Avem informaþii pes-
te tot, avem acces nelimitat la infor-
maþie. Mai departe, dacã ne infor-
mãm sau nu, þine doar de noi înºine.

În opoziþie cu informarea, de
bunã seamã, gãsim dezinformarea. De obi-
cei, dezinformarea este însoþitã de spectrul
ridicolului. Când cineva este dezinformat –
datoritã lui, atunci acesta este foarte uºor
de manipulate – de cãtre cei pe care el îi
deserveºte fãrã sã îºi dea seamã. Dezinfor-
marea poate fi individualã sau în masã. Ab-
surdul social intervine atunci când o mino-
ritate dezinformatã încearcã sã rãstoarne o
ordine impusã de majoritatea informatã.
Atunci, legalitãþile sociale devin haos, iar
anarhia tinde sã acapareze democraþia.

Informare-manipulare-dezinformare. Un

traseu al eu-lui. Fiecare dintre noi stabileºte
la care staþie coboarã. Eu depun eforturi
pentru ca etnia romã sã fie informatã. Asu-
pra drepturilor, dar ºi asupra obligaþiilor.
Asupra mijloacelor ºi metodelor. Asupra per-
spectivelor. Dar totul doar din punct de
vedere al respectãrii legilor statului român.

Înainte de a întreprinde ceva, sã ne infor-
mãm. Altfel, niciodatã dezinformarea nu va
fi o scuzã pentru efectele manipulãrii.

ROMEO TIBERIADE
PREªEDINTE PARTIDA ROMILOR
PRO EUROPA SUCURSALA DOLJ

Calendarul romilor – zile cu semnificaþii aparte pentru o etnie (I)
Pentru etnia romã din România, zilele îºi deapãnã cursul

lor firesc, iar firul vieþii se þese între mister ºi cotidian. La
nivel naþional, existã statuat un calendar al romilor, cu
sãrbãtori ºi comemorãri statuate prin legi, hotãrâri de
guvern, ordonanþe ºi mai ales scrise cu sângele strãmoºilor.
De la simbolisticã la legiferare, iatã cum se prezintã calenda-
rul romilor, sursa fiind pagina oficialã a Partidei Romilor
PRO EUROPA: http://www.partidaromilor.ro/calendarul-romilor/

se reunesc pentru consultãri cu
profesorii privind educaþia copii-
lor romi.

8 martie – Ziua Internaþionalã a
Femeii (International Women’s
Day).

17 martie   – Ziua Mediatoru-
lui ªcolar Rom. Marcheazã ela-
borarea primei fiºe de post a me-
diatorului ºcolar rom, de cãtre in-
spectorii pentru ºcolarizarea ro-
milor, participanþi la cel de-al doi-
lea seminar de lucru al acestora,
desfãºurat la Tulcea, între 15-17
martie 2000, organizat de Minis-
terul Educaþiei Naþionale

18 martie – Ziua Scriitorului
Rom – Ziua când Ion Budai-De-
leanu semneazã ºi trimite Episto-
lie închinãtoare cãtre Mitru Perea
[Petru Maior], vestit cântãreþ, din
care reiese cã Ion Budai Deleanu
ºi Petru Maior erau romi.

21 Martie – Ziua Internaþio-
nalã pentru Eliminarea Discrimi-
nãrii Rasiale (International Day
for the Elimination of Racial Dis-
crimination).

8 aprilie – Ziua Internaþionala a
Romilor. Cu prilejul primului Con-
gres al romilor, desfãºurat la 8
aprilie, lângã Londra, au fost ad-
optate cântecul Gelem, gelem – ca
imn al romilor de pretutindeni – ºi
steagul romilor (dreptunghiular, cu
jumãtatea superioarã albastrã, cea
inferioarã verde, iar în centru cu o
roatã de culoare roºie, în realitate,
„chakra = roata universului”, care
are, în fapt, 16 spiþe). În Româ-
nia, se marcheazã ziua de 8 aprilie
cu începere din anul 2006, ca “Sãr-
bãtoare a etniei romilor din Româ-
nia”, adoptatã de Parlamentul Ro-
mâniei, la iniþiativa deputatului ro-
milor, preºedintele asociaþiei Parti-
da Romilor, Nicolae Pãun, prin
Legea nr. 66 / 22 martie 2006.

16 aprilie  – Ziua Actorului
Rom. Marcheazã ziua de naºtere a
actorului Charles Chaplin (n. la 16
aprilie 1889, decedat la 25 decem-

brie 1977). Acesta ºi-a mãr-
turisit identitatea romã cu 13
ani înainte de moarte (v.
„Povestea vieþii mele” /
„My autobiography” –
1964): „Bunica era pe jumã-
tate þigancã”.

20 aprilie – Ziua Nese-
gregãrii ºi Nediscriminãrii în
Învãþãmânt. Marcheazã ziua
când a fost emisã de cãtre
Ministerul Educaþiei ºi Cer-
cetãrii, la cererea ºi cu par-
ticiparea organizaþiilor rome,

Notificarea nr. 29323 / 20.04. 2004
privind interzicerea segregãrilor
copiilor în învãþãmânt. În context,
pe lângã întâlnirile din ºcoli, cu sco-
pul analizãrii / conºtientizãrii acte-
lor de discriminare ºi de segrega-
re, se organizeazã concursuri ale
elevilor cu echipaje multietnice pe
tematica lucrãrii pentru copii “Ka-
titzi” scrisã de scriitoarea romã
Katarina Taikon din Suedia (n. la
29 iulie 1932 ºi decedatã în 30 de-
cembrie 1995).

24 aprilie  – Ziua domnitorului
rom Rãzvan Vodã (care a domnit
începând din 24 aprilie / 4 mai
1595, pânã în 3 / 13 decembrie
1595). Proclamarea ca domn al
Moldovei a lui ªtefan Rãzvan s-a
fãcut în aceastã zi, el conducând
Moldova pânã la data de 13 decem-
brie 1595, fiind, de fapt, singurul
domn de origine romã al unei þãri
române.

25 aprilie – Ziua Holocaustu-
lui. Marcheazã lichidarea de cãtre
naziºti, în timpul ultimului rãzboi
mondial, a ºase milioane de evrei,
peste 500.000 romi, cât ºi a altor
victime (pe criterii de diversitate
fizicã, sexualã, religioasã, ideolo-
gicã etc.).

25 aprilie – Ziua Strategiei. Ziua
Legislaþiei Naþionale privind Romii
din România. La 25 aprilie 2001,
s-a emis H.G. nr. 430 / 2001 pri-
vind îmbunãtãþirea situaþiei romi-
lor, act normativ reactualizat prin

H. G. 522 / aprilie 2006.
28 aprilie – Ziua Cãrþii Rome

în România. Marcheazã tipãrirea,
în anul 1878, a primei culegeri bi-
lingve de folclor rom, elaboratã de
Barbu Constantinescu, iar dupã
Revoluþie – publicarea, la data de
28 aprilie 1992, de cãtre Gheor-
ghe Sarãu, a primului dicþionar rom
apãrut în România.

24 – 25 mai  – Sfânta Sara.
Marcheazã zilele de pelerinaj ale
romilor vest-europeni la Biserica
din Les Saintes Maries de la Mer
[Sfintele Marii ale Mãrii / venite pe
Mare], din sudul Franþei, unde, la
subsolul bisericii, se aflã statuia
Sfintei Sara, protectoarea religioa-
sã a romilor. Dupã rãstignirea lui
Iisus, cele trei Sfinte Marii, împre-
unã cu sluga lor, Sf. Sara, au fost
puse într-o ambarcaþiune ºi lãsate
în voia soartei pe mare, fãrã apã ºi
merinde, apa scoþându-le pe uscat,
în sudul Franþei. Sfânta Sara a fost
pictatã, în anul 2001, în Biserica
“Sf. Paraschiva”, din localitatea
teleormãneanã Segarcea Vale, de
cãtre pictorul Ion Alexe.

31 mai  – Ziua Deportãrii Ro-
milor în Transnistria. Inspectora-
tul General al Jandarmeriei trans-
mite adresa nr. 34.647/30 mai
1942 Inspectoratelor de Jandarmi
din Bucureºti, Chiºinãu ºi Trans-
nistria, conþinând ultimele indica-
þii privind preluarea “þiganilor no-
mazi” ºi evacuarea lor în Trans-
nistria. A doua zi, I.G.J., în scri-
soarea nr. 34.647/31 mai 1942,
raporteazã Ministerului Afacerilor
Interne cã “Inspectoratul General
al Jandarmeriei a transmis tutu-
ror formaþiunilor sale din subor-
dine ordinele necesare pentru exe-
cutarea operaþiilor de evacuare a
þiganilor nomazi de pe întreg cu-
prinsul þãrii în Transnistria”.

1 iunie – Ziua Internaþionalã a
Copilului.

16 iunie – Ziua Limbii Romani.
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Un cetãþean român suspectat de
terorism a fost reþinut pe aeropor-
tul din oraºul german Frankfurt,
existând informaþii cã pregãtea un
atentat, afirmã surse citate de pre-
sa germanã. Islamistul român, în
vârstã de 21 de ani, a fost reþinut
joi dupã-amiazã pe Aeroportul in-
ternaþional din Frankfurt de agenþi
ai Serviciului special german de
poliþie (SEK), relateazã publicaþii-
le Stuttgarter Zeitung ºi Bild. Ro-
mânul discutase pe site-uri de so-
cializare online despre pregãtirea
unui atac terorist, informaþiile fi-
ind obþinute de poliþia din Karlsru-
he, oraº situat în landul Baden-
Württemberg. Conform Serviciului regional
de combatere a infracþionalitãþii (LKA), ro-
mânul urma sã ia un avion cu destinaþia Ro-

Donald Trump avertizeazã
Iranul sã înceteze
“jocul cu focul”

Preºedintele Statelor Unite,
Donald Trump, a transmis un nou
avertisment Iranului, acuzând re-
gimul islamist de la Teheran cã
“nu va fi atât de amabil” cum a
fost predecesorul sãu, Barack
Obama. “Iranul practicã jocul cu
focul, nu apreciazã cât de amabil
a fost preºedintele Barack Oba-
ma cu ei. Dar eu nu voi fi aºa!”, a
transmis ieri Donald Trump prin
Twitter. Iranul a fost “avertizat
oficial” în legãturã cu testul ba-
listic, afirma joi preºedintele Sta-
telor Unite, Donald Trump, trans-
miþând Teheranului cã trebuia sã
fie recunoscãtor pentru acordul
nuclear. “Iranul a primit un aver-
tisment oficial dupã efectuarea
testului balistic. Iranienii ar fi tre-
buit sã fie recunoscãtori pentru
acordul teribil pe care Statele
Unite l-au semnat cu ei! Iranul era
în ultima fazã, gata de colaps îna-
inte de a veni Statele Unite sã le
ofere asistenþã sub forma acordu-
lui nuclear: 150 de miliarde de
dolari”, a subliniat Trump. Ira-
nul a reacþionat, catalogând “re-
dundante”, “lipsite de funda-
ment” ºi “provocatoare” avertis-
mentele lansate de Statele Unite.
Marile puteri din grupul P5+1
(SUA, Marea Britanie, Rusia,
China, Franþa ºi Germania) au
semnat acordul nuclear cu Iranul
în 2015, dar documentul a fost cri-
ticat dur atât de Israel, cât ºi de
noul preºedinte al SUA, Donald
Trump.

Martin Schulz: Donald Trump
este “un pericol
pentru democraþie” ºi pentru
“securitatea Occidentului”

Preºedintele SUA, Donald
Trump, reprezintã un “pericol
pentru democraþie” ºi pentru
“securitatea Occidentului”, afir-
mã Martin Schulz, candidat la
funcþia de cancelar al Germaniei.
“Noua Administraþie a SUA a ini-
þiat o luptã culturalã”, a decla-
rat Martin Schulz, fost preºedin-
te al Parlamentului European ºi
actual candidat al Partidului
Social-Democrat (SPD) la func-
þia de cancelar al Germaniei.
Donald Trump constituie “un
pericol pentru democraþie; în
plus, se joacã cu securitatea Oc-
cidentului”, a subliniat Martin
Schulz. În pofida criticilor, Mar-
tin Schulz a evidenþiat necesita-
tea ca Uniunea Europeanã sã
continue dialogul cu noua Admi-
nistraþie de la Washington. Mã-
surile antiimigraþie aplicate de
noul preºedinte al SUA, Donald
Trump, “nu au specific ameri-
can”, iar Germania ºi Uniunea
Europeanã nu împãrtãºesc aces-
te idei, declara Martin Schulz zi-
lele trecute. “Mãsurile antiimi-
graþie luate de Donald Trump nu
au specific american. Statele
Unite sunt o naþiune model, o na-
þiune a valorilor democraþiei ºi
libertãþii”, a subliniat Martin
Schulz, viitorul lider al Partidu-
lui Social-Democrat (SPD) din
Germania. “În cazul în care
Trump va continua parcursul îm-
potriva acestui sistem de valori,
îi voi transmite, în calitate de
cancelar, urmãtorul mesaj: Aces-
tea nu sunt politicile Germaniei
ºi Europei”, a adãugat Martin
Schulz.

Ministerul rus de Externe a acuzat, ieri,
forþele armate ucrainiene de încãlcarea Con-
venþiei de la Geneva privind protecþia civili-
lor pe timp de rãzboi, dupã ce acestea ar fi
bombardat zone populate de civili. Maria Zak-
harova, purtãtorul de cuvânt al Ministerului
rus de Externe, a declarat cã armata ucrai-
neanã a bombardat, în cursul nopþii, zone
unde se aflau femei ºi copii. În cadrul unei
conferinþe de presã care a avut loc la Mos-
cova, ea a denunþat o “barbarie” nejustifica-
tã. “În cursul nopþii, regiunea Doneþsk a fost
puternic bombardatã de armata urcaineanã”,
a spus diplomatul rus. “Cartierele de case din
oraº au fost bombardate de zeci de ori (...).
Drept consecinþã, mai mulþi civili au fost uciºi
ºi mulþi, în special copii, au fost rãniþi (...)”,
a declarat Zakharova, potrivit agenþiei Tass.
“Acest atac barbar nu poate fi justificat, Kie-
vul a încãlcat nu numai Convenþia de la Ge-
neva privind protecþia civililor pe timp de rãz-
boi din data de 12 august 1949, ci a cãlcat în
picioare toate normele morale”, a continuat

Un militar din cadrul operaþiunii
franceze Sentinelle a deschis fo-
cul dupã ce un individ a agresat
cu un cuþit un alt militar în apro-
piere de Muzeul Luvru din Paris ºi
ar fi strigat Allah Akbar. Lansând
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mânia. Nu este clar care era þinta atentatu-
lui plãnuit de islamistul român. Serviciul Ro-
mân de Informaþii (SRI) confirmã reþinerea

românului în Germania, bãrbatul
fiind suspectat cã pregãtea un atac
terorist. SRI precizeazã cã institu-
þia a contribuit cu informaþii rele-
vante care au dus la arestare. „Încã
dintr-o faza incipientã a investiga-
þiilor informative desfãºurate de
partenerul nostru german, SRI a
contribuit cu informaþii relevante
care au condus la mãsurã arestãrii
cetãþeanului român. SRI, în calita-
te de autoritate naþionalã în dome-
niul prevenirii ºi combaterii tero-
rismului, are cã prioritate majorã
prevenirea oricãror riscuri ºi ame-
ninþãri de naturã teroristã, coope-
rând în acest sens cu celelalte in-

stituþii din cadrul SNPCT, precum ºi cu par-
tenerii externi”, transmite SRI printr-un co-
municat de presã.

Un militar a deschis focul lângã Muzeul Luvru din Paris,
dupã un atac cu maceta comis de un individ

Ministerul rus de Externe acuzã Kievul cã încalcã Convenþia
de la Geneva privind protecþia civililor pe timp de rãzboi

ameninþãri ºi strigând Allah Akbar,
potrivit prefectului poliþiei din Pa-
ris, atacatorul ar fi încercat sã pã-
trundã în centrul comercial Car-
roussel du Louvre cu douã rusca-
curi. Potrivit unei surse citate de

L’Express, unul dintre militari a
fost rãnit uºor. Agresorul era încã
în viaþã, dar grav rãnit. Serviciile
de deminare au fost chemate, însã
au constatat cã cele douã rucsa-
curi nu conþineau materiale explo-
zive. “Forþele de ordine nu s-au
putut apropia imediat de suspect,
deci nu l-am putut indentifica în
acest moment”, a declarat o susrã
apropiatã anchetei pentru L’Ex-
press. Ministerul de Interne a
postat un mesaj pe Twitter în care
cerea sã se acorde “prioritate in-
tervenþiei forþelor de securitate ºi
echipelor de salvare” dupã un
“eveniment grav privind siguranþa
publicã aflat în curs de desfãºu-
rare”. Zona Muzeului Luvru a
fost blocatã de forþele de securi-
tate, precum ºi staþia de metrou
Palais Royal Musée du Louvre.
Premierul francez Bernard Caze-

neuve a declarat cã incidentul
pare sã fie “un atac de naturã te-
roristã”. La rândul sãu, prefec-
tul Poliþiei pariziene, Michel Ca-
dot, a declarat cã a fost vorba de
“un atac comis de un individ care
era în mod clar agresiv ºi repre-
zenta o ameninþare teroristã, iar
afirmaþiile sale par sã indice cã
dorea sã comitã un incident te-
rorist”. Oficialul a mai adãugat
cã un al doilea individ, care se
comporta în mod suspect, a fost
reþinut, însã pânã în acest mo-
ment nu a fost descoperitã vreo
legãtura între acesta ºi atac. Po-
trivit BBC News online, militarul
rãnit a suferit leziuni la nivelul ca-
pului. În momentul atacului, în
incinta muzeului erau aproxima-
tiv 250 de vizitatori, care au fost
evacuaþi treptat, dupã încheierea
controlului de securitate.

aceasta. “Doar barbarii pot bombarda un oraº
în timp ce oamenii dorm ºi sã ucidã oameni
nevinovaþi, nu-i putem numi altfel pe cei care
au comis acest atac”, a mai spus Zakharova.
Estul Ucrainei se con-
fruntã cu o reluare a
violenþelor care coinci-
de cu investitura lui
Donald Trump la preºe-
dinþia Statelor Unite ºi
cu declaraþiile noului
ºef al Casei Albe în fa-
voarea unei apropieri de
Moscova, remarcã site-
ul publicaþiei Le Figaro.
Kievul ºi Moscova se
acuzã reciproc de bom-
bardarea zonelor popu-
late de civili situate în
apropiere de linia de
front, provocând victi-
me în rândul ambelor
tabere. Conflictul sepa-

ratist din estul Ucrainei, între serviciile de se-
curitate ucrainene ºi rebeli proruºi, a izbuc-
nit în martie 2014. Bilanþul este estimat la cel
puþin 9.700 de morþi.
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Parþial
înnoratsâmbãtã, 4 februarie - max: 7°C - min: 0°C

$
1 EURO ...........................4,5156 ............. 45156
1 lirã sterlinã................................5,2507....................53507

1 dolar SUA.......................4,2033........42033
1 g AUR (preþ în lei)........163,9770.....1639770

Cursul pieþei valutare din 4 februarie 2017 - anunþat de BNR
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Labirintul:
Încercãrile focului

Se difuzeazã la HBO, ora 11:55

Labirintul: Încercãrile focului
este al doilea capitol din saga
Labirintul. Thomas (Dylan O’Bri-
en) ºi prietenii sãi din Luminiº se
confruntã cu cea mai mare
provocare de pânã acum: cãuta-
rea indiciilor referitoare la miste-
rioasa ºi puternica organizaþie
WCKD. Cãlãtoria lor îi poartã
într-un peisaj pãrãsit plin de
obstacole inimaginabile...

Con Air -
Avionul Condamnaþilor

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 22:30

Un film cu încasãri de peste
100 de milioane de dolari,
Avionul condamnaþilor reuneº-
te trei actori de excepþie ai
ultimilor ani – Nicolas Cage,
John Cusack ºi John Malko-
vich. Excelând în efecte specia-
le realizate ca la carte, acest
thriller prezintã povestea impre-
vizibilã a fostului erou de rãzboi
Cameron Poe (Cage), condam-
nat opt ani la închisoare...

G.I. Jane

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Ambiþiosul proiect al sena-
toarei Lilian DeHaven (Anne
Bancroft) de a introduce o
femeie în programul de pre-
gãtire al trupelor de elitã
SEALS pare din start supus
eºecului. Antrenamentele
acestora sunt atât de dure,
încât 60% dintre bãrbaþii
implicaþi în program nu reu-
ºesc sã-l ducã pânã la capãt...

sursa: cinemagia.ro
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SÂMBÃTÃ - 4 februarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Europa mea (R)
09:00 La bani mãrunþi
09:30 Zon@ IT
10:00 Kazahstan, þara mãreþei

stepe
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
16:00 Handbal masculin
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 Concert: Dor de tata
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Geopolitice (R)
00:35 Concert: Dor de tata (R)
02:15 Vorbeºte corect! (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Sport (R)
03:15 Exclusiv în România (R)
03:55 Zon@ IT (R)
04:20 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping

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 Handbal feminin
12:30 Legile afacerilor
13:00 Gala Umorului (R)
14:10 Sa jefuim banca!
1964, Franta, Comedie, Crimã
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 Preotul Spanley
2008, Noua Zeelanda, Marea

Britanie, Comedie, Dramã
22:10 Revolta Generatiei X
2005, SUA, Comedie, Dramã
00:00 Gala Umorului (R)
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Arte, carte ºi capricii (R)
02:00 Destine ca-n filme (R)
03:00 Poveste dupã poveste

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

Europei
06:00 Documentar 360°-GEO

(R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Ajunul Craciunului
09:00 Douã lozuri
10:25 Spre necunoscut
11:55 Labirintul: Încercãrile

focului
14:05 Filme ºi vedete
14:35 Secretul lui Adaline
16:30 Playlist pentru Nick ºi

Norah
18:00 Internul
20:00 Race
22:15 Douã lozuri
23:40 Dezastrul din San

Andreas
01:35 Cum scapam de zombi,

frate?

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Un liceu "periculos"
1996, SUA, Comedie
11:45 Ce spun românii (R)
12:45 Un braþ de milioane
2014, SUA, Biografic, Dramã,

Sport
15:00 Paul, mare poliþist la mall

(R)
2009, SUA, Comedie
16:45 O noapte la muzeu
2006, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:30 Con Air - Avionul

Condamnaþilor
1997, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
00:45 Las fierbinþi (R)
2012, Romania, Comedie
02:15 Con Air - Avionul

Condamnaþilor (R)
1997, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
04:00 Un braþ de milioane (R)
2014, SUA, Biografic, Dramã,

Sport
06:00 Lecþii de viaþã (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 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (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 Senora
20:00 Poveste de dragoste
22:45 Inimã de frate
23:45 Totul pentru tine (R)
00:45 Poveste de dragoste (R)
03:00 Pentru cã te iubesc (R)
03:45 Dincolo de povestiri (R)
04:15 Culorile iubirii (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
07:30 Crimã în Greenwich (R)
09:15 La bloc (R)
11:30 Aventurile lui Joe Dirt (R)
13:30 Ishtar
15:45 La bloc
18:00 Erou din întâmplare
20:30 G.I. Jane
23:00 Nisipuri roºii
00:45 G.I. Jane (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Billy Madison
1995, SUA, Comedie
11:00 Contract de cãsãtorie
2013, SUA, Dramã
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Albã ca Zãpada ºi cei

ºapte pitici
1937, SUA, Animaþie
21:45 Grozavul ºi puternicul Oz
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
00:00 Demonii lui Da Vinci
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
02:00 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
03:00 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 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
14:00 Roata norocului (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bravo, ai stil!
23:00 Asta-i România!
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
02:00 Asta-i România! (R)
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 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 Porþile albastre ale

oraºului (R)
1975, România, Dramã, Rãzboi
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Banc show
21:30 Uraganul
1996, SUA, Aventuri
23:30 Neam legat
00:00 Epic Show
01:00 Dupã faptã ºi rãsplatã
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Tilicã, steluþã de cinema

(R)
03:30 M-a fãcut mama artist
05:30 Focus 18 (R)

07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 Stiri Sport.ro
11:00 Rezumate EUFA Cham-

pions League
13:00 Stiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exacta in sport
21:15 Local Kombat: Din Ploiesti

pana-n Havana
22:00 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Dramã, Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local Kombat

SPORT.RO
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Victor Frankenstein

Se difuzeazã la HBO, ora 23:40

Daniel Radcliffe ºi James McA-
voy joacã în Victor Franken-
stein, o adaptare dinamicã ºi
palpitantã a unei poveºti legen-
dare. Omul de ºtiinþã radical
Victor Frankenstein (McAvoy)
ºi la fel de sclipitorul sau prote-
jat Igor Strausman (Radcliffe)
împartãºesc o viziune nobilã
de a ajuta umanitatea prin
cercetarea lor inovatoare în
domeniul nemuririi...

Transfer de identitate

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 23:00

Capitanul Colter Stevens (Jake
Gyllenhaal) se trezeºte în corpul
unui necunoscut, într-un tren
spre Chicago, fãrã a ºti cine
este, cum a ajuns acolo sau de
ce. Astfel, descoperã cã face
parte dintr-o operaþiune specia-
lã cu scopul de a opri un atac
terorist în urma cãruia un tren a
fost aruncat în aer. Iar misiunea
cu totul neobiºnuitã, este de
fapt un experiment guverna-
mental numit Codul Sursã...

Riddick -
Batalia începe

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:00

Planetele cad una dupa alta
sub stapânirea Necromogeri-
lor - rãzboinici cuceritori care
ofera lumii întregi o alegere
simplã - sã se converteascã
sau sã moarã. Aceia care
refuzã regulile impuse de ei
sperã în zadar cã cineva sau
ceva va încetini creºterea
Imperiului Necro...

sursa: cinemagia.ro

Goana dupã aur

Ora: 18:00

Gen film: Aventuri, Dramã, Thriller

Resident Evil: Capitolul final

Ora: 16:00(3D); 20:30(3D)

Gen film: Acþiune, Horror, SF, Thriller

Cu toþii la surf 2: Mania valurilor

Ora: 14:00(ro)

Gen film: Animaþie, Comedie, Familie, Sport

DUMINCÃ - 5 februarie

07:00 Teleenciclopedia
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 Handbal feminin
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Lozul cel mare
18:30 Puterea binelui
19:00 TVR 60
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:00 Ediþie specialã
23:00 Puterea binelui
23:35 Tezaur folcloric (R)
00:30 Dincolo de viitor (R)
01:00 Ultima ediþie (R)
01:30 Telejurnal (R)
02:10 Sport (R)
02:20 În grãdina Danei (R)
02:45 La bani mãrunþi (R)
03:10 Kazahstan, þara mãreþei

stepe (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 Handbal masculin
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Noiembrie, ultimul bal
1989, România, Dramã
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
20:00 Eurovision. Startul!
21:10 Concurs
1982, România, Dramã
22:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
23:10 Hobby-ul meu este viaþa
00:30 George Alexandru -

Portret (R)
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Teatru TV (R)
02:20 Eurovision. Startul! (R)
03:10 Duelul pianelor (R)
04:00 D'ale lu' Miticã (R)
05:00 Ferma (R)

TVR 2

07:30 Sã uiþi Parisul
09:15 Mica sirenã: Începuturile

lui Ariel
10:35 Santa's Little Helper
12:05 Race
14:20 Dezastrul din San

Andreas
16:15 Trauma
18:20 Tata în rãzboi cu... tata
20:00 Mamã, ce zi!
22:00 Poveste adevãratã
23:40 Victor Frankenstein
01:30 Cut Bank
03:05 Campionii
04:35 Fii cineva!

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 O noapte la muzeu (R)
2006, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
12:00 Ce spun românii
12:45 La Middleton
2013, SUA, Romantic, Dragoste
14:45 Ce-o fi cu soþii Morgan?
2009, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:00 Fãrã o vâslã
2004, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Iron Man - Omul de oþel
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, SF, Thriller
23:00 Transfer de identitate
2011, SUA, Acþiune, SF, Thriller
00:45 Iron Man - Omul de oþel

(R)
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, SF, Thriller
02:45 Transfer de identitate (R)
2011, SUA, Acþiune, SF, Thriller
04:15 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Erou din întâmplare
15:15 Culorile iubirii
16:15 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Senora
20:00 Naiv in dragoste
22:45 Inimã de frate
23:45 Totul pentru tine (R)
00:45 Naiv in dragoste (R)
03:00 Pentru cã te iubesc (R)
03:45 Dincolo de povestiri
04:15 Culorile iubirii (R)
2014, Mexic, Dramã
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
07:45 Ishtar (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Copilãria lui Kermit
13:45 Aventurile lui Joe Dirt (R)
15:45 La bloc
18:00 Africa viselor mele
20:30 Alien: Vanatoarea
22:30 Fabrica de spionaj
00:15 Alien: Vanatoarea (R)
02:15 Cine A.M.
06:45 Copilãria lui Kermit (R)

PRO CINEMA

09:00 Elena din Troia
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
11:00 O dorinþã simplã
1997, SUA, Comedie, Familie,

Fantastic
13:00 Observator
13:30 Grozavul ºi puternicul Oz

(R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
16:00 Observator
17:00 Albã ca Zãpada ºi cei

ºapte pitici (R)
1937, SUA, Animaþie
19:00 Observator
20:00 Riddick - Bãtãlia începe
2004, SUA, Acþiune, SF, Thriller
22:30 Uniplay Show
00:30 Riddick - Bãtãlia începe

(R)
2004, SUA, Acþiune, SF, Thriller
02:30 Observator (R)
03:15 Elena din Troia (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
13:30 Asta-i România! (R)
15:30 Bravo, ai stil! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã (R)
00:00 Papesa Ioana
2009, Germania, Marea Britanie,

Italia, Spania, Dramã, Istoric,
Romantic, Dragoste

02:00 Roata norocului (R)
04:00 Ochii din umbrã (R)
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
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Focus Magazin
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Camera de râs
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Banc show (R)
15:00 Dupã faptã ºi rãsplatã
16:00 Un surâs în plinã varã

(R)
1963, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Omul pãdurilor (R)
2011, Italia, Dramã, Familie
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30 Uraganul (R)
1996, SUA, Aventuri
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:45 Secrete de stil (R)
06:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã in sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Rezumate EUFA Cham-

pions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriaºilor
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã in sport
21:15 Local Kombat: Giurgiu “Te

trec apele”
22:00 Rafuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Actiune,

Drama, Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Da-i bataie! Local Kombat
01:00 Ora exactã in sport (R)

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Drã-

nic, cu sediul în judeþul Dolj, lo-
calitatea Drãnic, anunþã elabo-
rarea primei versiuni a „Planu-
lui Urbanistic General Comu-
na Drãnic” ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþine-
rea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a „Planu-
lui Urbanistic General Comu-
na Drãnic” se poate realiza la
APM Dolj, Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr.1, zilnic, între ore-
le 08.00-16.00. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj în ter-
men de 15 zile calendaristice
de la  data apariþiei anunþului.

Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” organizeazã în data de
24.02.2017, ora 11.00, la sediul
sãu din str. A. I. Cuza, nr. 11,
concurs pentru ocuparea
posturilor de ºef serviciu pro-
ducþie – 1 post, ºef birou finan-
ciar – contabil - 1 post, econo-
mist – 1post, referent speciali-
tate resurse umane ºi salari-
zare- 1 post, referent speciali-
tatea marketing- 2 posturi,
tâmplar- 1 post, mânuitor mon-
tator decor- 1 post, lãcãtuº me-
canic – 1 post, recuziter- 1
post. Înscrierile se fac pânã la
data de 16.02.2017, ora 14.00.
Bibliografia, condiþiile de par-
ticipare ºi conþinutul dosaru-
lui sunt afiºate la  sediul ºi pe
site-ul instituþiei. relaþii la tele-
fon: 0251/ 411.725.

STAÞIUNEA DE CERCETARE
DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC, cu sediul  în  Craiova,
ªoseaua Bãlceºti, nr. 54, vinde:

- sãmânþã de porumb Olt
ºi F 376,

- floarea soarelui Performer,
- lucernã,
- orzoaicã,
- ovãz
- mazãre la cele mai mici

preþuri.

Relaþii la telefon / fax: 0251/ 417.534;
e-mail: scdasimnic@yahoo.com.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

R.A. Aeroportul Craiova or-
ganizeazã CONCURS în data
de 23.02.2017, ora 12:00, pro-
bã scrisã ºi 03.03.2017, ora
12:00, interviul, la sediul din str.
Calea Bucureºti, nr. 325, în ve-
derea ocupãrii urmãtoarelor
posturi: - 4 posturi agent secu-
ritate aeroportuarã; - 1 post
controlor sol; - 4 posturi ope-
rator handling; - 1 post consi-
lier juridic; - 1 post inspector
de specialitate (birou aciziþii); -
1 post sef birou achiziþii. Infor-
maþii privind desfãºurarea con-
cursului, bibliografia, condiþii-
le minime de înscriere la con-
curs ºi actele necesare pentru
întocmirea dosarului  candida-
þilor se obþin de la Comparti-
mentul Resurse Umane. Depu-
nerea dosarelor se va face
pânã pe data de 17.02.2017, ora
15:00. Relaþii suplimentare la te-
lefon: 0251416860.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã
din Craiova pen-
tru curãþenie ge-
neralã în aparta-
ment, de douã ori
pe lunã. Telefon:
0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
DJ - organizez eve-
nimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND baloþi fân
amestec lucernã.
Telefon: 0724/
166.668.
VÂND baloþi lucer-
nã. Telefon: 0723/
306.777.
Vând solarii profe-
sionale, arcade þevi
ramforsate cu lon-
jeroane 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 pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbo-
re motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun
de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 foi grapã,
semãnãtoare de
cai, prãºitoare de
cai, îngropãtoa-
re. Telefon: 0768/
721.915.

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

VÂNZÃRI
CASE

Particular casã
Craiova, 5 camere,
2 bãi, încãlzire cen-
tralã, reabilitatã ter-
mic sau schimb cu
apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

Vând casã în jude-
þul Dolj, comuna Ca-
lopãr, sat Dîlga din
cãrãmidã, anexe
gospodãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Tele-
fon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, jude-
þul Dolj, din cãrãmi-
dã (anul construc-
þiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de tera-
cotã, 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 racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1 ha teren
Pieleºti – sat, Tar-
laua 56. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0762/992.575;
0743/ 485.514.
Vând teren intravi-
lan în Craiova, str.
Nicolae Romanes-
cu. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând te-
ren Cârcea ºi Gara
Pieleºti. 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
ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonie-
rã. Telefon: 0745/
589.825.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Cumpãr aparta-
ment 2 camere.
Telefon: 0745/
589.825.

AUTO
Vând Cielo al doi-
lea proprietar din
anul 1995. Telefon:
0742/023.399.
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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, 4 februarie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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:

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 maºinã de
cusut. Telefon:
0740/611.136.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea du-
blã, cãrucior handi-
cap, TV color 102
cm, sobã teracotã,
2 picioare schelã
metalicã. Telefon:
0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þuicã de pru-
nã, vin, casã de
marcat marca
Samsung pentru
piese. Telefon:
0727/884.205.
Vând maºinã de
cusut, aspirator, fo-
tolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, como-
dã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.

Vând sãpun de
casã 5 lei / kg,
ºubã îmblãnitã,
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.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor
persan 200/1800
bine întreþinut –
100 lei, televizor
color cu telecom-
andã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un apa-
rat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã
pentru telefon. Pre-
þuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.

Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cã-
rucior handicap, po-
lizor 2500 W, dia-
film, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând bicicletã co-
pii – 50 lei, expre-
sor cafea 100 lei,
maºinã de spãlat
50 lei. Negociabil.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mo-
bil EBODA, cutii
pãstrare arma-
ment mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie
argãsite, combinã
muzicalã Stereo
205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/
809.908.
Vând cort 4 per-
soane, 2 compar-
timente ºi veran-
dã, douã aragaze
voiaj, butelie ara-
gaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.

Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca
douã gropi supra-
puse. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.

Vând baloþi lucer-
nã ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 ca-
mere, excepþional,
etaj 2, decoman-
dat, ultracentral
(Primãrie), complet
dotat ºi mobilat, mi-
crocentralã, aer
condiþionat, bal-
coane închise ter-
mopan, igienã ºi li-
niºte deplinã, 220
E. Telefon: 0722/
956.600.

Închiriez camerã la
casã toate condiþiile
(lângã Stadion). Tele-
fon:  0745/043.152.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi
relaþii contracte în-
treþinere: 0766/
673.666.

PIERDERI
Pierdut card identi-
tate pentru avocat
nr.400-518-012-
611 emis de Baroul
Dolj pentru avocat
Duþã Stelian. Se
declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Derby-ul rundei cu numãrul 16 din Divizia A1 se
þine duminicã la prânz, în Bãnie, unde poposeºte Stea-
ua, a doua clasatã în ierarhia la zi. Craiovenii, cam-
pionii en-titre, se aflã cu trei poziþii mai jos, iar ecar-
tul ce-i separã de oponenþii din Capitalã este de ºapte
“lungimi”.

Alb-albaºtrii vin dupã un eºec la zero, acasã,
în Liga Campionilor, în faþã puterniciei formaþii
italiene Azimut Modena, rezultat diametral opus
cu cel înregistrat în runda precedenta de campio-
nat, când au întâlnit, în deplasare, cealaltã for-
maþie bucureºteanã din elitã, CSM. Tot cu 3-0 se
impunea atunci ºi Steaua, dar în faþa unui adver-
sar de un cu totul alt calibru, vicecampioana Mu-
nicipal Zalãu.

În disputa din tur, bãieþii lui Dan Pascu au cedat
cu 3-1, dupã ce au punctat primii pe tabelã (32-30,
18-25, 22-25,  29-25).

Meci, mare meci, la Polivalentã!Meci, mare meci, la Polivalentã!Meci, mare meci, la Polivalentã!Meci, mare meci, la Polivalentã!Meci, mare meci, la Polivalentã!
Volei (M): SCM U Craiova – Steaua Bucureºti, duminicã, ora 12:00, Digi Sport 3

Handbalistele primesc vizita “lanternei”,
voleibalistele merg în fieful liderului

Programul echipelor craiovene de salã, din acest
week-end, este deschis de fetele de la handbal, care
dau piept, astãzi, de la ora 11:00 (TVR 2), de aseme-
nea în Bãnie, cu ocupanta ultimului loc (12) în Liga
Naþionalã, Unirea Slobozia, formaþie care a acumulat
cinci puncte în 13 partide disputate. Craiova, în
schimb, are o zestre de 23 de puncte, care o plaseazã
pe locul trei al clasamentului. Chiar ºi astea fiind da-
tele problemei, jucãtoarele lui Bogdan Burcea n-au
avut deloc un meci uºor în tur,  câºtigând cu 33-31.

Tot sâmbãtã (ora 18:00), echipa femininã de volei
a SCM-ului va fi supusã, mai mult decât sigur, unei
canonade teribile, în deplasarea de la Blaj. Oltencele
închid Divizia A1, cu doar trei puncte, în timp ce
rivalele din Alba sunt lidere detaºate, acumulând nu
mai puþin de 42 de puncte (din 45 posibile).

Aflate faþã în faþã la Minsk, echi-
pele de Cupa Davis ale României
ºi Belarusului ºi-au împãrþit victo-
riile, ieri, în ziua inauguralã a dis-
putei contând pentru primul tur al
Grupei I, zona Europa/Africa.

În ambele partide s-au impus
non-favoriþii! Mai întâi, Adrian

Cupa Davis: România – la egalitate
cu Belarus, dupã prima zi

Ungur (locul 313
ATP) l-a învins pe
Ilia Ivaºka (locul
175), scor 6-2, 5-7,
7-5, 6-4, dupã care
Marius Copil (locul
129 ATP) s-a încli-
nat în compania lui
Egor Gerasimov (lo-
cul 341 ATP), în mi-
nimum de seturi, 3-
6, 4-6, 4-6.

Astãzi, de la
12:00, va avea loc

meciul de dublu, între perechile Ni-
colae Frunzã/Horia Tecãu ºi Egor
Gerasimov/Max Mirnîi, în vreme
ce mâine se joacã ultimele meciuri
de simplu, Ilia Ivaºka – Marius
Copil (ora 10:00) respectiv Egor
Gerasimov – Adrian Ungur (ora
12:30).

Triumfãtoare în semifinala
de miercuri în compania
Burkinei Faso (1-1, 4-3 la
lovituri de departajare), Egiptul
va da piept în ultimul act cu
naþionala Camerunului, forma-

Cupa Africii: Egipt va înfrunta
Camerun, în marea finalã

þie care, joi searã, a barat
drumul vicecampioanei en-titre
Ghana, scor 2-0. Golurile
„leilor neîmblânziþi” au fost
reuºite de fostul echipier al
Botoºaniului, Michael Ngadeu-

Ngadjui (72) ºi de Christian
Bassogog (90+3).

Egiptul ºi Camerunul deþin
mai bine de o treime dintre
cele 30 de trofee decernate
pânã acum. „Faraonii” sunt
cea mai de succes reprezenta-
tivã din istoria competiþiei, cu
7 titluri, cel mai recent în
2010, când au ºi participat
ultima oarã, în vreme ce
camerunezii îi urmeazã într-o
astfel de ierarhie, cu 4 trofee
(la fel ca învinsa Ghana), cea
mai recentã izbândã fiind
consemnatã în 2002.

Finala Cupei Africii pe
Naþiuni, ediþia Gabon 2017, va
fi duminicã searã, de la ora
21:00. Duelul pentru bronz,
Burkina Faso – Ghana, are loc
sâmbãtã, de la aceeaºi orã.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00 – TENIS – Cupa Davis: Belarus –România

/ 14:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – Volun-
tari / 17:15 – FOTBAL Spania: Barcelona – Bilbao
/ 20:00 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Viitorul.

DIGI SPORT 2
9:00 – TENIS (F) – Openul Taiwanului / 13:00 –

TENIS (F) – Turneul de la St. Petersburg / 18:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Krim – CSM
Bucureºti / 19:30 – FOTBAL Spania: Atl. Madrid
– Leganes / 21:45 – FOTBAL Italia: Bologna –
Napoli.

DIGI SPORT 3
10:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Stea-

ua – Turda / 12:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-
nalã: U Cluj – CSM Bistriþa / 15:00 – HANDBAL
(F) – Liga Campionilor: Astrakhanochka – Bu-
ducnost / 17:00, 19:00 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: Dinamo –Oradea, Mureº – Steaua /
21:45 – FOTBAL Spania: Valencia – Eibar.

DIGI SPORT 4
14:00 – FOTBAL Spania: Malaga – Espanyol /

16:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor: FTC
Rail Cargo – Thuringer / 18:00, 21:00 – FOTBAL
Franþa: Monaco – Nice, Dijin – PSG.

DOLCE SPORT 1
14:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – Volun-

tari / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
Krim – CSM Bucureºti / 20:00 – FOTBAL – Liga I:
Dinamo – Viitorul.

DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS – Cupa Davis: Belarus –România

/ 16:30, 18:45 – RUGBY – Turneul celor 6 Naþiuni:
Scoþia – Irlanda, Anglia – Franþa / 21:45 – FOT-

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
BAL Spania: Valencia – Eibar.

DOLCE SPORT 3
12:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: U Cluj

– CSM Bistriþa / 14:00, 17:15, 19:30 – FOTBAL
Spania: Malaga – Espanyol, Barcelona – Bilbao,
Atl. Madrid – Leganes.

DOLCE SPORT 4
10:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Stea-

ua – Turda / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Larvik – Midtjylland.

EUROSPORT 1
7:30, 8:45 – SCHI FOND – CM, la Pyeongchang

/ 11:30 – CICLISM – Turul Dubaiului / 14:30,
17:00, 19:30 – FOTBAL Angliei: Chelsea – Arse-
nal, Hull – Liverpool, Tottenham – Middles-
brough / 21:30 – SNOOKER – Mastersul Ger-
man.

EUROSPORT 2
9:00 – SCHI FOND – Universiada, la Almata /

10:00 – SANIE – CM, la Oberhof / 11:00 – COM-
BINATA NORDICÃ – CM, la Pyeongchang /
16:30, 19:30 – FOTBAL Germania: Bayern –
Schalke, Dortmund – Leipzig / 23:00 – SCHI
ACROBATIC – CM, la Mammoth.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Foc-

ºani – CSM Bucureºti.
TVR 2
11:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: SCM U

Craiova – Slobozia.
LOOK TV
14:15 – FOTBAL Scoþia: Motherwell – Hearts.
LOOK PLUS
14:00, 20:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova –

Voluntari, Dinamo – Viitorul.

Duminicã
DIGI SPORT 1
10:00, 12:45 – TENIS – Cupa Davis: Belarus –

România / 15:30 – TENIS (F) – Turneul de la St.
Petersburg / 17:30, 20:00 – FOTBAL – Liga I: Bo-
toºani – Chiajna, CFR Cluj – Steaua.

DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS (F) – Openul Taiwanului / 13:00 –

FOTBAL Spania: Sevilla – Villarreal / 15:30 – FOT-
BAL Belgia: Bruges – Charleroi / 17:45 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Esbjerg – Gyor /
19:30, 21:45 – FOTBAL Spania: Sociedad – Osa-
suna, Celta – Real Madrid.

DIGI SPORT 3
12:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: SCM U Craio-

va – Steaua / 16:00 – FOTBAL Italia: Pescara –
Lazio / 17:15 – FOTBAL Spania: Gijon – Alaves
/ 19:15 – VOLEI (M) – Divizia A1: Zalãu – Plo-
ieºti / 21:45 – FOTBAL Italia: Juventus – Inter.

DIGI SPORT 4
13:30 – FOTBAL Italia: Milan – Sampdoria /

16:00, 18:45 – TENIS – Cupa Davis: Croaþia –
Spania / 22:00 – FOTBAL Franþa: St. Etienne –
Lyon.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania: Sevilla – Villarreal /

15:30 – FOTBAL Anglia: Man. City – Swansea /
17:30, 20:00 – FOTBAL – Liga I: Botoºani – Chiaj-
na, CFR Cluj – Steaua / 1:30 – FOTBAL AMERI-
CAN – NFL: Superbowl.

DOLCE SPORT 2
10:00, 12:45 – TENIS – Cupa Davis: Belarus –

România / 18:00 – FOTBAL Anglia: Leicester –
Manchester Utd / 21:45 – FOTBAL Spania: Celta
– Real Madrid.

DOLCE SPORT 3
16:00 – RUGBY – Turneul celor 6 Naþiuni: Italia

– Þara Galilor / 17:45 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Esbjerg – Gyor / 22:00 – BASCHET
NBA: Oklahoma – Portland.

DOLCE SPORT 4
17:15, 19:30 – FOTBAL Spania: Gijon – Alaves,

Sociedad – Osasuna.
EUROSPORT 1
10:00, 11:00 – SANIE – CM, la Oberhof / 12:15 –

SCHI FOND – CM, la Pyeongchang / 13:30 –
COMBINATA NORDICÃ – CM / 14:15 – CICLISM
– Turul Comunitãþii valenciene / 16:00 – SÃRI-
TURI CU SCHIURILE – CM, la Oberhof / 18:00 –
ATLETISM – la Clermont / 21:00 – SNOOKER –
Mastersul German.

EUROSPORT 2
8:00 – BIATLON – Universiada, la Almata / 10:45

– COMBINATA NORDICÃ – CM, la Pyeon-
gchang / 13:30 – SCHI ACROBATIC – CM, la
Feldenberg (Germania) / 15:00 – SNOOKER –
Mastersul German / 16:30, 18:30 – FOTBAL Ger-
mania: Augsburg – Bremen, Frankfurt – Darmstadt.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: Braºov

– Vâlcea.
TVR 2
11:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Dina-

mo – Timiºoara.
LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia: Bruges – Charleroi /

17:30, 20:00 – FOTBAL – Liga I: Botoºani – Con-
cordia, CFR Cluj – Steaua.

LOOK PLUS
19:30 – FOTBAL Belgia: Waragem – Gent.



16 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 4 februarie 2017
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

sportsportsportsportsport

1. Viitorul 21 13 3 5 29-19 42
2. FCSB 21 12 4 5 27-16 40
3. Craiova 21 11 4 6 28-21 37
4. Gaz Metan 21 10 7 4 33-21 34
5. Dinamo 21 9 5 7 33-28 32
6. CFR Cluj 21 10 6 5 34-20 30
7. Astra 21 8 5 8 21-25 29
8. Botoºani 21 7 4 10 25-25 25
9. CSMP Iaºi 21 7 4 10 22-23 25
10. Voluntari 21 7 4 10 27-29 25
11. Pandurii 21 6 6 9 22-32 18
12. Chiajna 21 4 5 12 11-26 17
13. ASA 21 5 3 13 18-33 9
14. ACS Poli 21 6 4 11 21-34 8

Gaz Metan este penalizatã cu 3 puncte, Pandurii ºi CFR
Cluj sunt penalizate cu 6 puncte, ASA este penalizatã cu 9
puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.
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Liga I – etapa 22

Meciurile Pandurii – CSMP Iaºi ºi Astra – ASA s-au jucat
asearã.

„U” Craiova – FC Voluntari, sâmbãtã, ora 14
Dinamo – Viitorul, sâmbãtã, ora 20
FC Botoºani – Concordia, duminicã, ora 17.30
CFR Cluj – FCSB, duminicã, ora 20
ACS Poli – Gaz Metan, luni, ora 20

Alb-albaºtrii reiau campionatul
întâlnind un adversar lipsit de griji.
Voluntariul este echipa pe care Cra-
iova a dominat-o cel mai clar în
acest campionat. Chiar dacã suc-
cesul din Ilfov a venit in extremis,
Voluntariul a trecut doar de câteva
ori centrul terenului, Universitatea
ratând incredibil pânã când Ivan a
gãsit lovitura câºtigãtoare, în pre-
lungiri, la ultima fazã a jocului. Ca
ºi componenþã, Craiova nu aratã
mai bine ca anul trecut. Dacã Vã-
tãjelu ar putea fi suplinit prin inte-
grarea rapidã a lui Dimitrov, în
schimb Kelic n-a arãtat nici mãcar
siguranþa datã de Kay, iar Barthe
este accidentat ºi a ratat pregãti-
rea. În ofensivã, acolo unde echi-
pa þipa practic dupã un vârf efi-
cient, nu avem noutãþi, cel puþin
deocamdatã, fiindcã lui Fajic nu i-
a venit viza, iar Markovic, puºtiul
care a impresionat în stagiul din
Malta, este accidentat ºi oricum
nu avea drept de joc. Echipa a arã-
tat însã bine în amicale, aºa cã sunt
motive de optimism. Advesarul de
astãzi ºi-a pãstrat intact lotul, deºi
atacantul Adrian Bãlan a fost
aproape de a ajunge chiar în Bã-
nie, însã s-a accidentat când ne-
gocierile erau pe final. Puþine echi-
pe din Liga I posedã jucãtori cu
experienþa celor de la Voluntari,
probabil echipa cu cea mai ridi-
catã medie de vârstã din Liga I.
Bornescu, Cernat ºi Maftei au 37
de ani, Costin Lazãr are 36 de ani,
Marinescu ºi Curelea au 33 de ani,
Nicolae Grigore are 34 de ani,
Acsinte are 30 de ani.

Mulþescu þine cont de faptul cu
Voluntariul este o formaþie „versa-
tã”: „Primul meci este cel mai
greu, fiindcã nu avem ritmul cam-
pionatului, amicalele au relevanþa
lor, dar nu se comparã cu meciu-
rile oficiale. Totodatã, ne dezavan-
tajeazã starea terenului, dar ºi fap-
tul cã avem jucãtori accidentaþi,
Dumitraº ºi Barthe, Markovic nu
are drept de joc fiindcã nu are 16
ani, iar lui Fajic nu i-a sosit cartea
verde. E un avantaj totuºi cã ju-
cãm acasã, unde am avut mereu
rezultate bune, nu am pierdut nici-
un meci la Craiova. Întâlnim o
echipã valoroasã, cu jucãtori cu
mare experienþã, chiar la nivel in-
ternaþional. Nu va fi un meci uºor,
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Stadion: „Extensiv”, astãzi, ora 14
Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Kelic, Acka, Bri-

ceag – Mateiu, Zlatinski – Ivan, Bãluþã, Nuno Rocha – Mãzãrache.
Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: Mingote – Popov, Screciu, Ban-
cu, Gustavo, Madson, R. Petre.

FC Voluntari: Bornescu – Maftei, Spahija, Cazan, Acsinte – C.
Lazãr, L. Marinescu, Cãpãþânã - Ivanovici, Cernat, Curelea. An-
trenor: Florin Marin. Rezerve: Balauru – Filippov, C. Achim, Vo-
duþ, Novac, Popadiuc, Andrei Ionescu.

Universitatea Craiova joacã astãziUniversitatea Craiova joacã astãziUniversitatea Craiova joacã astãziUniversitatea Craiova joacã astãziUniversitatea Craiova joacã astãzi
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dar ne dorim sã începem cu drep-
tul anul. Important este sã elimi-
nãm greºelile, sã nu mai ratãm cum
am fãcut-o pânã acum”.

Mulþescu: „Presiunea va fi mare
pânã vom obþine

calificarea în play-off”
Gigi Mulþescu recunoaºte cã la

primul meci oficial echipa sa se va
baza în mare parte tot pe jucãtorii
de anul trecut, fiindcã Mingote este
rezervã, Barthe este accidentat,
Fajic nu a primit cartea verde, Drã-
ghici nu intrã în calcule, jucând
doar 10 minute în meciurile ami-
cale, iar Dimitrov este înlocuitorul
lui Vãtãjelu: „Ne-am întãrit în aceas-
tã iarnã, dar nu se vede acest lu-
cru în prima etapã, fiindcã sunt
anumite probleme, sper ca ele sã
se rezolve cât mai curând, iar Fa-
jic sã primeascã viza, iar Barthe îºi
va relua în curând pregãtirea. Deo-
camdatã ne bazãm tot pe grupul
care a dus greul pânã acum, care
are relaþii de joc”. Gigi Mulþescu
se teme cã ierarhia ar putea fi in-
fluenþatã de starea terenurilor: „Aº
fi vrut sã se amâne campionatul
pânã când terenurile arãtau mai
bine, fiindcã este pusã în pericol
sãnãtatea jucãtorilor, iar ierarhia ar
putea sã depindã de aceste lucruri,
nu de fotbal. La noi presiunea este
destul de mare, fiindcã vrem sã ne
asigurãm intrarea în play-off”.
Antrenorul sperã ca în meciurile
Craiovei sã nu mai fie probleme de
arbitraj, dupã ce anul trecut echi-
pa a avut de suferit din acest punct
de vedere: „Le doresc arbitrilor sã
fie inspiraþi, sã aibã un sezon mai
bun, mai ales asistenþii, care tre-
buie sã aibã atenþie distributivã.

Mulþescu a vorbit ºi despre pro-
testele din ultimele zile, dar spune
cã nu va ieºi în stradã, aºa cum a
fãcut omologul sãu de la Timiºoa-
ra, Ionuþ Popa: „Noi facem politi-
ca sportului. Eu sunt pentru dia-
log, nu pentru ieºiri în stradã. Cred
cã asta înseamnã democraþia, sã
se rezolve pe calea dialogului. Aº
vrea sã ieºim în stradã dacã o sã
obþinem un trofeu la fotbal”.

Andrei Ivan sperã ca Universi-
tatea sã obþinã cât mai repede punc-
tele care sã-i asigure prezenþa în
play-off: „Este primul meci ºi ne

dorim sã începem cu o victorie.
Ne trebuie minim 6 puncte pentru
a ajunge în play-off ºi sper sã le
obþinem cât mai repede. Mã moti-
veazã faptul cã port banderola, mã
ajutã ºi colegii mei, în special cei
cu mai multã experienþã, îmi dau
încredere. Nu am plecat acum la
Bruges, dar cei din club m-au asi-
gurat cã voi pleca la varã în strãi-
nãtate, fiindcã îmi doresc acest
lucru”.

„Flocea” crede
într-un rezultat pozitiv

Antrenorul ilfovenilor, Florin
Marin, este conºtient de valoarea
adversarului de astãzi, dar are con-
vingerea cã echipa sa va obþine cel
puþin un punct: „Întotdeauna pri-
mul meci este foarte important.
Este clar cã jocul împotriva Uni-
versitãþii Craiova este extrem de
dificil pentru noi pentru cã vorbim
despre o echipã cu evoluþii ºi re-
zultate foarte bune în prima parte
a campionatului. Noi avem însã
convingerea cã putem obþine un
rezultat pozitiv”.

O singurã înfrângere au sufe-
rit oltenii din postura de gazde în
ultimele 17 meciuri disputate în
Liga 1 Orange, 0-1 cu Astra, meci
jucat la Severin, în rest au 14
succese ºi douã rezultate de ega-
litate. Trei victorii, douã remize ºi
cinci înfrângeri este palmaresul il-
fovenilor pe teren advers în cam-
pionatul curent. În acest campio-
nat, craiovenii ocupã  prima pozi-
þie în ierarhia privind ºuturile ex-
pediate pe meci, cu o medie de 16
ºuturi. La acest capitol, FC Vo-
luntari a înregistrat o medie de
10,5 ºuturi/meci. De asemenea,
trupa antrenatã de Gigi Mulþescu
conduce în topul fair-play, cu
doar 43 puncte de penalizare (40
cartonaºe galbene ºi un roºu).
Cele douã echipe s-au întâlnit de
cinci ori în Liga 1 Orange, de pa-
tru ori s-au impus craiovenii, iar
un joc s-a încheiat cu victoria il-
fovenilor.  Prima disputã a avut
loc pe 28 august 2015, FC Volun-

tari - U Craiova 1-2. Bãluþã a des-
chis scorul la finalul primului sfert
din partea secundã, Voduþ a ega-
lat din pasa lui Iorga, apoi Vãtãje-
lu a stabilit rezultatul final, dupã o
acþiune personalã. Cea de a doua
întâlnire a fost cea din 13 decem-
brie 2015, de pe Extensiv, ºi s-a
încheiat cu victoria ilfovenilor,
scor 2-1, marcatori Bancu, res-
pectiv Adrian Bãlan ºi Daniel Pan-
cu. Gigi Mulþescu era atunci an-
trenorul Voluntariului. Cea mai
mare diferenþã de scor s-a con-
semnat în meciul din etapa care a
deschis play-out-ul stagiunii pre-
cedente, U Craiova - FC Voluntari

3-0. MVP-ul partidei a fost An-
drei Ivan, autor a unei duble, pri-
ma din carierã, ºi pasator la golul
reuºit de Nuno Rocha. Cea mai
recentã confruntare a fost cea din
21 septembrie 2016, FC Volun-
tari - U Craiova 0-1, marcator
Andrei Ivan, în ultimul minut de
prelungiri. Gigi Mulþescu (279
meciuri în Liga 1) vs Florin Ma-
rin (451 meciuri în Liga 1) în Liga
1: 6 jocuri - 4 victorii Mulþescu -
o remizã - o victorie Florin Ma-
rin. 25 de jucãtori a utilizat Flo-
rin Marin în primele 21 de etape,
în timp ce Craiova s-a bazat doar
pe 22 de fotbaliºti.
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