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OCPI Dolj: Liderul de
sindicat vs director, o
splendoare de scandal
Într-un fel, scandalul era anunţat. Geneza lui a fost rapidă. Primit
cu răceală încă de la început de Florin Bălănescu, un fel de staroste sindical al OCPI Dolj, directorul Romulus Chiţu, venit pe filieră liberală, după ce fusese consilier judeţean
şi director ADS Dolj, a încercat să
greşească, în măsura posibilă, cât
mai puţin, pentru a se putea descotorosi ceva mai încolo de incomodul
adversar, încadrat pe postul de registrator. Lucrurile s-au precipitat
şi acesta a sărit la jugulara directorul ui, după ce s-a văzut trimis la
Comisia de discipl ină a instituţiei
pentru boţi rea imag inii acestei a,
într-o apariţie la televiziune.
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După ce unitatea sanitară va
trece în subordinea Ministerului
Sănătăţii,

Medicii de la
Spitalul CFR îşi
vor păstra locul
de muncă

EVENIMENT
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Administratorul Asociaţiei de Proprietari
nr. 13 Craiova, arestat pentru 29 de zile
4

Regionalizarea –
o decizie strategică,
nu politică
În ultima perioadă, subiectul regionalizării a revenit în prim-plan
şi pe piaţă sunt aruncate tot felul de
informaţii despre cum va fi împărţită ţara, unde vor fi capitalele de
regiuni sau cine vor fi cei care le
vor conduce şi cum vor fi aleşi. Cel
care a fost însărcinat cu această
temă de către premierul Victor Ponta, Liviu Dragnea, viceprim-ministru şi ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, este
zgârcit cu detalii şi a dat asigurări
că tot ce apare în presă sunt speculaţii. O echipă lucrează la acest proiect. A spus totuşi câteva chestiuni
pe această temă, ieri, în cadrul unui
seminar economic.
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Administratorul Asociaţiei de Proprietari nr.
13 din cartierul craiovean „Lăpuş Argeş”,
Elena Stanciu (56 de ani),
cercetată pentru delapidare şi fals în înscrisuri
sub semnătură privată, a
ajuns, joi seara, din nou,
în arestul IPJ Dolj. Asta
pentru că, deşi Judecătoria Craiova a luat faţă de
femeie măsura obligării
de a nu părăsi localitatea
pentru 30 de zile, Tribunalul Dolj a avut altă
părere. Judecătorii de aici
au admis recursul procurorilor şi i-au emis femeii
mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Timp de aproape 10 ani,
femeia a trecut în registrul de casă sume mai
mici decât primea de la
locatarii blocurilor din
cadrul asociaţiei, diferenţa intrând în buzunarele
ei. Potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj, în perioada
2002-2011, şi-a însuşit din
gestiune, în total, suma de
282.277 de lei.
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„Fabricat în Ţara
lui Andrei”, cea mai
mare competiţie
de afaceri sociale,
vine în Craiova
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 9 februarie 2013-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,3970 ............. 43970
1 lirã sterlinã..........................5,1593.......................51593

Dragnea: Vom mãri salariile
din administraþia publicã
Ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, Liviu Dragnea,
a declarat ieri cã salariile din administraþia publicã vor trebui mãrite, „poate” ºi cel al preºedintelui Traian Bãsescu, iar într-un termen de 2-3 luni Guvernul va ºti de câþi angajaþi este nevoie în sistemul public. „Va trebui sã mãrim salariile din administraþia publicã,
la primari, consilieri, poate ºi lui Traian Bãsescu. Când vom ajunge la normativele de personal ºi standardele de
cost, nu vorbim de ani, ci de 2-3 luni,
vom vedea de câþi angajaþi vom avea
nevoie în sistemul public ºi ce nivel de
salariu este necesar. Vorbim de oameni
care ºtiu ce au de fãcut, nu de oameni
care au cumpãrat o diplomã”, a afirmat Dragnea într-o conferinþã. Ministrul Economiei, Varujan Vosganian,
prezent la conferinþã, a precizat cã salariul mediu net în instituþia pe care o
conduce este mic, de 1.600 lei lunar.

$

1 dolar SUA.......................3,2773........32773
1 g AUR (preþ în lei).......176,0233......1760233
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Ungaria nu vrea ca problema steagului
secuiesc sã fie ridicatã la nivel european
Ungaria vrea o rezolvare prin dialog a situaþiei care a evoluat dupã ce România a interzis folosirea steagului secuiesc pe clãdirile publice, a declarat secretarul de stat din
Ministerul ungar de Externe, Zsolt Nemeth,
afirmând cã Budapesta nu vrea ca problema sã fie ridicatã la nivel european. Nemeth
a precizat joi seara, pentru postul public de
televiziune m1, cã a le permite minoritãþilor
sã îºi foloseascã simbolurile fãrã restricþii
este una dintre valorile de bazã ale Europei.
„Situaþia a evoluat în Þinutul Secuiesc ºi este
important sã rãmânã acolo ... Ungaria nu

ANI îl acuzã pe Crin
Antonescu de „presiune
politicã” asupra instituþiei
Agenþia Naþionalã de Integritate
susþine cã afirmaþiile preºedintelui Senatului, Crin Antonescu, privind favoritisme politice în cazurile investigate
de instituþie, precum ºi acreditarea ideii cã Agenþia este instanþã de judecatã,
în contextul dezbaterii publice a proiectului de lege privind modificarea Statutului deputaþilor ºi senatorilor, pot fi
interpretate ca un mod de a pune presiune politicã nejustificatã asupra inspectorilor de integritate. „(…) Având în
vedere faptul cã acuzaþiile Preºedintelui Senatului, domnul Crin Antonescu,
nu au fost însoþite de dovezi concrete
care sã susþinã veridicitatea acestora,
ele pot fi interpretate ca un mod de a
pune o presiune politicã nejustificatã
asupra inspectorilor de integritate”, se
aratã într-un comunicat de presã de ieri
al ANI. Totodatã, ANI susþine cã astfel
de afirmaþii pot induce în eroare opinia publicã referitor la activitatea Agenþiei Naþionale de Integritate, care este
investitã prin lege sã desfãºoare activitãþi în interesul cetãþenilor.
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vrea sã o aducã în arena internaþionalã”, a
explicat Zsolt Nemeth. În opinia acestuia,
este în interesul Ungariei sã rezolve situaþia
prin dialog cu România, mai degrabã decât
ca tensiunile sã escaladeze. „Lucrãm pentru
reducerea acestei tensiuni”, a asigurat el.
Miercuri, ministrul român de Externe, Titus
Corlãþean, a ameninþat cu expulzarea ambasadorului Ungariei la Bucureºti, Oszkar
Fuzes, dupã ce diplomatul ºi-a exprimat sprijinul faþã de autonomia Þinutul Secuiesc, exprimând ºi ideea cã ar susþine modificarea
articolului 1 din Constituþia României. Ministrul român de Externe a
protestat ºi faþã de afirmaþiile lui Nemeth, care
i-a cerut Guvernului român sã renunþe la interdicþia privind steagul secuiesc ºi sã înceteze
„agresiunea simbolicã”
împotriva minoritãþii maghiare. Reluarea ºedinþelor comune de guvern
româno-ungare ar putea
rezolva problemele din
relaþia bilateralã, este de
pãrere liderul senatorilor
UDMR, Marko Bela.
Într-un interviu pentru
RFI, acesta a precizat cã

Dragnea: Dacã ANAF nu vine cu un plan
pentru combaterea evaziunii se va înfiinþa
o structurã în subordinea Guvernului
Dacã Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) nu vine
cu un plan de mãsuri privind evaziunea fiscalã primul-ministrul va
înfiinþa o structurã în subordinea
Guvernului care se va ocupa de
acest lucru, a declarat, ieri, vicepremierul Liviu Dragnea, ministrul
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, care a participat la un
seminar economic. „Corupþia din
sistem protejeazã contrabanda ºi
evaziunea fiscalã. În multe situaþii
am vorbit cu foarte mulþi oameni
de afaceri care sunt foarte nervoºi,
foarte frustraþi pentru cã ei sunt cei
care plãtesc taxele ºi impozitele.
Primul ministru a cerut ANAF ºi
încã aºteptãm sã vinã cu un plan
de mãsuri, un plan de acþiune pentru a rupe toate aceste structuri

mafiote care protejeazã traficul de
þigãri, contrabanda cu alcool, cu
produse petroliere, cu produse agricole ºi evaziunea fiscalã”, a spus
Dragnea. Potrivit vicepremierului,
dacã Fiscul nu vine cu un plan de
mãsuri este posibil ca primul-ministru sã înfiinþeze o structurã dedicatã luptei contra evaziunii fiscale care sã fie în subordinea Guvernului. „Nu mai putem spera la o
dezvoltare serioasã în România
dacã pãstrãm acelaºi sistem de platã
a taxelor”, a adãugat Liviu Dragnea. La sfârºitul lunii ianuarie, ministrul Finanþelor, Daniel Chiþoiu, a
anunþat cã vor fi restructurate din
temelii instituþiile de control, Garda
Financiarã, Comisia de Supraveghere ºi Control Vamal, Unitatea de
Investigaþii.

este nevoie de prudenþã ºi vigilenþã în rezolvarea problemelor etnice. „Nu avem voie sã
riscãm o astfel de relaþie prin gesturi pripite”, avertizeazã senatorul, care subliniazã,
potrivit RFI, cã „Þinutul Secuiesc rãmâne o
problemã”. „Din aceste considerente, cu toþii trebuie sã fim foarte atenþi ºi foarte responsabili când încercãm sã construim un parteneriat cât mai strâns între cele douã þãri.
Eu afirm cã în deceniile trecute, totuºi, s-a
reuºit acest lucru ºi nu avem voie sã riscãm
o astfel de relaþie prin niºte gesturi pripite ºi,
mai ales, prin discuþii, divergenþe prin presã.
Existã instrumente diplomatice, pentru a negocia, pentru a discuta, pentru a rezolva orice problemã apãrutã (...)”, a spus fostul preºedinte UDMR, citat de RFI.
Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a
afirmat joi searã cã nu susþine ideea expulzãrii ambasadorului Ungariei la Bucureºti,
Oszkar Füzes, propunere avansatã de europarlamentarul Corneliu Vadim Tudor ºi
agreatã ºi de ministrul de Externe. „ªtim
cine este, cu bune, cu rele, Orban Viktor,
premierul Ungariei, premierul unei þãri mici,
dar al cãrei lider doreºte sã ducã o politicã
mare, o politicã ºi revizionistã, o politicã de
pan-ungarism. Domnul Orban ar vrea sã fie
pentru toatã maghiarimea mondialã ceea ce
este papa pentru catolici”, a spus preºedintele liberalilor.

PDL a atacat Legea bugetului de stat
pe 2013 la CCR
Bugetul de stat pe 2013 a fost
adoptat, miercuri, în lipsa cvorumului, acuzã PDL, care a anunþat
ieri cã a contestat documentul la
Curtea Constituþionalã a României
(CCR). „PDL a depus la CCR o
sesizare legatã de trei aspecte de
încãlcare gravã proceduralã în adoptarea bugetului de stat ºi un argument pe fond. Cele trei argumente de încãlcare proceduralã
gravã þin în primul rând de absenþa amendamentelor pe care membrii PDL le-au depus în Comisie,
iar acestea nu s-au regãsit în raportul final al Comisiei de BugetFinanþe. Al doilea argument care
þine de prcedurã þine de absenþa
statutului parlamentarilor, pe baza
cãruia se fundamenteazã bugetele
Camerei Deputaþilor ºi Senatului.
Al treilea argument procedural þine
de lipsa cvorumului, care a fost

evident la adoptarea bugetului în
noaptea trecutã (n.r. - miercuri
spre joi). Al patrulea argument,
care este unul de fond, þine de lipsa de predictibilitate fiscalã pe care
s-a fundamentat bugetul pentru
anul 2013”, a spus deputatul PDL
Andreea Paul, în cadrul unei conferinþe de presã. Preºedintele PDL,
Vasile Blaga, a precizat, la Realitatea TV, cã bugetele mai multor instituþii, precum Ministerul Educaþiei sau al Mediului, au fost adoptate fãrã întrunirea cvorumului de
ºedinþã. Votul la respectivele anexe s-a dat miercuri noapte, în jurul
orei 1, perioadã în care opoziþia a
ºi pãrãsit sala în semn de protest
faþã de refuzul puterii de a verifica
cvorumul. CCR va dezbate în 20
februarie sesizarea PDL, au declarat, ieri, pentru Agerpres, oficiali
ai instituþiei.

Preºedintele CJ Cluj a demisionat din toate funcþiile din PNL
Preºedintele Consiliului Judeþean Cluj, Horea Uioreanu (foto), ºi-a anunþat demisia din
funcþia de vicepreºedinte al Biroului Permanent Teritorial al PNL Cluj, cât ºi din funcþia
de membru al acestui birou, printr-o scrisoare transmisã liderului PNL Crin Antonescu ºi
secretarului general Eduard Hellvig, dar ºi preºedintelui PNL Cluj, Marius Nicoarã. În scrisoarea adresatã conducerii PNL, Uioreanu
expune zece motive care l-au determinat sã
demisioneze. „Am luat acestã decizie din cauza faptului cã în ultima perioadã în cadrul
organizaþiei noastre au avut loc o serie de evenimente care au un efect negativ asupra per-

formanþelor politice ºi chiar a activitãþii cotidiene a PNL Cluj”, scrie Uioreanu. El reclamã neefectuarea unei analize temeinice a rezultatelor alegerilor locale din iunie 2012, nerespectarea deciziilor Delegaþiei Permanente
Teritoriale a PNL Cluj, neconvocarea Biroului Permanent Teritorial al PNL Cluj în ºedinþe sãptãmânale, aºa cum prevede Statutul, manifestarea unui dezinteres total faþã de
problemele ºi activitatea cotidianã a oranizaþiei judeþene ºi neinvitarea sa, în mod constant, în calitate de vicepreºedinte al Biroului
Permanent Teritorial al PNL (BPT) Cluj, la
ºedinþele acestui organism.
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OCPI Dolj: Liderul de sindicat
vs director, o splendoare de scandal
MIRCEA CANŢĂR

Într-un fel, scandalul era anunţat. Geneza lui a fost rapidă. Primit cu răceală încă de la început
de Florin Bălănescu, un fel de staroste sindical al OCPI Dolj, directorul Romulus Chiţu, venit pe filieră liberală, după ce fusese consilier judeţean şi director ADS Dolj,
a încercat să greşească, în măsura posibilă, cât mai puţin, pentru a
se putea descotorosi ceva mai încolo de incomodul adversar, încadrat pe postul de registrator. Lucrurile s-au precipitat şi acesta a
sărit la jugulara directorului, după
ce s-a văzut trimis la Comisia de
disciplină a instituţiei pentru boţirea imaginii acesteia, într-o apari-

ţie la televiziune. Respectivul punct
de vedere l-a împărtăşit şi Nicolae
Iancu, director al Direcţiei de Public itate Imobiliară din cadrul
ANCPI. Până aici, tandemul Romulus Chiţu – Nicolae Iancu părea în sensibil avantaj, în faţa deloc inhibatului Florin Bălănescu,
raportându-se la dispoziţii exprese
din Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin decizia directorului Oficiului teritorial Dolj nr. 52/
15 septembrie 2009. La rândul său,
Florin Bălănescu se prevalează însă
de calitatea sa de lider sindical, de
paragrafe irelevante, în speţa în
cauză, din Legea dialogului social
şi Codul muncii şi formulează plân-

gere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova împotriva
„făptuitorilor” Romulus Chiţu, director OCPI Dolj, şi Nicolae Iancu, director al Direcţiei de Publicitate Imobiliară din cadrul ANCPI.
Până la acest punct, confruntarea
liderului de sindicat „Cartea Funciară Dolj” cu directorul OCPI Dolj
pare una de duzină, fără nici o relevanţă. Se luptă c u „armament
uşor”, ca să ne exprimăm într-o
terminologie militară, specifică evenimentelor din Mali pentru care dăm
şi noi instructori. Numai că Florin
Bălănescu, departe de a fi vreo uşă
de biserică, ceea ce ştie şi Romulus Chiţu, cunoaşte toate detaliile

Strada „Sărari”
este închisă astăzi
Craiovenii nu vor circula, astăzi,
între orele 8.00 şi 14.00, cu maşinile pe strada „Sărari”, în zona Pan
Group. Autorităţile locale au precizat că restricţionarea circulaţiei
rutiere se face în urma unei cereri
a societăţii care a solicitat acest
lucru pentru încărcarea utilajelor
cu ajutorul unei automacarale. Reprezentanţii municipalităţii au precizat că acordul a fost aprobat cu
câteva condiţii.
Solicitantul trebuie să respecte
schema de semnalizare aşa cum a
fost avizată de Poliţia Rutieră, precum şi “Normele metodologice
privind condiţiile de închidere a

circulaţiei şi de instituire a
restricţiilor de circulaţie în
vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului”. De asemenea, solicitantul va delimita strict zona de intervenţie şi va asigura variante de acces
auto alternative pentru loc atari,
pentru autobuzele în al căror itinerar se află strada „Sărari” sau pentru eventuale situaţii de urgenţă.
„Solicitantul răspunde civil, administrativ, contravenţional sau penal
(după caz) pentru eventualele evenimente rutiere sau pagube mate-

Elevii ar putea primi gratuit calculatoare miniaturale,
a declarat, ieri, la Galaţi, ministrul pentru Societatea
Informaţională, Dan Nica, precizând că proiectul ar
putea fi finanţat “şi cu fonduri europene”.
riale datorate desfăşurării lucrărilor, semnalizării şi delimitării necorespunzătoare a acestora, sau nemenţinerii şi neasigurării semnalizării rutiere pe întreaga perioadă de
desfăşurare a lucrărilor”, se arată
într-un comunicat al Primăriei Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE

Ministrul Transporturilor, Relu Fe ne chiu,
propune ca repre zentanţii firme lor colectoare
de fie r ve chi care achiziţionează componente din
re ţe aua de cale fe rată sau nu anunţă autorităţile atunci când prime sc ase me ne a oferte de
achiziţie să răs pundă pe nal.

«Propun să răspundă penal, dacă
nu anunţă imediat autorităţile în momentul în care cineva vine cu o componentă de cale ferată. Dacă cel deacolo îi spune unui hoţ „nu îl primesc pe-ăsta, du-te acasă cu el”, asta
înseamnă tăinuire şi trebuie să răspundă», a declarat Fenechiu. Acesta a precizat că în şedinţa de guvern
din această săptămână au avut loc
discuţii privind un set de măsuri pentru limitarea furturilor din infrastruc-

că, ci fiindcă beligeranţii sunt o apă
şi-un pământ. Până acum, Prefectura Dolj şi-a făcut mereu interesele cu obedienta conducere a OCPI
Dolj, în eliberarea titlurilor de proprietate (TDP), multe anulate în instanţele de judecată pentru tot felul
de vicii, între care şi grevarea de
sarcină a terenurilor pentru care
erau eliberate. Conchizând, lucrurile stau cam astfel: dacă Florin Bălănescu, liderul sindicatului „Cartea
Funciară Dolj”, dă pe guşă tot ce
ştie, nu e bine, dacă despre el se
spune tot ce se ştie, iarăşi nu e bine.
OCPI Dolj este o instituţie descentralizată, realmente importantă în
peisajul administrativ.

Surpriza ministrului Nica:
Elevii ar putea primi gratuit
câte un mini-calculator

Colectorii de fier vechi ar putea răspunde penal
pentru achiziţii de componente feroviare şi tăinuire

tura feroviară care
generează întârzierea trenurilor. Premierul Victor Ponta
a declarat miercuri
că Guvernul va dubla limitele minime şi
maxime ale pedepselor prevăzute în
Codul Penal pentru
furturile de material
rulant CFR. El a precizat că Ministerul Transporturilor se va consulta
pe această temă cu Ministerele de
Interne şi Justiţie, iar decizia va fi
luată de Guvern săptămâna viitoare,
eventual prin ordonanţă de urgenţă.
Un document oficial prezentat de
MEDIAFAX în luna octombrie relevă că CFR nu mai are rezerve de
componente feroviare pentru înlocuirea celor subtilizate de hoţi, care
au crescut în ultima perioadă şi

proc urării noului s ediu, care a
costat cam 1,2 milioane de euro,
undeva pe strada „Morii”, la nr. 33,
în vecinătatea Feţei Luncii. Şi, în
plus, într-o „scrisoare deschisă”
adresată directorului ANCPI, Ursu
Arthur Marius, mai pomeneşte despre nişte detaşări ilegale, pe posturi
disponibilizate, neradiate din organigrama OCPI, solicitând şi revocarea numirii cu delegaţie a lui Romulus Chiţu, întrucât nu întruneşte nici una din condiţiile exprese şi
limitative prevăzute de HG 1288/
2012. Splendoarea de scandal de la
OCPI Dolj nu se va încheia cu una,
cu două. Şi nu pentru că marile
competenţe n-au loc în aceeaşi tea-

afectează secţii precum Bucureşti
– Constanţa, iar durata unei călătorii creşte, din cauza verificărilor.
“În cazul deranjamentelor provocate de furturi, deoarece instalaţiile nu mai dau indicaţii în legătură cu starea de liber sau ocupat
a liniilor, circulaţia între staţii se
face prin înţelegere telefonică –
cale liberă, fiind necesare măsuri
suplimentare de verificare pe teren a liniilor şi macazelor, fapt ce
conduce la mărirea duratei de parcurs a trenurilor, la aşteptarea eliberării liniilor din staţii şi a liniei
curente”, se precizează în document.
Furturile tot mai dese, cu autor
necunoscut, din instalaţiile feroviare şi de siguranţa circulaţiei, afectează în prezent 10 din cele 27 de
distanţe de circulaţie ale secţiei Bucureşti – Constanţa. (Mediafax)

“Anul trecut, Google a dat 15.000
asemenea dispozitive gratis copiilor
din Anglia. Am vorbit şi eu cu reprezentanţii unei fundaţii pentru ca
şi în România să derulăm acest experiment. În Galaţi cu certitudine
vom avea un astfel de experiment
ca să vedem care e gradul de interes al elevilor şi le-am cerut celor
care sunt în Consiliul Naţional al
Elevilor să facă demersuri pentru a
vedea care este gradul de interes ca
să vedem dacă e cazul să intervenim şi la nivelul Guvernului cu un
asemenea proiect care poate fi finanţat şi cu fonduri europene”, a
declarant Dan Nica, la deschiderea
lucrărilor Consiliului Naţional al Elevilor, precizând că este vorba despre “un computer de mici dimensiuni” numit Rasberry Pi, care cos-

tă 35 de dolari şi care a fost inventat de un grup de profesori de la
Cambridge (Anglia).
El a adăugat că acest calculator
are o interfaţă grafică, permite dezvoltarea de programe, aplicaţii şi
chiar jocuri, poate fi conectat la un
televizor şi este bazat pe un sistem
de operare gratuit, iar cei care l-au
proiectat au vizat dezvoltarea creativităţii elevilor care nu au posibilităţi materiale pentru a-şi putea
cumpăra un calculator.
Dan Nica, a participat, ieri, la
Galaţi, la desc hiderea lucrărilor
Consiliului Naţional al Elevilor, la
care iau parte circa 200 de elevi
din toată ţara. La eveniment au mai
participat ministrul Educaţiei, Remus Pricope şi oficialităţile locale.
(Mediafax)
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Administratorul Asociaþiei de Proprietari
nr. 13 Craiova, arestat pentru 29 de zile
Administratorul Asociaþiei de
Proprietari nr. 13 din cartierul
craiovean „Lãpuº Argeº”, Elena
Stanciu, cercetatã pentru delapidare ºi fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã, a ajuns, joi
seara, din nou, în arestul IPJ Dolj.
Asta pentru cã, deºi Judecãtoria

Craiova a luat faþã de femeie
mãsura obligãrii de a nu pãrãsi
localitatea pentru 30 de zile, Tribunalul Dolj a avut altã pãrere.
Judecãtorii de aici au admis recursul procurorilor ºi i-au emis
femeii mandat de arestare preventivã pentru 29 de zile.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Reamintim cã poliþiºtii Serviciului Investigarea Fraudelor Dolj au introdus-o, luni, în
arestul IPJ Dolj, pentru 24 de ore, pe Elena
Stanciu, de 56 de ani, din Craiova, casierã ºi
contabilã a Asociaþiei de Proprietari nr. 13 din
cartierul craiovean Lãpuº Argeº. Oamenii le-

gii au luat aceastã decizie dupã ce au stabilit
cã, timp de aproape 10 ani, femeia a trecut în
registrul de casã sume mai mici decât primea
de la locatarii blocurilor din cadrul asociaþiei,
diferenþa intrând în buzunarele ei. Potrivit
reprezentanþilor IPJ Dolj, în perioada 20022011, îndeplinind cumulativ
funcþiile de administrator,
contabil ºi casier la o asociaþie de proprietari din Craiova, prin falsificarea documentelor de încasãri, respectiv înregistrarea în mod
intenþionat în registrul de casã zilnic a
unor sume mai
mici faþã de cele
încasate pe baza de
chitanþã, precum ºi
prin nepreluarea
soldurilor zilnice,
ºi-a însuºit din ges-

Procuror al Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova suspectat de favorizarea infractorului
Un procuror de la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova este cercetat de
Parchetul Curþii de Apel Craiova, fiind suspectat de încercare de favorizare a
infractorului. Procurorii de la Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Craiova, în
subordinea cãruia se aflã Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, au confirmat cã se fac verificãri cu privire la procurorul Dragoº Cereceanu din cadrul
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova despre care existã informaþii cã ar
fi încercat sã o favorizeze pe cea mai tânãrã dintre cele douã femei arestate în
dosarul delapidãrii de la casa de amanet Mega Aur SRL Craiova.
Reprezentanþii IPJ Dolj anunþau, la sfârºitul sãptãmânii trecute, cã le cerceteazã pe
Cosmina Sascãu, de 23 de ani, din comuna
Sfinteºti, judeþul Teleorman, ºi pe Dorina
Afrem, de 45 de ani, din Craiova, pentru
comiterea infracþiunilor de fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã ºi delapidare, respectiv
instigare la comiterea celor douã infracþiuni.
Poliþiºtii de la Serviciul de Investigarea Fraudelor Dolj stabiliserã cã tânãra, în calitatea
sa de funcþionarã economicã a unei case de
amanet aparþinând SC MEGA AUR SRL Craiova, în perioada iulie-decembrie 2012, ºi-a

însuºit suma totalã de 372.994 de lei din casieria societãþii, întocmind în fals nu mai puþin
de 67 de contracte de amanet care atestau
în mod fictiv faptul cã a primit în schimbul
sumelor de bani împrumutate bijuterii de aur.
Ulterior, s-a stabilit cã tânãra a fost convinsã ºi învãþatã sã falsifice contractele de amanet de Dorina Afrem, angajata aceleiaºi case
de amanet. Vineri, 1 februarie a.c., cele douã
femei au fost arestate preventiv pentru 29
de zile, iar pe 5 februarie, Tribunalul Dolj lea admis recursul ºi a dispus faþã de femei
obligarea de a nu pãrãsi þara pe o perioadã
de 30 de zile.
În acest timp, procurorii Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Craiova au primit
informaþii din care rezultã cã, înainte de
arestarea preventivã a celor douã femei, procurorul Dragoº Cereceanu,
din cadrul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova ar fi încercat
sã o favorizeze pe Cosmina Sascãu. Acesta ar fi cerut ºi obþinut
informaþii din dosarul întocmit de
un alt procuror pe numele femeilor ca sã o ajute. În acest moment
se fac cercetãri pentru stabilirea
situaþiei de fapt.

tiune, în total,
suma de 282.277
lei”, ne-a declarat
comisar-ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.
Pe parcursul anchetei, încercând sã scape mai uºor, femeia a achitat o parte din prejudiciul creat, mai exact a predat 12.750 lei.
Numai cã, pentru a fi sigur cã la un moment
dat se va recupera
tot prejudiciul creat de femeie, procurorul de caz de
la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria
Craiova a dispus
instituirea sechestrului asigurãtor
asupra unui apartament ce-i aparþine Elenei Stanciu,

evaluat la suma de 220.000 de lei.
Dupã ce a petrecut noaptea de luni spre
marþi în arestul IPJ Dolj, femeia a fost prezentatã instanþei cu propunere de arestare
preventivã. Judecãtoria Craiova a respins
propunerea de arestare, dispunând faþã de
Elena Stanciu mãsura obligãrii de a nu pãrãsi localitatea pentru 30 de zile. Procurorii
au fãcut recurs, care s-a judecat joi, 7 februarie a.c., la Tribunalul Dolj. Judecãtorii
Tribunalului au admis recursul procurorilor
ºi au emis pe numele femeii mandat de arestare preventivã pe o perioadã de 29 de zile.
În aceste condiþii, cu decizia instanþei în buzunar, poliþiºtii au ridicat-o pe femeie de la
domiciliu ºi au introdus-o din nou în arest.

Urmãriþi
Urmãriþi internaþional
internaþional prinºi
prinºi de
de
poliþiºtii
poliþiºtii doljeni
doljeni
Doi bãrbaþi, unul
din Dolj ºi celãlalt din
Olt, ambii daþi în
urmãrire internaþionalã, au ajuns în
arestul IPJ Dolj în
cursul zilei de joi, în
urma unor acþiuni ale
poliþiºtilor doljeni.
Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, în cursul zilei de
joi, a fost pus în executare
mandatul de arestare preventivã emis de
Tribunalul Dolj pe numele lui Costicã ªerban, de 39 de ani, din oraºul Balº, judeþul
Olt, urmãrit la nivel naþional ºi internaþional pentru comiterea infracþiunilor de constituire a unui grup infracþional organizat,
trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, prostituþie ºi spãlare de bani.
Bãrbatul, care se sustrãgea cercetãrilor
într-un dosar al anchetatorilor craioveni,
a fost dat în urmãrire naþionalã de pe 15
mai 2012, în iulie fiind pus ºi în urmãrire
internaþionalã. În baza informaþiilor obþinute, oamenii legii au reuºit sã punã mâna
pe el ºi sã-l încarcereze.
Tot joi, poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale al IPJ Dolj, au organizat o acþiune pe linia depistãrii ºi prinderii
persoanelor urmãrite în temeiul legii. Astfel,
în cadrul activitãþilor desfãºurate împreunã
cu poliþiºti de la Postul de Poliþie Calopãr,
oamenii legii au reuºit sã-l prindã pe Cristian

Zarafu, de 27 de ani, din Calopãr, urmãrit
internaþional de autoritãþile judiciare italiene
care au emis mandat european de arestare
pe numele sãu. Bãrbatul este suspectat de
comiterea infracþiunilor de viol, rãpire, furt
ºi vãtãmare corporalã gravã. Faptele au fost
comise pe teritoriul Italiei în luna noiembrie
2003. Zarafu a fost dus la Parchetul de pe
lângã Curtea de Apel Craiova unde s-a dispus reþinerea pentru 24 ore, în aceeaºi zi
fiind ºi prezentat magistraþilor Curþii de Apel
Craiova. Instanþa a dispus arestarea preventivã a persoanei în cauzã pe o perioadã de 5
zile, de pe 7 pânã pe 11 februarie a.c. ºi a
stabilit termen la 11 februarie, ora 13.00
pentru primirea mandatului european de arestare tradus în liumba românã.
“Cei doi bãrbaþi au fost încarceraþi în
Centrul de Reþinere ºi Arestare Preventivã
din cadrul Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj”, a declarat comisar-ºef Adrian
Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

sâmbãtã, 9 februarie 2013

actualitate

cuvântul libertãþii / 5
Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Regionalizarea – o decizie strategicã,
nu politicã
În ultima perioadã, subiectul regionalizãrii
a revenit în prim-plan ºi pe piaþã sunt aruncate tot felul de informaþii despre cum va fi
împãrþitã þara, unde vor fi capitalele de regiuni sau cine vor fi cei care le vor conduce
ºi cum vor fi aleºi. Cel care a fost însãrcinat
cu aceastã temã de cãtre premierul Victor
Ponta, Liviu Dragnea, viceprim-ministru ºi
ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, este zgârcit cu detalii ºi a dat
asigurãri cã tot ce apare în presã sunt speculaþii. O echipã lucreazã la acest proiect. A
spus totuºi câteva chestiuni pe aceastã temã,
ieri, în cadrul unui seminar economic.
Conform declaraþiilor vicepremierului Liviu Dragnea, regionalizarea este o decizie strategicã, nu una politicã, aºa cum
acuzã opoziþia, de care România are nevoie. Social-democratul afirmã cã este nevoie de o

descentralizare ºi recunoaºte cã
„sistemul a devenit din ce în ce
mai rigid, mai birocratic”.
„Regionalizarea este o decizie strategicã, nu una politicã,
ºi este un proces de care România are nevoie. Regionaliza-

rea a început sã fie construitã
de un grup de lucru serios care
va fi lãrgit cu câþiva specialiºti
de marcã din România, în zilele
urmãtoare. N-am crezut cã voi
gãsi pe cineva mai radical în
descentralizare decât mine.
Avem nevoie de descentralizare, deoarece în acest moment,
la 23 de ani de la Revoluþie, indiferent de ce guverne au condus, nimeni nu a avut puterea
sau voinþa de a rupe sistemul
administrativ pe care l-am moºtenit de la Ceauºescu. Existã
aceeaºi concepþie piramidalã a
funcþionarilor publici. S-au
schimbat puþin pãlãriile, dar sistemul a devenit din ce în ce mai
rigid, mai birocratic. Guvernul
Ponta II are intenþia de schim-

ba acest sistem. Regionalizare
înseamnã parte din civilizaþie”,
a declarat Liviu Dragnea.

Ghiºeu Unic,
pe modelul 112
Liviu Dragnea spune cã în
perioada urmãtoare va fi realizatã o analizã asupra competenþelor care sã rãmânã la nivel
central ºi cã, dacã se pune accent pe autoritãþile administrative, va fi scurtat traseul documentaþiilor care privesc atragerea de fonduri europene: „În
perioada urmãtoare se va efectua o analizã serioasã asupra
competenþelor care sã rãmânã
la nivel central. Competenþele
de administraþie publicã vor fi

la autoritãþile centrale, comune,
oraºe, municipii. În ceea ce priveºte absorbþia fondurilor europene, am vãzut la minister întârzieri foarte mari. Nu existã
posibilitate realã ca aceste termene sã se scurteze mai mult
decât s-ar scurta în ultima lunã.
(...) Înfiinþarea autoritãþilor administrative vizeazã un dialog
mai facil între acestea ºi Bruxelles. Din pãcate, pânã acum
nu s-a dorit descentralizarea.
(...) Au fost descentralizate niºte
obligaþii fãrã a fi descentralizate obligaþii financiare”. Un alt
obiectiv al actualei guvernãri
este Ghiºeul Unic, pe modelul
112, unde cetãþeanul sã vinã la
ghiºeu ºi sistemul sã lucreze
pentru el.

Deputatul Daniel Iane:
Bugetul pe anul 2013 este unul echilibrat

D

eputatul de Bãileºti, liberalul Daniel
Iane, este de pãrere cã Guvernul USL
a demonstrat cã este capabil sã organizeze
un buget al anului 2013 echilibrat, apropiat
de necesitãþile cetãþenilor, ordonatorilor de
credite ºi cerinþelor organismelor europene.

Proiectul de buget pentru anul în curs a fost
construit pe un PIB calculat la aproape 140
de miliarde de euro ºi un curs valutar de 4,5
lei/euro, veniturile bugetului consolidat fiind
estimate la 46 de miliarde de euro, iar cheltuielile totale – la 49 de miliarde de euro.

Alocarea resurselor financiare s-a fãcut þinând cont de actuala stare social-economicã a
României ºi de analizele reprezentanþilor Ministerului de Finanþe, care au previzionat o
creºtere economicã de pânã la
2% pentru þara noastrã în 2013
ºi un deficit bugetar de 1,8%.
„Uniunea Social Liberalã ºi-a
concentrat eforturile pe ministere-cheie, cum ar fi cel al Agriculturii, în vederea sprijinirii
producþiei ºi a iniþiativelor private. Astfel, Ministerului Agriculturii i-a fost alocatã o sumã
de 17,2 miliarde de lei, care este
mai mare cu 3,55% faþã de cea
cheltuitã anul trecut, de 16,6
miliarde de lei. Pentru cetãþenii

Colegiului pe care îl reprezint în
Parlamentul României, susþinerea politicilor de dezvoltare a
agriculturii poate însemna un
pas înainte pentru creºterea bunãstãrii personale.
Astfel, 5,6 miliarde de lei vor
fi alocaþi pentru subvenþii plãtite direct pentru producþia de
cereale, plante tehnice sau oleaginoase. Statul susþine ºi producþia din zootehnie, prin intermediul unui program de ajutoare de stat, în valoare de 1,3
miliarde de lei”, susþine Daniel
Iane, care mai afirmã cã Guvernul estimeazã cã, pentru
2014, bugetul Ministerului Agriculturii va creste la 17.862.226
de lei, in timp ce pentru 2015

ºi 2016 suma se va majora
semnificativ, la 19.019.873 de
lei, respectiv 19.125.068 de lei.

„Scãderea ratei medii
a ºomajului va ajunge
la 5,2% în 2013”
Daniel Iane mai spune ºi cã
bugetul asigurãrilor sociale nu
a fost uitat ºi cã s-au luat decizii de sprijinire a categoriilor
defavorizate, cum ar fi pensionarii ºi ºomerii: „Astfel, valoarea punctului de pensie urmeazã sã creascã anul acesta cu
patru procente, iar Guvernul a
luat în calcul o scãdere cu
29.000 de persoane a numãrului de ºomeri înregistraþi, ajun-

gându-se, la sfârºitul lui 2013,
la 465.000 de ºomeri, faþã de
494.000, estimat la sfârºitul
anului trecut. Scãderea ratei
medii a ºomajului va ajunge la
5,2% în 2013, faþã de 5,6%
estimatã pentru 2012. Vreau sã
vã transmit faptul cã, în momentul de faþã, Legea Bugetului României pe 2013, aºa cum
a fost ea adoptatã, reprezintã
cea mai bunã variantã de menþinere a echilibrului economic
ºi social, echilibru pe care am
reuºit sã îl dobândim în ultimele
luni de guvernare USL ºi, totodatã, un start pozitiv pentru
creºterea economicã preconizatã pentru acest an ºi anii imediat urmãtori”.

economie
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„Valorificarea în agriculturã a produselor reziduale
este determinatã de lipsa tot mai mare a îngrãºãmintelor chimice”
Agricultura ca domeniu economic ºi de
siguranþã alimentarã produce, vrând-nevrând, în activitatea sa ºi elemente poluante, dar prin circuitul din naturã pot
deveni folositoare. Acest aspect este susþinut de ing. Dumitru Meilã, directorul
Oficiului de Studii Pedologice ºi Agrochimice (OSPA). „În sectorul zootehnic
dejecþiile solide ºi lichide – gunoi de
grajd ºi must de grajd – se pot folosi cu
bune rezultate în completarea deficitului

Efectul fertilizãrii
cu „nãmoluri orãºeneºti”
O noutate în domeniul agriculturii privind completarea cu sub-

stanþe nutritive din sol o constituie
aplicarea acestor nãmoluri pe terenurile agricole, cu avantaje în
creºterea producþiei agricole, datoritã conþinutului bogat în elemente
fertilizante ale acestora, dar în anumite condiþii de folosire. „Valorificarea în agriculturã a produselor
reziduale este determinatã de lipsa
tot mai mare a îngrãºãmintelor
chimice ºi creºterea continuã a
preþului acestora în condiþiile în
care solul necesitã cantitãþi sporite
de îngrãºãminte pentru obþinerea
de producþii mari ºi stabile”, a spus
directorul OSPA Dolj.
Ing. Meilã vorbeºte ºi despre
efectul fertilizãrii cu „nãmoluri orãºeneºti”, care, în opinia sa, este
determinat în primul rând de conþinutul de nutrienþi, de necesarul
plantelor de culturã, de micro ºi
macroelemente. „Aici mã refer
strict, pe de o parte, la faptul cã

de nutrienþi din sol prin administrarea
ºi încorporarea acestora în sol. Pe de altã
parte, în activitatea urbanã ºi ruralã, reziduurile rezultate în urma preluãrii de
la staþiile de epurare apelor uzate, adicã
nãmolurile – reziduurile rezultate prin
procesarea apelor uzate urbane – pot fi
valorificate cu succes în agriculturã pe
baza unor bune informãrii tehnice ºi a
unui program de monitorizare”, a precizat ing Dumitru Meilã.

administrarea lor mãreºte capacitatea solului de apã, în sensul cã
înmagazineazã mai multã apã în
perioadele umede, ca rezervã pentru perioadele secetoase, iar pe de

altã parte, sporeºte conþinutul de
materie organicã cu pânã la 40%.
Acest efect mãreºte conþinutul de
azot cu cca. 70%, în urma proceselor biologice din sol ºi, totodatã,
îmbunãtãþeºte structura solului”, a
mai spus directorul OSPA Dolj, ing.
Dumitru Meilã.

Conþinutul de metale grele
se aflã cu mult sub limita
nivelului de risc
Reprezentantul Oficiului de Studii Pedologice ºi Agrochimice a mai
spus cã estre cunoscut cã o tonã
de nãmol uscat conþine 40 de kilograme de azot, 40 de kilograme de
fosfor, 2 kilograme de potasiu, din
care aproximativ 30% din azotul
total ºi fosfor sunt accesibile plantelor. „Dar existã ºi restricþii, în
sensul cã ce cele mai importante
sunt legate de concentraþiile maxime de metale. Din analizele efectuate la probele de nãmol din staþiile de epurare a apelor uzate Craiova, Calafat ºi SC Rochette – Calafat, conþinutul de metale grele se
aflã cu mult sub limita nivelului de
risc”, a mai spus ing Meilã.
Agricultorii ce au aplicat nãmoluri au obþinut sporuri de recoltã
foarte bune, au redus cheltuielile
cu îngrãºãmintele chimice, prin
completarea cu micro ºi macroelemente necesare dezvoltãrii plantelor ºi creºterea producþiei, au ten-

dinþa de a mãri cantitãþile de nãmol
aplicate pe sol.

Ing. Meilã ne-a explicat în acest
sens cã metodologia tehnicã de
aplicare prevede câþiva paºi de urmat. Unul ar fi acela prin care se
analizeazã reziduul rezultat din apele uzate, analizã care se aplicã fie

Nãmolurilor. Al doilea pas de urmat ar fi documentaþia ce trebuie
depusã la Agenþia de Mediu pentru eliberarea Permisului de Aplicare, iar cel de-al treilea pas ar fi
acela al analizelor ce trebuie fãcute anuale pentru monitorizarea
solului dupã aplicarea de nãmol.
„Pe termen lung se poate aprecia importanþa nãmolului ca amendament organic în funcþie de transformarea în materie organicã sta-

pentru metalele grele – prin intermediul Agenþiei Mediului, fie pentru determinarea nutrienþilor, iar
aceastã operaþiune se va face prin
Oficiul de Studii Pedologice ºi
Agrochimice Craiova. Dupã aceea, în baza celor douã buletine de
analizã se întocmeºte Studiul Special Agrochimic pentru Aplicarea

bilã. Putem sã spunem cã are legãturã directã cu componentele
minerale ºi prelungeºte efectele
benefice, în timp, influenþând temperatura, umiditatea, conþinut în
carbohidranþi, proteine, lignine,
grãsimi – plante, dar ºi îmbunãtãþeºte hidrostabilitatea agregatelor...
”, a mai spus directorul OSPA Dolj.

Amendament organic în funcþie
de transformarea în materie
organicã stabilã

Clienþii Orange ºi Enel îºi pot achita
facturile la Millennium Bank
Clienþii Orange, Enel Muntenia ºi Enel Energie
îºi pot achita acum facturile prin intermediul
serviciului de debit direct oferit de Millennium
Bank, fãrã a fi nevoiþi sã se deplaseze la sediul
furnizorilor sau în sucursalele bãncii. Banca a
extins gama de furnizori de utilitãþi ale cãror
facturi pot fi achitate prin debit direct, adãugând
aceste trei companii. Astfel, clienþii instituþiei
financiare pot folosi acum serviciul de debit direct
pentru a-ºi achita facturile Orange, Vodafone,
Romtelecom, Enel Muntenia ºi Enel Energie.
„Serviciul de debit direct este gratuit ºi poate fi
folosit de toþi clienþii persoane fizice ºi juridice
care deþin orice fel de cont curent la Millennium
Bank. Ei trebuie doar sã completeze un mandat

prin care autorizeazã banca sã transfere contravaloarea facturilor lunare ºi sã se asigure cã suma
necesarã este disponibilã în cont la data plãþii.
Pentru a încuraja achitarea facturilor la utilitãþi
prin mijloace rapide ºi convenabile, Millennium
Bank a dezvoltat ºi caracteristici speciale pentru
serviciul Internet Banking”, se precizeazã într-un
comunicat de presã.
Astfel, banca nu percepe comision pentru plãþile
în valoare de pânã la 200 de lei efectuate de
persoanele fizice prin Internet Banking. În plus,
toþi clienþii Millennium Bank pot folosi un formular
predefinit în aplicaþia de internet banking pentru aºi plãti facturile Romtelecom, completând doar
datele de identificare a facturii ºi suma.
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Dupã ce unitatea sanitarã va trece în subordinea Ministerului Sãnãtãþii,

Medicii de la Spitalul CFR îºi vor pãstra locul de muncã
Dupã aprobarea ordonanþei de urgenþã referitoare la
trecerea unui numãr de 13 spitale din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a Ministerului Sãnãtãþii,
niciunul dintre medicii care lucreazã în aceste unitãþi sanitare nu îºi va pierde locul de muncã. Cel puþin asta susþin reprezentanþii Ministerului Transporturilor.
Autoritãþile au precizat cã acest
transfer nu îi va afecta pe medici, care
îºi vor putea desfãºura în continuare activitatea în spitalele în care lucreazã ºi
în prezent. Potrivit acestuia, cele douã
spitale din Bucureºti care vor rãmâne
la Ministerul Transporturilor în primã
fazã vor realiza politicile cu privire la
bolile profesionale din sector.
Proiectul de act normativ este finalizat din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor ºi urmeazã o verificare din partea Ministerului Sãnãtãþii,
astfel încât sãptãmâna viitoare, cel mai
probabil, proiectul de ordonanþã va fi
adoptat.

13 spitale trec în subordinea
Ministerului Sãnãtãþii
Cel târziu pânã în luna martie a acestui
an, spitalele CFR din þarã, cu excepþia celor din Bucureºti, vor trece din subordinea Ministerului Transporturilor în cea a
Ministerului Sãnãtãþii.
În prezent, reþeaua sanitarã a Ministerului Transporturilor are în componenþã 15 spitale amplasate în zonele în care se aflã
regionalele C.F. Între
acestea, ºi unitatea sanitarã din Craiova, la care se
adaugã cele douã din Bucureºti – Spitalul Clinic
nr.1 Cãi Ferate Witting ºi
Spitalul Clinic nr. 2 Cãi Ferate – ºi cele din Cluj-Napoca, Oradea, Timiºoara,
Iaºi, Paºcani, Braºov, Dro-

beta-Turnu Severin, Ploieºti, Simeria,
Constanþa, Galaþi ºi Sibiu.

Se desfiinþeazã Casa de Asigurãri
de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor
Proiectul de act normativ, postat pe
site-ul Ministerului Transporturilor, la finalul lunii ianuarie, prevede, pe lângã
transferul a 13 unitãþi sanitare cu paturi
din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sãnãtãþii, ºi desfiinþarea Casei Asigurãrilor de
Sãnãtate a Ministerului Transporturilor
Construcþiilor ºi Turismului, precum ºi
preluarea activitãþi acesteia de cãtre
Casa Naþionalã a Asigurãrilor de Sãnãtate, respectiv de casele de asigurãri de
sãnãtate judeþene, dupã caz.
De asemenea, sumele alocate din bugetul de stat, pe anul 2013, pentru Ministerul Transporturilor, aferente unitãþilor sanitare cu paturi, ar urma sã se
transfere în bugetul Ministerului Sãnã-

tãþii cu aceeaºi destinaþie. Pânã la data
semnãrii protocoalelor de predare-preluare, finanþarea cheltuielilor aferente
unitãþilor sanitare cu paturi care se
transferã Ministerului Sãnãtãþii va fi
asiguratã din bugetul Ministerului Transporturilor.
Conform proiectului de ordonanþã,
drepturile ºi obligaþiile existente la data
încetãrii activitãþii Casei Asigurãrilor de
Sãnãtate a Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului, izvorâte din
contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente ºi dispozitive medicale, încheiate de aceasta cu furnizorii de servicii medicale, medicamente ºi
dispozitive medicale se preiau de cãtre

casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, din raza administrativ-teritorialã în
care furnizorii respectivi îºi desfãºoarã
activitatea.
În plus, personalul Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor va fi preluat de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS),
Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi, dupã
caz, casele de asigurãri de sãnãtate judeþene, pe baza opþiunii individuale a
personalului, cu aprobarea CNAS.
Aceleaºi instituþii vor prelua ºi patrimoniul Casei de Asigurãri a Ministerului Transporturilor.

Încã douã cazuri de gripã în Dolj
Medicii din cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj au mai diagnosticat sãptãmâna aceasta douã cazuri
ca ºi persoanele care acordã asistenþã medicalã, socialã ºi îngrijiri
la domiciliu celor cu risc înalt,
precum ºi toate persoanele peste
65 ani.

Recomandãri din partea
medicilor
În plus, ºi numãrul de viroze
respiratorii este în creºtere, înregistrându-se peste 2.000 de cazuri
în doar o sãptãmânã, o parte din
pacienþi având nevoie chiar de internare în spital pentru a primi tratament de specialitate. Cele douã
cazuri de gripã au fost înregistrate
la grupele de vârstã 2-4 ani ºi 1549 ani, fiind izolat virusul gripal A.
Între timp, în Dolj a continuat
campania de imunizare gratuitã.
Peste 1.500 de persoane au trecut pragul cabinetelor medicale, în
tot judeþul, pentru a se vaccina
împotriva gripei. Campania Ministerului Sãnãtãþii se desfãºoarã prin
intermediul cabinetelor de medicina familiei ºi în unitãþile sanitare
cu paturi. Trebuie menþionat însã

faptul cã nu toatã lumea beneficiazã de vaccinare gratuitã. Ca în
fiecare an, prioritate au anumite
grupe de populaþie, considerate la
risc. Adicã persoanele cu vârsta
cuprinsã între 6 luni ºi 64 ani cu
afecþiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice,
renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, astm, infecþie HIV,
medicii, cadrele sanitare ºi personalul auxiliar din spitale, ambulatorii, inclusiv salariaþii din instituþiile de ocrotire a copiilor ºi bãtrânilor, din unitãþile de bolnavi cronic, care vin în contact respirator
cu pacienþii sau asistaþii.
Tot în aceastã categorie se încadreazã adulþii ºi copiii rezidenþi
în instituþiile de ocrotire socialã,

La nivel naþional, numãrul to-

de gripã confirmate prin examen de
laborator la Institutul Cantacuzino
din Bucureºti.

tal de cazuri compatibile cu gripa ºi alte infecþii respiratorii este
cu 8,2% mai mare decât în sãptãmâna precedentã ºi cu 0,4%
mai mic faþã de cel înregistrat în
aceeaºi sãptãmânã a sezonului
precedent.
Totodatã, reprezentanþii Ministerului Sãnãtãþii au precizat cã

numãrul cazurilor cu infecþie respiratorie acutã severã raportate
a scãzut la 18 faþã de 25 în sãptãmâna trecutã. Cazurile de gripã evolueazã atât în formã medie, cât ºi severã, în special la
persoanele neprotejate cu vaccin
antigripal. Pânã pe 3 februarie
a.c. au fost vaccinate antigripal
767.374 de persoane din grupe
de risc, cu vaccin distribuit de
Ministerul Sãnãtãþii.
Tot cu aceastã ocazie, medicii
atrag atenþia cã ar trebui sã se þinã
seama ºi de o serie de mãsuri preventive. În primul rând, este necesar sã fie respectate normele generale de igienã: spãlarea mâinilor
ori de câte ori e nevoie ºi pãstrarea unei igiene corporale riguroase. Specialiºtii mai spun cã foarte
indicat este consumul de fructe ºi
legume, care asigurã un aport optim de vitamine, pentru întãrirea
sistemului imunitar. Este, de asemenea, important sã se respecte
orele de somn pentru a evita slãbirea sistemului imunitar.
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„Fabricat
„Fabricat înîn Þara
Þara lui
lui Andrei”,
Andrei”, cea
cea mai
mai mare
mare
competiþie
competiþie de
de afaceri
afaceri sociale,
sociale, vine
vine înîn Craiova
Craiova
Petrom a lansat „Fabricat în þara
lui Andrei”, o competiþie adresatã tuturor celor care vor sã dezvolte afaceri sociale în comunitãþile locale din
România, zece proiecte urmând sã
primeascã finanþare în valoare totalã de pânã la 350.000 de euro. Com-

petiþia este organizatã în parteneriat
cu Fundaþia NESsT ºi se adreseazã
ONG-urilor, PFA-urilor (persoane fizice autorizate), SRL-urilor ºi întreprinderilor individuale. Înscrierea a
început la finele lunii ianuarie ºi se
încheie pe 4 martie a.c.
tigãtori, iar fiecare din aceºtia va
primi finanþare nerambursabilã
pentru iniþierea afacerii. De asemenea, vor beneficia de consultanþã din partea experþilor.

Întâlnire adresatã
celor cu idei de
afaceri

Pentru a se înscrie, participanþii trebuie sã aibã o idee care
corespunde unei probleme sociale ºi poate deveni o afacere
funcþionalã. În luna martie, un
juriu va selecta 20 dintre cele mai
bune idei, iar iniþiatorii vor beneficia de pregãtire ºi consultanþã pentru a-ºi transforma ideea
în plan de afaceri. Totodatã, cei

20 de finaliºti vor primi sprijin
financiar în limita a 1.500 de
euro pentru a realiza o cercetare localã în comunitãþile vizate.
Pânã la finele anului, din cei 20
de finaliºti, zece vor primi finanþãri pentru demararea afacerilor
sociale. În noiembrie 2013, cele
20 de planuri de afaceri vor fi
evaluate ºi se vor alege zece câº-

Proiectul “Fabricat în Þara lui Andrei” are douã obiective: sã creeze locuri de muncã ºi sã rezolve o parte din problemele sociale ale
comunitãþilor româneºti. A fost gândit sub forma unei competiþii complexe care, în primul rând, educã participanþii în spiritul antreprenoriatului social, apoi le oferã acestora finanþare pentru a pune pe picioare o afacere sustenabilã.

Luni, 11 februarie, la Hotel Europeca din Craiova va avea loc
ºi prima sesiune de informare.
Evenimentul va începe la ora
10.00 ºi se adreseazã celor care
au o idee de afacere ce îºi propune sã creeze locuri de muncã
ºi sã rezolve o problemã socialã
în comunitãþile din România. În
perioada 11-20 februarie, reprezentanþii Petrom ºi experþii Fundaþiei NESsT vor rãspunde întrebãrilor tuturor celor care doresc
sã participe în competiþie. În cadrul întâlnirii, participanþii vor
putea afla detalii despre: conceptul de afacere socialã ºi evoluþia
acestuia în România; modelul de
business social ºi ºansele pe care
acesta le are ca sã contribuie la
dezvoltarea economicã a þãrii
noastre; cine se poate înscrie în
„Fabricat în Þara lui Andrei”;

detalii despre completarea formularelor de aplicare; detalii despre procesul de evaluare ºi criteriile de selecþie, etapele de proiect. “Am organizat aceste întâlniri informative pentru a vorbi
despre afacerile sociale ºi despre
cum pot deveni o soluþie pentru
problemele societãþii româneºti”,

a declarat Mona Nicolici, manager relaþii comunitare Petrom.
Craiova este primul oraº din seria celor cinci în care vor avea
loc sesiuni de informare. Urmãtoarele localitãþi sunt: Bucureºti
– 13 februarie, Constanþa – 14
februarie, Bacãu – 18 februarie
ºi Oradea – 20 februarie.

„Þara lui Andrei” susþine proiecte inspirând comunitãþile din România sã intre în acþiune ºi sã-ºi schimbe viaþa în domenii-cheie:
crearea de locuri de muncã, acces la educaþie non-formalã ºi cultivarea spiritului civic. Valorile „Þãrii lui Andrei” sunt spiritul civic,
spiritul de întreprinzãtori, educaþia (non-formalã) ºi inovaþia. „Þara
lui Andrei” este o mare comunitate orientatã cãtre soluþii, o comunitate a celor care nu se dau înapoi de la a lupta pentru a-ºi transforma iniþiativele în realitate. Cetãþenii „Þãrii lui Andrei” sunt oamenii
cu spirit de lider, orientaþi cãtre soluþii.

Admiterea la liceu nu se va modifica Concurs de culturã generalã
pentru anul ºcolar în curs
pentru nevãzãtori
Elevii care sunt acum în clasa a VIII-a
vor intra anul acesta în clasa a IX-a, la
liceu, pe modelul de anul trecut. Mai
exact, pe baza mediei obþinute la Evaluarea Naþionalã ºi a repartizãrii computerizate la liceu. “Nu exclud varianta în care
pentru a intra într-un liceu sã fie nevoie
sã ai o anumitã medie. Altfel, intri pe zona
de formare profesionalã pentru cã, dacã

nu introduci aceastã mãsura, îi chinuieºti,
într-un fel, ºi pe copii ºi îi chinuieºti ºi
pe profesori, iar rezultatele nu au cum sa
fie bune”, a declarat ministrul Educaþiei,
Remus Pricopie.
Cursurile la clasa a VIII-a se vor încheia în 14 iunie 2013, iar în perioada 1719 iunie va avea loc înscrierea la evaluarea naþionalã, potrivit Ordinului privind organizarea ºi desfãºurarea acestei testãri în
anul ºcolar 2012-2013.
Candidaþii vor susþine
probele scrise în 25 iunie la Limba ºi literatura românã, în 26 iunie
la Limba ºi literatura
maternã ºi în 27 iunie
la Matematicã. Rezultatele vor fi afiºate în 29
iunie, pânã la ora 16.00,
iar contestaþiile vor fi
depuse între orele
16.00 ºi 20.00. În perioada 30 iunie – 2 iulie
vor fi soluþionate contestaþiile, iar în 3 iulie
vor fi afiºate rezultatele finale.

Filiala Interjudeþeanã Dolj-Mehedinþi
a Asociaþiei Nevãzãtorilor din Craiova
va organiza, în data de 13 aprilie,
douã concursuri de culturã generalã.
Intitulat “Pe meridianele lumii”,
primul va conþine întrebãri cu mai

multe variante
de rãspuns ºi cu
diferite grade de
dificultate.
Participantul
care se va situa
pe primul loc va
reprezenta
asociaþia,
respectiv
judeþul, la faza
zonalã a competiþiei. Cel de-al
doilea concurs,
“Imaginea ta
conteazã”, este
destinat exclusiv
femeilor nevãzãtoare, care vor
avea de trecut
prin câteva
probe de aptitudini. Vor fi jurizate
creaþiile spontane ale concurentelor,
dar ºi capacitãþile de compunere, fiind
punctatã realizarea unui catren, cu
ajutorul a douã-trei cuvinte propuse
de juriu.
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Recital al reputatului compozitor şi violonist
Alexander Balanescu, la Craiova
Filarmonica „Oltenia” a pus în vânzare, la preţul de 15 lei, biletele
la rec italul extraordinar c are va fi s usţinut miercuri, 13 februarie, de
la ora 19.00, de reputatul compozitor şi violonist de avangardă Alexander Balanescu. Năs cut la Bucureş ti, în 1954, ac esta a plec at din
România, împreună cu familia, în 1969, emigrând în Is rael. Doi ani
mai târziu şi-a s tabilit reşedinţa în Marea Britanie, la Londra, unde
trăieş te ş i îşi desfăşoară activitatea în prezent. În cadrul stagiunii de
muzică de cameră a Filarmonicii craiovene, Alexander Balanescu va
interpreta Partita nr. 3 în Mi major, BWV 1006, de J ohann Sebastian
Bach, dar şi două compoziţii proprii: Winter Variations şi Studies f or
Miriam. Pare-se că muzicianul va reveni la Craiova şi în primăvară,
când va concerta alături de Ada Milea.

„Mike Godoroja & Blue Spirit”, la Craiova
Un spectacol ca o poveste, miercuri, 13 februarie, de la ora 20.30,
în „La Vida Bistro & Pub” (fostul Café Agop, strada „Traian Demetrescu” nr. 10): „Mike Godoroja & Blue Spirit” prezintă „Diavolul şi
Robert Johnson”. Un concert prin care publicul pătrunde în povestea
blues-ului, care pune accentul pe emoţie şi expresie sufletească, în
primul rând, şi mai apoi pe cercetarea cu ochii minţii a ceea ce a
devenit astăzi acest atât de îndrăgit gen musical. Mike nu numai
cântă blues-ul, ci îl şi „povesteşte” într-un scenariu asemănător unei piese de teatru în
care fiecare spectator devine
un personaj, iar muzica, un „instrument” divin.
„Mike Godoroja & Blue Spirit”
este rodul unei munci de echipă extrem de serioase, îmbinată cu o
mare pasiune şi dragoste pentru
blues. Publicul îl consideră pe Mike
un artist a cărui charismă vine din
iubire sinceră faţă de blues şi jazz,
un adevărat reprezentant al bluesului de fuziune cu specific românesc, prin abordarea inedită a repertoriului şi prin dinamica showurilor sale. Experienţa sa scenică
de mai bine de 13 ani se completează cu întâlnirile istorice cu Ray
Charles , Chick Corea, J immy
Smith, James Brown etc.
În concertul de miercuri seara,
publicul va descoperi o adevărată galerie de instrumente acustice care vor
fi expuse pe o scenă ce are ca decor
cerdacul de lemn al unei case din Mississippi de la începutul secolului al XXlea: Mike Godoroja – voce, kazoo,
percuţie; Alex Vişan – ghitare (acustică şi electrică), mandolină, bouzou-

ki, instrumente imposibile; Mihai Tacoi – ghitare (acustică şi electrică),
banjo, mandolină, dulcimer, bouzouki, slide, pian; Robert Ardeleanu –
bas, pian, percuţie; Vali Vătuiu – tobe,
percuţie.
Cât priveşte povestea concertului,
legenda s pune că tânărul Robert

Johnson, care trăia într-o mică localitate rurală din Mississippi, în preajma
unei plantaţii, nutrea un vis puternic:
să devină un mare muzician de blues!
I s-a spus să-şi ia chitara la subraţ şi
să se ducă în miez de noapte la o anume intersecţie din apropierea plantaţiei
Dockery. Acolo s-a întâlnit cu un personaj malefic, înalt şi acoperit cu o
pelerină neagră, care i-a luat chitara
şi a acordat-o. A cântat câteva piese
de blues, apoi i-a returnat-o lui Robert, oferindu-i geniul blues-ului. Dar
totul în schimbul sufletului său…
Robert Leroy Johnson s-a născut
pe 8 mai 1911 şi a trăit numai 27 de
ani, fiind supranumit de urmaşi drept
„geniul blues-ului”, iar povestea lui
este purtătoarea unui mit care de-a
lungul vremii s-a întărit cu numeroase variante. Înregistrările sale sunt
puţine, iar despre viaţa şi muzica lui
toate vorbele care circulau după anii
’40 s-au transformat în legende. Celebrul regizor Martin Scorsese spunea: „Chestiunea cu Robert Johnson
este că el există doar în înregistrări.
În rest este pură legendă!”. Keith Richards, chitaristul de la Rolling Stones, afirma fără rezerve: „Vrei să ştii
care e treaba cu blues-ul? Ei bine,
ascultă Robert Johnson!”. Iar Eric
Clapton declara: „Robert Johnson este
cel mai important artist de blues care
a trăit vreodată!”. Fiind un muzician
itinerant, Robert Johnson a cunoscut
şi a fost cunoscut de publicul din cluburile sărace şi de multe ori îşi câştiga
banii cântând la colţ de stradă.

Târgul handmade „Bizarre Bazaar”,
ediţie… cu dragoste!

Târgul „Bizarre Bazaar” – o nouă ediţie: de dragoste multe şi nemărunte, de Dragobetele care sărută fetele, de Mărţişor şi de femei frumoase! Opt
zile cu produse handmade, la care artiştii sunt aşteptaţi să partic ipe.
„Înc ălzim mai întâi inimioarele pentru primăvara c e va să vină şi organizăm două zile de iubire

fierbinte, cu totul ş i cu totul handmade! Prima, 14 februarie, se adresează Valentinilor şi
Valentinelor cu chef de s ărbătoare americ ană. A doua zi – 24 februarie – e de chipeş ul
Dragobete, autohton, neas tâmpărat şi năvalnic, peţitor pentru fetele tulburate la inimă şi
sfătuitor înţelept pentru flăc ăii puş i pe drăgosteală. Zilele de 26, 27, 28 februarie ş i 1, 2
martie ves tesc primăvara, cu Mărţiş or la
urec hi. 8 Martie este ziua pe care o dăruim
cu dragos te femeilor frumoase din viaţa noastră», s pun organizatorii.
Cea de-a VI-a ediţie a Târgului va avea
loc , aş adar, în English Park, pe 14, 24, 26,
27, 28 februarie, 1, 2 şi 8 martie, de la 9.00
dimineaţa până la orele c ele mai târzii, pe înserat. Cei c are vor s ă se însc rie pe lista participanţ ilor au la dis poziţie numere de telefon
0736. 388.722, 0720. 880.482, 0760. 958.128 ş i
0741. 774. 839. Pentru cei care nu s unt din Craiova: c azare gratuită, însă numai pentru perioada 26 februarie – 2 martie!
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TVR Craiova
se vede live şi pe internet
Programul
TVR Craiova
se poate vedea
de-acum încolo şi pe internet, odată cu
i n c lu d e r e a
ac es tuia în
platforma video tvrplus.ro.
Aceasta oferă
utilizatorilor de internet posibilitatea de a viziona în direct
c analele pos tului public de televiziune, ac c es ând
www. tvrplus. ro, sec ţiunea live. TVR Craiova face parte
din reţeaua studiourilor regionale ale Televiziunii Public e şi
acoperă în prezent şapte judeţe: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj, Argeş şi Teleorman. Emisiunile TVR Craiova
sunt receptate şi de comunităţile de români din Bulgaria
(Valea T imocului bulgăresc) şi Serbia (Valea Timocului sârbesc ). «Veţi putea fi astfel mai uşor conectaţi la actualitatea regiunii urmărind „J urnal regional”, în fiecare zi la orele 7.30, 13.30 şi 18.00. Dimineaţa, de la ora 8.00, vă informaţi des pre reperele zilei şi primiţi în case vedete îndrăgite, iar după-amiaza, la ora 17.00, aveţi întâlnire cu
reprezentanţi ai adminis traţiilor locale şi oficiali din domenii diverse, la „Întâlnirea de la ora 5”», spun reprezentanţii
postului. TVR Craiova emite zilnic între orele 7.30 - 22.00,
pe c analul regional, iar grila pos tului es te una generalistă,
axată pe reflectarea evenimentelor şi a vieţii c omunităţilor
locale. TVR Craiova difuzează ş tiri, filme documentare,
talk-show-uri sociale, emisiuni de divertisment, de cultură, pentru copii ş i tineret, competiţii sportive etc. TVR
Craiova contribuie şi la grilele TVR 1 şi TVR 3.

Filarmonica „Oltenia” modifică
programul Agenţiei de bilete
Începând de luni,
11 februarie, programul Agenţiei de bilete a Filarmonicii „Oltenia” se va schimba.
As tfel, în zilele de
marţi şi joi, melomanii îşi vor putea achiziţiona bilete ori abonamente între orele
10.00 şi 14.00, iar în
zilele de miercuri şi
vineri – între orele
17.30 şi 21.00. „În
cazul manifestărilor
artistice programate
în afara zilelor de miercuri şi vineri, Agenţia de bilete se va
deschide cu o oră înainte de concert”, au anunţat reprezentanţii Filarmonicii craiovene.

Ludoteca „Aman”:
picturi cu talent şi imaginaţie
P r o ie c t u lu i
„Cărticica pentru
prichindei şi copii
mai măricei” continuă la Biblioteca
J udeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman”, în perioada 11-14 februarie,
cu tema „Să pictăm altfel… cu degeţelul!”. «Copiii vor da
frâu liber imaginaţiei şi îşi vor folosi talentul într-o altfel de
pictură decât cea obişnuită şi anume vor picta cu degetele.
Este o tehnică pe care cei mici o agreează, fiind mai deosebită. Vor fi selectate cele mai reuşite desene, care vor fi
expuse», au precizat reprezentanţii instituţiei. Colectivul
Secţiei pentru Copii şi Tineret a bibliotecii se va bucura de
prezenţa în Ludotecă a copiilor de la Grădiniţele „Tudor Vladimirescu”, „Dumbrava Minunată”, „Elena Farago”, „Traian Demetrescu” şi „Ethos”, Şcoala Gimnazială „Sf. Gheorghe” – grădiniţă, Liceul Tehnologic Transporturi Auto – grădiniţă, Şcolile Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica”, „Mircea Eliade”, „Mihai Viteazul”, Colegiul Naţional „Carol I”.
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Franþa a plãtit 17 milioane
de dolari pentru eliberarea
a 4 ostatici în Niger
Într-un interviu la iTele,
Vicki Huddleston, fost ambasador american în Mali, a
afirmat cã Franþa a plãtit 17
milioane de dolari pentru
eliberarea a patru ostatici
francezi reþinuþi în Niger, în
2010. În urmã cu doi ani,
AQMI a luat patru francezi
ostatici, care lucrau la o
minã de uraniu din nordul
Nigerului, pentru eliberarea
cãrora s-a plãtit suma
menþionatã.

5.000 de sirieni pãrãsesc
þara în fiecare zi
În jur de 5.000 de sirieni
pãrãsesc þara în fiecare zi,
refugiindu-se din calea
violenþelor care dureazã de
aproape doi ani, a declarat
ieri un purtãtor de cuvânt al
Înaltului Comisariat ONU
pentru Refugiaþi, citat de
AFP. Numãrul sirienilor
înregistraþi ca refugiaþi de
Înaltul Comisariat a ajuns la
787.000, în creºtere puternicã
faþã de sfârºitul anului
trecut, când erau consemnaþi
515.000, a precizat oficialul.
Înaltului Comisariat a indicat, pe de altã parte, cã
înregistrarea refugiaþilor
necesitã timp. „Înainte eram
confruntaþi cu mai multe sute
de cereri de înregistrare
zilnic, iar acum sunt mai
multe mii”, a mai declarat
purtãtorul de cuvânt. În luna
decembrie, ONU se aºtepta
ca numãrul refugiaþilor
sirieni în þãrile vecine sã
ajungã la 1,1 milioane pânã
în luna iunie, dacã actualul
conflict nu va înceta.

Doi români, bãtuþi în Marea
Britanie aparent fãrã motiv
Doi români au fost bãtuþi
la Brighton, în sudul Marii
Britanii, în timp ce aºteptau
un autobuz pentru a se
întoarce acasã, dupã o
noapte petrecutã în oraº,
agresorii întrebându-i de
unde sunt înainte de a-i lovi.
Poliþia din Sussex susþine cã
cei doi români, în vârstã de
21 ºi, respectiv, 27 de ani,
locuiesc în Eastbourne.
Agresorii erau însoþiþi de
douã femei ºi i-au întrebat pe
români de unde sunt înainte
de a-i lovi, relateazã portalul
Brighton and Hove News.
Poliþia din Sussex susþine
cã atacul, care a avut loc
la 25 ianuarie, între orele
03.00 ºi 03.30, a fost
tratat ca atac rasist în formã
agravantã. „Din nefericire,
nu avem descrierea
detaliatã a agresorilor,
dar ambii erau albi”,
a declarat un purtãtor
de cuvânt al poliþiei.
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CIA: John Brennan a trecut focul
Senatului ºi preia postul de director
Succintã caracterizare (pozitivã):
John Brennan (foto), 57 de ani, din
care 25 la CIA, participant la lupta împotriva Al-Qaeda imediat dupã atentatele din 11 septembrie 2001, colaborator apropiat al preºedintelui Barack Obama în primul mandat al acestuia, prezent alãturi, în subsolul Casei
Albe, în noaptea de 2 mai 2011, când
Osama bin Laden a fost împuºcat de
un comando de puºcaºi marini americani. Este considerat unul dintre experþii „foarte competenþi ºi respectaþi
în materie de informaþii ºi securitate
naþionalã”, a spus Barack Obama
când îl avea ca ºi consilier pe probleme antiterorism. Când era ºef al celulei CIA din Arabia Sauditã, Brennan a
jucat un rol cheie în negocierile cu
Riyadul pentru amplasarea unei baze
secrete, punct de decolare a dronelor
americane contra Al-Qaeda în Peninsula Arabicã (AQAP), filialã a reþelei
teroriste din Yemen. Aceastã bazã a
servit atacurilor din 30 septembrie
2012, în care a fost ucis imamul radical Anwar Al-Aulaqi, american acuzat de a fi unul din responsabilii AlQaeda, instigator al unor asasinate.

Scurtã caracterizare (negativã): La
57 de ani, John Brennan are o lungã
carierã la CIA. Audiat joi, 7 februarie
a.c., de Senatul american, în vederea
preluãrii funcþiei de director, a rãzbãtut afarã faptul cã practica transferurilor secrete de prizonieri a continuat, deºi era interzisã de dreptul internaþional umanitar. CIA a fost consideratã braþul armat al Casei Albe,
cum explicã Philip Golub, profesor
de relaþii internaþionale la Universitatea americanã din Paris. Copios
denunþate de organele de apãrare a
drepturilor omului, multe practici ale
CIA vor fi decriptate de Comisia de
informaþii din Senat. Asta dupã ce
guvernul american refuzase iniþial sã
divulge orice document, pânã când
Obama a autorizat accesul la documente clasificate. Preºedintele a dispus Ministerului de Justiþie sã permitã Comisiei de informaþii a Congresului accesul la documente clasificate. Senatorii republicani ºi democraþi au scris preºedintelui pentru a
reclama publicarea documentelor
autorizate de Washington pentru
uciderea unor cetãþeni americani.

Lucrurile s-au complicat dintr-odatã, fiindcã, de fapt, Comisia de informaþii a Senatului a dorit sã obþinã de
la John Brennan rãspunsuri precise,
pentru a ºti în ce mãsurã a fost implicat în politici de torturã, detenþie
nelimitatã la Guantanamo ºi atacuri
mortale extrajudiciare. Interesant
este faptul cã documente pe care
Obama a refuzat sã le facã publice
au fost revelate marþi, 5 februarie, de

canalul NBC News. Îngrijorarea care
se face resimþitã vizeazã practici conform cãrora cetãþeni americani pot fi
asasinaþi sub bãnuiala cã ar fi implicaþi în acþiuni teroriste, ceea ce incumbã considerente de legalitate,
constituþionalitate, eticã. Succesorul
lui David Petraeus, demisionat în
urma unei afaceri de adulter cu biografa sa, a avut mai multe probleme
decât era de aºteptat.

Furtuna de zãpadã ‘Nemo’
Nou seism cu magnitudinea
a anulat circa 1.500
7,1 în largul Insulelor Solomon
de zboruri în SUA
Furtuna de zãpadã ‘Nemo’, care
s-a abãtut asupra nord-estului Statelor Unite ale Americii, a dus la anularea a aproximativ 1.500 de zboruri,
transmite vineri Associated Press.
Cãderi masive de zãpadã sunt prevãzute la New York, Boston ºi Chicago, unde potrivit meteorologilor
nivelul zãpezii va depãºi 30 de centimetri, iar în unele regiuni, inclusiv
în ‘Big Apple’ ar putea sã cadã pânã
la 50 cm de precipitaþii. Ninsoarea

abundentã va fi însoþitã de rafale de
vânt de pânã la 65 km / h ºi de o
scãdere semnificativã a temperaturii aerului. În aºteptarea intemperiilor, localnicii s-au grãbit joi sã-ºi facã
provizii de produse de primã necesitate, cozi lungi puteau fi vãzute în
faþa multor supermarketuri.Americanii îºi fac provizii de apã, lanterne,
lumânãri ºi baterii. Primarul Bostonului, Thomas Menino, a ordonat
închiderea tuturor ºcolilor, interzicând parcarea maºinilor
pe strãzile principale ale
oraºului. Tuturor locuitorilor metropolei le-a recomandat sã stea în casã ºi
sã îºi pãrãseascã domiciliul doar în caz de urgenþã
majorã. Ultima oarã, cãderi masive de zãpadã sau înregistrat în statele
din New England acum 35
de ani, în februarie 1978.

Un seism cu magnitudinea de
7,1 s-a produs vineri în largul Insulelor Solomon, dupã douã zile
de la cutremurul puternic urmat de
un tsunami, soldate cu cel puþin
13 morþi ºi care au devastat sate
din zona de coastã a acestui arhipelag din Pacific, a anunþat USGS.
De aceastã datã, nu existã un risc
de formare a unui tsunami distrugãtor, a subliniat imediat Centrul
de alertã pentru tsunami în Pacific. Cutremurul a avut loc vineri, la
ora 11.12 GMT (13.12, ora României) în apropiere de costele Insulelor Santa Cruz, care fac parte din
Insulele Solomon, la o adâncime
de nouã kilometri, potrivit USGS.
Replicile împiedicau vineri operaþiunile de salvare pe Insulele Solomon, în urma cutremurului violent cu magnitudinea opt, urmat de
un tsunami, care a afectat miercuri
acest arhipelag din Pacific, soldat
cu cel puþin 13 morþi ºi numeroase
persoane date dispãrute, relatea-

zã AFP. O replicã de magnitudinea
6,6 a fost înregistratã în noaptea de
joi spre vineri, ultima dintr-o serie
care a avariat aeroportul de pe insula Ndende, unde zeci de case au
fost distruse de un tsunami care a
pãtruns pânã la 500 de metri pe uscat. Pânã la 20 de sate au fost afectate de val, în timp ce în jur de 6.000
de persoane au rãmas fãrã adãpost
pe Ndende, insulã care face parte
din arhipeleagul din Pacific aflat la
nivelul mãrii ºi având un relief moderat, aflatã sub ameninþarea creºterii oceanului. “Iniþial am crezut cã
pagubele sunt reduse, însã acum
se pare cã prejudiciul este foarte
mare”, a declarat pentru AFP Sipuru Rove, purtãtor de cuvânt al agenþiei de gestiune a catastrofelor naturale din Insulele Solomon. “S-ar
putea sã avem nevoie de ajutor extern” a adãugat acesta, în timp ce
Australia a demarat o acþiune de
mobilizare de resurse financiare ºi
materiale.

Negocieri intense pe tema bugetului UE pentru perioada 2014-2020
Sub presiunea Marii Britanii, preºedintele Herman Van Rompuy a propus, ieri, la Consiliul European, un draft de buget cu 13 miliarde de euro mai
mic decît în noiembrie anul trecut, adicã 960 de miliarde de euro. Este pentru prima datã în istoria Uniunii Europene când bugetul este mai mic. Plecînd
de la aceastã propunere - ea însãºi negociatã îndelung - liderii UE au discutat ieri, pe parcursul a multe
ore, de la ce capitole trebuie tãiaþi aceºti bani ºi care
sunt compromisurile acceptabile. Mizele mari ale
României sunt fondurile pentru agriculturã ºi cele
pentru coeziune. Noua propunere de buget, prezentatã ieri dimineaþã ºi publicatã, dupã câteva ore,
de EurActiv, prevede reduceri substanþiale la subcapitolul „Competitivitate pentru creºtere ºi joburi”
ºi ceva mai mici la capitole precum „Securitate ºi
cetãþenie”, „Europa globalã” ºi „Administraþie”. Pe
de altã parte, alocãrile pentru coeziune, precum ºi
pentru „Creºtere sustenabilã: resurse naturale”, care
include agricultura, dezvoltarea ruralã, pescuitul, au
crescut cu 4,6 ºi, respectiv, 1,2 miliarde de euro. De
asemenea, noua variantã prevede angajamente de
960 de miliarde de euro, faþã de 973 miliarde la summitul din noiembrie 2012, în timp ce nivelul cheltuie-

lilor a scãzut de la 935 la 908,4 miliarde de euro. De
remarcat pentru România este mai ales faptul cã, la
capitolul coeziune, nivelul angajamentelor a cunoscut o creºtere de la 320,1 miliarde de euro în fosta
propunere de buget la 324,7 miliarde de euro. Practic, cea mai importantã creºtere a cunoscut-o alocaþia pentru regiunile mai puþin dezvoltate, unde România se încadreazã, respectiv de la 161,1 la 163
miliarde euro. În acelaºi timp, suma alocatã pentru
statele membre susþinute din Fondul de coeziune a
crescut de la 66,34 la 66,36 miliarde de euro. În noua
propunere de buget au apãrut ºi prevederi referitoare la regiuni din unele state membre, în urma cãrora state precum Grecia, Portugalia, Spania, Ungaria ºi Italia beneficiazã de creºteri sensibile ale alocãrilor prevãzute anterior. De asemenea, se menþioneazã cã Cehia beneficiazã de o anvelopã suplimentarã din fondurile structurale, de 400 de milioane de
euro, pentru regiunile mai puþin dezvoltate, iar Slovenia de o creºtere a alocãrii de 75 de milioane de
euro. România este interesatã ºi de faptul cã angajamentele pentru capitolul „Creºtere sustenabilã:
resurse naturale” - care acoperã agricultura, dezvoltarea ruralã, pescuitul ºi un instrument special

pentru acþiune climaticã - rãmân aproape neschimbate - cresc de la 372,2 la 373,4 miliarde de euro.
Bugetul pentru dezvoltare ruralã, care intereseazã
foarte mult Franþa, este de 85 miliarde de euro, fiind
prevãzut ºi un fond de rezervã pentru crizele din
agriculturã, în valoare de 2,8 miliarde de euro. Printre sectoarele afectate se aflã transportul, cu o reducere de la 26,9 la 23,2 miliarde euro, ºi energia, de la
7,1 la 5,1 miliarde euro.
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CERERI SERVICIU

Pregãtesc contabilitate – stu- Vând urgent locuinþã Craiova,
Caut de lucru ca menajerã. denþi, ºomeri, etc. Telefon: preþ 30.000 euro, preþ negoTelefon: 0720/799.847; 0722/943.220; 0755/139.772. ciabil. Telefon: 0771/579.669.
Meditez matematicã orice
0751/911.417.
APARTAMENTE
nivel.
Telefon:
0726/522.670.
Persoanã serioasã, nefu2 CAMERE
mãtoare, doresc sã îngriPRESTÃRI SERVICII Vând apartament 2 camejesc copil (menaj) sau Servicii de vidanjare. Tele- re, Drãgãneºti-Olt. Telefon:
bãtrâni. Telefon: 0771/ fon: 0748/210.827; 0765/ 0763/265.251.
563.087.
257.983.
Vând apartament 2 camere
Doamnã serioasã caut de
Filmez ºi fotografiez la pre- decomandat Rovine. Telefon:
lucru ca menajerã. Telefon:
þuri avantajoase + albumuri 0741/252.102, dupã ora 17.00.
0758/152.881.
foto. Telefon: 0766/359.513. Vând apartament 2 cameOFERTE SERVICIU Societate de contabilita- re în centru. Telefon: 0351/
Restaurant, angajez bucã- te presteazã servicii de 809.691; 0770/682.554.
tari. Telefon: 0768/357.485. calitate la preþ avantajos. Vând apartamnet 2 camere decomandate, balcon
Ofer serviciu ca bonã. Tele- Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi mare, cu puþine îmbunãtãfon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare stand mãrfuri diverse, mobilã, ta- þiri, zona Ciupercã etaj 4/10.
Preþ negociabil. Telefon:
Sucpi. Telefon: 0764/444.900. rif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/
0351/459.222.
Atelier de creaþie ºi croitorie 906.706.
la comandã angajeazã Angajãm maºinist maro- Particular, vând apartament
modelieri cu experienþã. Te- chinãrie. Telefon: 0722/ decomandat, îmbunãtãþiri,
943.220; 0771/215.774. zona SIF, 43.000 euro. Telefon: 0760/652.522.
lefon: 0754/473.757.
Caut femeie îngrijire bã- Repar frigidere ºi lãzi frigoritrânã intern. Telefon: fice la domiciliul clientului. Vând apartament 2 camere decomandate, liber, parTelefon: 0740/895.691.
0729/951.222.
chet lemn, Valea Roºie, visÞin evidenþã contabilã. Tele- a-vis de Spitalul Militar. TeCURSURI
fon: 0722/943.220; 0771/ lefon: 0745/456.302.
CURSURI DE BUCÃTAR, 215.774.
Vând apartament în CraioBRUTAR. Telefon: 0723/
viþa Nouã, superîmbunãtãVÂNZÃRI
508.951.
þit, centralã termicã, etaj 1/4
GARSONIERE
MEDITAÞII
preþ 42.000 euro, negociaParticular
vând
garsonierã
bil. Telefon: 0744/271.225.
Meditez limba francezã. Telefon: 0723/289.891 ºi etaj 1, zona Ciupercã. Tele- Vând sau schimb 2 decofon: 0723/223.658.
0751/654.470.
mandate Brazdã P-uri, an
Vând
camerã
cãmin
Bariera
construcþie 1980, îmbunãtãMeditez limba românã,
orice nivel. Telefon: 0754/ Vâlcii (Spiact). Telefon: 0251/ þiri, cu 3 camere. Telefon:
328.244; 0760/884.433.
0724/218.190.
031.894.

Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând sau schimb 3 camere semidecomandate +
WC de serviciu, 70 mp,
et. 2, cu apartament 2 camere + diferenþa. Telefon: 0762/047.095.
Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu, parter, cu 2 camere + diferenþã
imobil, ultra-îmbunãtãþit, este
pretabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 camere
Calea Bucureºti cu 2, comfort I, etaj inferior, plus diferenþa. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere, Craiova. Telefon: 0757/
322.534.

Vând apartament 3 camere decomandate, etaj 1, lângã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 camere 70 mp Calea Bucureºti,
etaj 2/4. Telefon: 0762/
047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gresie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ negociabil. Telefon: 0758/063.773.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate,
termopan, uºã metalicã,
centralã, izolaþie termicã,
Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament 4 camere, Mercur. Telefon: 0724/
804.875.

CASE
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro.
Telefon: 0786/982.529.
Vând casã stradal Pleniþa.
Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã, utilitãþi, teren 1300 mp anexe (3
camere cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.

Vând casã Zãval, Comuna
Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 camere, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã construitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Telefon: 0760/295.905.
Vând casã în comuna Brãdeºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp teren
pretabil amenajare comercialã Piaþa Chiriac. Telefon:
0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã boiereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã centralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren arabil, pãdure salcâm, etc. Telefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp
str. Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
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AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE

Vând casã 4 camere cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1,
preþ 100.000 negociabil. Telefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan în
comuna Bulzeºti, sat Stoiceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã + teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 camere, liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comercial. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã, cartierul Romaneºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi teren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã 2 camere str. Rãºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Informaþii la telefon: 0723/537.111.

Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdinã,
pomi, în Livezi – Podari. Telefon/fax: 0251/522.579.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, asfalt, 12 euro/mp, posibilitate
parcelare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Craiova, Centura de Nord, teren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Telefon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe gospodãreºti plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 camere, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodãreºti plus locul casei oraº Novaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.

Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

TERENURI

Vând teren intravilan, 400
mp, situate în localitatea Segarcea, strada “Unirii” nr. 29F
(în spatele liceului), cadastru.
Telefon: 0251/428.415.
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând pãdure POPEªTI – VÂLCEA. Telefon: 0766/304.708.
Vând teren zona Tribunal
Judeþean, str. “Iancu Jianu”. Telefon: 0746/660.001.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp, 750
mp ºi 1900 mp în Vârvorul de
Sus. Terenurile fiind la stradã
betonatã având toate facilitãþile
preþ convenabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard de
beton + construcþie 500 mp.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimnicu
de Sus (600 mp de Lacul
Tanchiºtilor), negociabil. Telefon: 0351/170.504.

Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înmatriculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil. Telefon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2., 2002,
benzinã, comenzi volan, 5 uºi,
anvelope noi varã, înscris în
RO, taxele la zi, preþ negociabil 2500 euro. Telefon: 0763/
803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an 2007,
înmatriculat RO, preþ 5300
euro. Telefon: 0761/647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã în
Bulgaria, stare de funcþionare, 700 euro, negociabil.
Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în stare de funcþionare, nerulatã în
þarã – 550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatriculat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, negociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negociabil. Telefon: 0767/116.092.

DIVERSE

Vând plitã aragaz electric,
masca Mercedes 1900, radiator, roatã cauciuc rezervã. Telefon: 0251/598.518.
Þevi irigat, cãruþã de epocã,
docar special (platformã stupi),
zaibãr, þuicã. Telefon: 0732/
012.505; 0749/012.505.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu cheie Dacia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau butelie, arzãtoare gaze sobã,
redactor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/2,5
grena – 60 lei; pãlãrie fetru
nr. 55 nouã – 60 lei; telefon
fix cu numere – 25 lei. Telefon: 0761/355.869.

sâmbãtã, 9 februarie 2013

Vând 2 locuri de veci, Cimitir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.
Vând vin alb, roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, înrãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40 lei. Telefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, servantã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem lebede ca aspect) la 50 km de
Craiova, preþ 55 lei bucata.
Telefon: 0747/813.298;
0751/299.582.
Vând 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale. Telefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi beletristice, timbre filatelice, serii
complete neºtampilate, Spania, Cuba, Iran, Romania.
Telefon: 0351/468.839.
Vând puieþi salcâm cu dimensiunile 0.5-1 cm, puieþi prun
ºi puieþi nuc. Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Vând rãsad de trandafiri toate culorile ºi leandru culori
alb ºi frez. Telefon: 0351/
430.880. 0762/278.639.
Vând oi convenabil. Telefon:
0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gãuri
pt. Opel Astra F Caravan,
montate cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14. Preþ
100 lei/buc. Telefon: 0767/
517.023.
Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel Astra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt. Dacia 1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecologicã, bãi terapeutice, sterilizator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi ghete piele militari, piese dacia
noi, combinã muzicalã stereo 205 nouã, piei bovinã
argãsite, calculator pentru
instruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Telefon. 0761/355.869.

Vând pãsãri de curte: curcani, gâºte, gãini ouãtoare.
Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), covor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, defectã. Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4 gãuri, preþ 700 Ron, negociabil. Telefon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50 vedre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi galvanizat pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu ferestre 3 canate lemn, uºã
apartament din lemn. Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vitrinã, maºini de cusut, covoare, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din piele. Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi pianinã. Telefon: 0737/265.196.
Vând maºinã de nervurat tablã, barã inox rotundã, diametru 38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia 1100
nouã. Telefon: 0721/995.405.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã 40
lei; douã bidoane 60 litri largi la
gurã. Telefon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã argint 25 gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã termicã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiune. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãldurã instant apã caldã, ºimineu pe lemne – cãrbuni, stare bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
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Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fermoar- nasturi-tineret, excepþional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meissen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormitor, aragaz patru ochiuri, frigider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliotecã, birou, masã. Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã perinã electricã; ceas foarte vechi
(peste 100 ani) în stare de
funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, peisaje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13 cu
jantã, aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, alternator 12V nou,
delcou motor Dacia nou. Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ curte cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare norme
deviz ºi alte cãrþi tehnice.
Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã Honda, echipament vânãtoare
din piele, hidrofor pentru irigaþii. Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã în butoi de dud, minim
5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/
166.330.
Vând cãrucior pentru handicap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.

Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºcate cu floare bãtutã, alb, frez
ºi roºu. Telefon: 0762/
278.639; 0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând butelii aragaz ºi spalieri pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/928.444.
Vând smoalã (bitum), mozaic, marmurã, putinã 500
l, butoi 700 l stejar. Telefon:
0731/989.215.
Vând aparat de sudurã
semiautomat, flux argon,
marca Telelwin, plus
mascã profesionalã electronicã, preþ 1.500 lei ºi
picamer marca Bosh preforator ºi demolator la
preþul de 1.500 lei. Telefon: 0769/880.705.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE
Cumpãr apartament 2 camere parter- etaj 2 cu balcon. Telefon: 0760/548.459.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apartament – garsonierã, la stradã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

DIVERSE
Cumpãr ace maºinã tricotat
V.K.T.M. Telefon: 0745/
589.825.
Caut cumpãrãtor sau investitor pentru o microfermã de flori: trandafiri, zambile, frezii ºi pepinierã pomi
fructiferi, culturã de cãpºuni
în sere sau solarii. Telefon:
0351/430.880.
Caut beneficiar pentru închiriere sau transport de
mãrfuri diverse din judeþ
sau þarã. Posed Dacia Papuc cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane,
cãrþi poºtale, medalii, argintãrii, sãbii, obiecte regaliste, acte, antichitãþi. Telefon:
0723/926.322.
Cumpãr oglindã mare, NU
dreptunghiularã. Telefon:
0766/304.708.
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ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez garsonierã tot
confortul, strada “A. I.
Cuza”, bloc M18E. Telefon: 0770/784.539.
Închiriez apartament pentru familie zona prefecturã. Telefon: 0742/244.476.
Închiriez spaþiu comercial
53 mp, str. “Amaradia” nr.
56, parter bloc (fosta Cofetãrie Amaradia) 5 Euro
mp. Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere apartament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, acces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apartament 2 camere, decomandate, ultracentral,
etaj 2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, microcentralã, aer condiþionat. Telefon: 0756/028.300, 0722/
956.600.
Închiriez garsonierã Calea Bucureºti (zona Institut), complet mobilatã ºi
utilatã. Telefon: 0764/
855.169.
Primesc 2 fete în gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 camere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular vând sau închiriez pe termen lung apartament ultracentral, 4 camere, 2 bãi, mobilat, centralã termicã, tot confortul, 250 euro. Rog seriozitate! Telefon: 0720/
001.909.
Închiriez garsonierã bulevardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei camere G. Enescu. Telefon: 0763/
589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Telefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 camere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depozit materiale) la casã, strada Bucovãþ – Craiova. Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.

Au trecut 3 sãptãmâni de lacrimi ºi
durere de când am
condus-o pe ultimul drum la capela
familiei de la Cimitirul Sfântul Gheorghe din Piteºti, pe
SORESCU RODICA
MARIANA, magistrat
la Curtea de Apel
Craiova, suflet curat, caracter nobil,

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Electrica) unde gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensiCERERI
onar, doresc, contra retribuCaut sã închiriez garsonie- þie, doamnã pentru comparã Calea Bucureºti. Ofer 400 nie ºi îngrijire. Telefon:
lei. Telefon: 0768/613.555. 0351/446.735, între orele
Doresc apartament mobi- 12.00 – 17.00.
lat 2 sau 3 camere. Telefon: 0749/287.709; 0763/
PIERDERI
787.678.
Pierdutã Carte de Identitaseria DX nr. 790081, pe
MATRIMONIALE te,
numele CIOCAN ELENA.
Domn serios, 50 ani, fãrã Se declarã nulã.
obligaþii, cu serviciu în Craiova, caut doamnã pentru COMEMORÃRI
prietenie sau cãsãtorie. Te- 40 zile de lacrimi ºi durelefon: 0740/895.691.
re de când a plecat dinDomn singur doresc doam- tre noi ing. GEORGEL
nã 65 ani, fãrã copii. Tele- STOIAN (28 august 1930
fon: 0747/072.472.
Tr. Severin – 06 ianuarie
2013 Bucureºti). Îi pãs-

Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policlinicã privatã etc, cu toate utilitãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, suprafaþa 111 mp + curtea aferentã. Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

profesionistã de mare
valoare, onestitate,
eticã ºi colegialitate
care ºi-a dãruit-o întreaga viaþã activitãþii în justiþie. Cornel
– soþ si Mihaela – fiicã îi vom pãstra în
sufletele noastre
sensibilitatea, nobleþea, totalã dãruire pentru familia pe
care a ocrotit-o cu
întreaga fiinþã, ca
soþie ºi mamã, om
de înaltã trãire creºtinã. Dumnezeu s-o
odihneascã în pace!

DIVERSE

Familia Ioanim din Maglavit sã sune la 0721/995.405
pentru recuperare terenuri
agricole.
MEDICINÃ TRADIÞIONALÃ CHINEZÃ! Tratament:
de prevenþie, curativ ºi de
completare a deficitului
în organism cu produse
S.N.B.A. Aparaturã medicalã pentru familie. Telefon: 0724/512.304.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Telefon: 0251/428.437.

trãm în suflet dragostea
ºi amintirea noastrã.
Marilena º Miticã, copii
Valeria ºi Teodora nepoate. Telefon: 0788/
471.740.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre S.C.

CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
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.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

vineri, 8 februarie 2013

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

14 / cuvântul libertãþii

PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXVI-A
Sâmbãtã: Tottenham – Newcastle, Chelsea – Wigan, Norwich – Fulham, Stoke –
Reading, Sunderland – Arsenal, Swansea –
Queens PR, Southampton – Man. City;
Duminicã: Aston V. – West Ham, Man.
United – Everton;
Luni: Liverpool – West Brom.
Clasament: 1. Man. United 62p, 2. Man.
City 53p, 3. Chelsea 46p, 4. Tottenham 45p,
5. Everton 42p, 6. Arsenal 41p, 7. Liverpool 36p, 8. Swansea 34p, 9. West Brom
34p, 10. Stoke 30p, 11. West Ham 30p,
12. Sunderland 29p, 13. Fulham 28p, 14.
Norwich 28p, 15. Newcastle 27p, 16. Southampton 24p, 17. Reading 23p, 18. Wigan
21p, 19. Aston V. 21p, 20. Queens PR 17p.

sp

SERIE A – ETAPA A XXIV-A
Sâmbãtã: Juventus – Fiorentina, Lazio
– Napoli;
Duminicã: Parma – Genoa, Atalanta –
Catania, Cagliari – Milan, Palermo – Pescara, Sampdoria – Roma, Bologna – Siena,
Udinese – Torino, Inter – Chievo.
Clasament: 1. Juventus 52p, 2. Napoli
49p, 3. Lazio 43p, 4. Milan 40p, 5. Inter
40p, 6. Fiorentina 39p, 7. Catania 35p, 8.
Roma 34p, 9. Udinese 33p, 10. Parma 31p,
11. Torino 28p, 12. Chievo 28p, 13. Atalanta 26p, 14. Bologna 25p, 15. Sampdoria 25p, 16. Cagliari 24p, 17. Genoa 21p,
18. Pescara 20p, 19. Siena 17p, 20. Palermo 17p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXIII-A
Sâmbãtã: Mallorca – Osasuna, Celta –
Valencia, Levante – Malaga, Deportivo –
Granada, Real Madrid – Sevilla;
Duminicã: Barcelona – Getafe, Zaragoza – Sociedad, Bilbao – Espanyol, Rayo –
Atletico;
Luni: Betis – Valladolid.
Clasament: 1. Barcelona 59p, 2. Atletico 50p, 3. Real M. 43p, 4. Malaga 36p, 5.
Betis 35p, 6. Valencia 34p, 7. Rayo 34p, 8.
Sociedad 33p, 9. Levante 33p, 10. Valladolid 29p, 11. Sevilla 29p, 12. Getafe 29p,
13. Bilbao 26p, 14. Espanyol 25p, 15. Zaragoza 24p, 16. Granada 23p, 17. Osasuna 21p, 18. Celta 20p, 19. Mallorca 17p,
20. Deportivo 16p.

LIGUE 1 – ETAPA A XXIV-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Paris SG
– Bastia;
Sâmbãtã: St’Etienne – Montpellier, Ajaccio – Bordeaux, Nancy – Reims, Troyes –
Sochaux, Nice – Lorient, Valenciennes –
Brest;
Duminicã: Evian TG – Marseille, Rennes
– Toulouse, Lyon – Lille.
Clasament: 1. Paris SG 48p, 2. Lyon
45p, 3. Marseille 42p, 4. Bordeaux 38p,
5. Nice 38p, 6. St’Etienne 37p, 7. Rennes
37p, 8. Montpellier 35p, 9. Lorient 35p,
10. Lille 31p, 11. Toulouse 31p, 12. Valenciennes 30p, 13. Bastia 26p, 14. Ajaccio 25p, 15. Brest 24p, 16. Evian 22p, 17.
Sochaux 22p, 18. Reims 20p, 19. Nancy
18p, 20. Troyes 17p.
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Iniesta, cel mai bun pasator decisiv
din campionatele de top ale Europei
Podiumul este completat de Hamsik ºi Mata

BUNDESLIGA – ETAPA A XXI-A
Sâmbãtã: Dortmund – Hamburg,
M’gladbach – Leverkusen, Stuttgart –
Werder, Hannover – Hoffenheim, Furth –
Wolfsburg, Frankfurt – Nurnberg, Bayern
– Schalke;
Duminicã: Augsburg – Mainz, Freiburg
– Dusseldorf.
Clasament: 1. Bayen 51p, 2. Dortmund
39p, 3. Leverkusen 37p, 4. Frankfurt 36p,
5. Mainz 30p, 6. Schalke 29p, 7. M’gladbach 29p, 8. Freiburg 28p, 9. Hamburg 28p,
10. Hannover 26p, 11. Werder 25p, 12. Stuttgart 25p, 13. Dusseldorf 24p, 14. Nurnberg 24p, 15. Wolfsburg 23p, 16. Hoffenheim 16p, 17. Augsburg 14p, 18. Furth 12p.

rt

Cum probabil se bãnuia deja, dacã cel
ma bun marcator din acest sezon este din
echipa Barcelonei, facem referire aici, bineînþeles, la formidabilul Leo Messi (34 de

goluri), cel mai bun pasator decisiv este
din aceeaºi formaþie. ªi este nimeni altul
decât Andres Iniesta, omul cu cele mai
multe pase de gol ºi cel mai bun raport
pase decisive pe meci. Nu mai puþin de
12 “assist-uri” a oferit mijlocaºul spaniol în acest sezon (doar în campionat),
deºi a jucat doar 16 meciuri. Proporþia
paselor sale convertitã în goluri este de
0,75 pe meci, una fabuloasã, dacã þinem
cont de cifrele “urmãritorilor” sãi.
Pe locul al doilea este slovacul Marek
Hamsik, “pajul” lui Cavani de la Napoli,
cel fãrã de care “Matadorul” uruguayan
ar avea mult mai puþine reuºite în acest
sezon, dintr-un total de 18. Hamsik a dat
11 pase de gol în actuala stagiune, cu
una mai puþin decât Iniesta, dar la fel de
adevãrat este ºi cã slovacul a jucat 23 de
meciuri, cu 7 mai multe decât jucãtorul
“blaugrana”. Proporþia sa de pase decisive
este de 0,48 pe meci.
Al doilea spaniol din clasament, Juan
Mata, a reuºit sã punã 10 mingi utile în vâr-

ful bocancului atacanþilor lui Chelsea, în acelaºi numãr de meciuri ca Hamsik, 23. Raportul paselor sale decisive: 0,43 pe meci.
Doar cu pasele lui Iniesta nu s-ar explica
numãrul uluitor de goluri dat de Messi. Aºadar, argentinianul are un al doilea ajutor în
clasamentul celor mai buni pasatori din cele
mai tari ligi europene. ªi al treilea spaniol din
primii patru clasaþi Fabregas a pasat decisiv
de 9 ori în acest sezon, în 20 de apariþii, cu
un raport de 0,45 de pase de gol pe meci.
Rãmânând la Barcelona, Messi nu este
numai un marcator pur sânge, ci creeazã ºi
goluri. Argentinianul a fost omul ultimei pase
în aceastã ediþie de campionat ca ºi Fabregas, de 9 ori, însã în 22 de prezenþe. Raportul paselor sale decisive este de 0,41 pe
meci.
Tot 9 pase decisive au strâns ºi Lucas
Podolski (Arsenal) sau simbolul lui Liverpool, Steven Gerrard. Germanul în 23 de
partide, având o medie de 0,39, iar englezul în 25 de meciuri, înregistrând o ratã a
succesului de 0,36 pe meci.

O viaþã întreagã dedicatã lui Liverpool!

Jamie Carragher a anunþat cã se retrage
la finele acestui sezon
Jamie Carragher (35 de ani) urmeazã sã
se înscrie pe o listã selectã a jucãtorilor a
cãror imagine s-a confundat cu cea a clubului pe care l-au reprezentat toatã cariera.
Fundaºul se va alãtura astfel unor nume grele
ale fotbalului, precum Paolo Maldini (AC
Milan), Ryan Giggs (Manchester United) sau
Tony Adams (Arsenal).
Carragher a luat decizia de a se retrage
din fotbalul profesionist la finalul acestui
sezon, dupã 16 ani în care a îmbrãcat tricoul clubului pe care l-a iubit cu tot sufletul,
Liverpool. Cu 723 de prezenþe pentru „cormorani”, Jamie este al doilea în clasamentul
celor mai longevivi jucãtori ai grupãrii de pe
„Anfield”, în spatele lui Ian Callaghan.
Un alt jucãtor ce a fãcut istorie la Liverpool, Kenny Dalglish, s-a arãtat surprins de
decizia luatã de Carragher, pe care l-a antre-

nat între 2011 ºi 2012. „A jucat foarte bine
contra lui Arsenal ºi Manchester City (n.r.
ultimele douã jocuri de Premier League), mã
surprinde cã a luat decizia de a se retrage.
Sã renunþi la cariera de jucãtor activ este
poate cel mai greu lucru din cariera unui
fotbalist. Pãrerea mea e cã ar mai fi putut
continua, dar el ºtie cel mai bine în ce situaþie se aflã”, a spus Dalglish pentru skysports.com.
În toatã cariera sa profesionistã, Carragher a reuºit sã-ºi treacã în CV mai multe
trofee: FA Cup (2001, 2006), Cupa Ligii
(2001, 2003, 2012), UEFA Champions League (2005), Cupa UEFA (2001) ºi Supercupa Europei (2005). Nu a câºtigat însã nici
mãcar o datã titlul de campion.
Dupã retragerea sa de pe gazon, este posibil ca Jamie sã urmeze o carierã în media.

Ancheta Europol vizeazã ºi România

CFR Cluj, suspectatã de blat în Champions League
Bãnuielile planeazã asupra portughezului Cadu
Ancheta Europol, declanºatã
oficial la începutul acestei
sãptãmâni ºi care priveºte o
serie de meciuri trucate din
Europa, cuprinde pânã la urmã
ºi România. Meciul retur din
Liga Campionilor al lui CFR Cluj
contra grupãrii turce Galatasaray se aflã pe lista investigatorilor, fiind suspectat de aranjament. ªi nu oricum, ci în baza
unor mãrturii, care îl indicã
drept pion principal pe fundaºul
portughez Ricardo Cadu, care ar
fi încasat 100.000 de euro
pentru a trânti meciul. Unul în

care „Cim Bom” s-a impus cu
3-1, dupã 1-1 în tur, rezultat
care pânã la final s-a dovedit
vital pentru calificarea Galatei în
primãvara Ligii Campionilor.
Cotidianul turc Fotomac a scris,
ieri, cã meciul ar fi fost trucat
de mafia pariurilor.
„Principalii suspecþi în astfel
de meciuri sunt portarii ºi
fundaºii. Este mai uºor sã
truchezi un meci cu ei”, a
declarat comisarul Friedhelm
Althans, unul dintre oamenii
implicaþi în ancheta internaþionalã.

sp
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HANDBAL (M) – LIGA CAMPIONILOR

Un meci marcat de comemorarea lui Marian Cozma!

HCM, în misune
imposibilã la Veszprem
Ultima într-o grupã de 6, la egalitate de puncte însã cu suedezii de
la Savehof ºi slovenii de la Celje (4),
HCM Constanþa va încerca în
aceastã searã sã mai adune ceva din
deplasarea de la Veszprem, ceea ce
ar putea reprezenta un pas mare
spre ocuparea locului 4, ultimul
calificabil. Numai cã misiunea bãieþilor lui Zvonko Sundovski se
anunþã extrem de dificilã, formaþia
maghiarã fiind nimeni alta decât liderul incontestabil al grupei, cu

punctaj maxim dupã 7 runde. În tur,
Veszprem a câºtigat fãrã probleme,
cu 37-27. În afarã de acest meci,
HCM mai are de înfruntat pe Celje,
în deplasare (16 februarie) ºi pe
germanii de la THW Kiel, deþinãtorii trofeului, meci programat în 20
februarie în România.
Altfel, la partida cu HCM, clubul din þara vecinã îl va comemora pe Marian Cozma! “Au trecut
deja patru ani de când l-am pierdut tragic pe Marian Cozma ºi trei

ani de când am inaugurat statuia
lui. Dorim sã continuãm tradiþia
comemorãrii lui Marian Cozma ºi
vã invitãm sã ne fiþi alãturi”, suna
anunþul fãcut în urmã cu câteva
zile de fanii echipei din Veszprem,
care au organizat în fiecare an o
ceremonie în memoria lui Cozma.
Aceasta va avea loc înaintea dar
ºi dupã meci, programat de la ora
18.15, în direct la Digi Sport 1.
Ceremonia va include o slujbã religioasã, aprinderea de lumânãri ºi

depunerea de coroane la statuia
jucãtorului român, dar ºi un moment de reculegere.
Marian Cozma a fost înjunghiat
mortal, în 8 februarie 2009, într-o
discotecã din oraºul unde juca, în
altercaþie fiind implicaþi ºi alþi doi
coechipieri, sârbul Zarko Sesum ºi
croatul Ivan Pesici.

Tot în aceastã rundã, Savehof
va primi vizita lui Kiel (de asemenea azi), iar Atletico Madrid pe cea
a lui Celje (mâine).
Clasament: 1. Veszprem 14p
(formaþie deja calificatã în 16-imi),
2. Kiel 10p, 3. Atletico 6p, 4. Celje
4p (-21), 5. Savehof 4p (-31), 6.
HCM 4p (-31).

CUPA AFRICII PE NAÞIUNI – ULTIMUL ACT

Ronaldo: „Mourinho rãmîne pînã la finalul
Nigeria vrea al treilea titlu,
sezonului, dar nu ºtiu ce face dupã”
Burkina Faso încã o uriaºã surprizã!
Rivale ºi în grupa C a competiþiei,
unde au remizat, scor 1-1, Nigeria ºi
Burkina Faso îºi vor disputa, duminicã
searã, trofeul suprem al Cupei Africii,
într-un meci ce va avea loc la Johannesburg, cu începere de la ora 20:00 (Eurosport).
Favoritã, mãcar la o primã vedere,
porneºte naþionala “supervulturilor” nigerieni, prezentã pentru a ºaptea oarã
într-o finalã, fazã unde s-a
impus de douã ori, în 1990
ºi 1994. De cealaltã parte,
burkinavezii, care conteazã,
printre alþii, ºi pe foºtii dinamoviºti, Paul Koulibaly ºi
Djakaridja Kone, nu au
ajuns nici o datã pânã acum
atât de departe, un loc 4 în
1998 reprezentând cea mai
bunã performanþã.
Deºi eliminat în “thriller-

ul” cu Ghana, din semifinale (decis la
penalty-uri), când arbitrul a considerat,
total eronat, cã Jonathan Pitroipa a simulat un fault în suprafaþa de pedeapsã
adversã, ieri erau semnale cã Burkina are
ºanse mari sã-ºi “recupereze” cel mai
bun om al sãu, comitetul de organizare
al CAN dorind sã anuleze suspendarea
atacantului.
Dacã Burkina Faso se va impune, aceasta ar fi a doua uriaºã surprizã consecutivã, dupã
triumful Zambiei, de anul trecut.
Finala micã se va disputa în
aceastã searã, tot de la ora 20:00
(Eurosport), ea opunând Ghanei reprezentativa statului Mali.
De asemenea, cele douã a fost
colege de grupã (B), ghanezii
câºtigând cu 1-0. Cele douã sau întâlnit în duelul pentru bronz
ºi la ediþia precedentã, duel adjudecat de Mali, cu 2-0.

Atacantul lui Real Madrid, Cristiano Ronaldo, recunoaºte cã existã o presiune foarte mare pe antrenorul sãu mai ales din cauza
situaþiei din Primera Division, unde gruparea ”blanco” se aflã la 16 puncte în spatele

liderului Barcelona.
CR7 este de pãrere cã Jose Mourinho va
rãmâne pe “Santiago Bernanbeu” mãcar pânã
la sfârºitul acestui sezon, deºi sunt tot mai
multe voci care spun cã Roman Abramovici
l-ar dori de acum la Chelsea.
“Cred cã va continua aici mãcar pînã la
sfârºitul sezonului, pentru cã este un antrenor care vrea întotdeaua sã câºtige ºi Real
are încã ºanse sã cucereascã mãcar un trofeu în acest an. La sfârºitul acestui campionat cu siguranþã va lua cea mai bunã decizie
pentru el ºi pentru club”, a declarat Ronaldo.
Atacantul madrilenilor a fost întrebat de
asemenea ºi de conflictul care ar fi avut loc
între el ºi Mourinho, luna trecutã.
“Este un lucru personal. Situaþia s-a clarificat ºi totul este OK. Ce se întâmplã în
vestiar rãmâne acolo”, a concluzionat CR7.
Real Madrid o va întâlni pe Manchester
United în optimile Champions League ºi de
asemenea o aºteaptã un retur complicat cu
Barcelona, pe “Camp Nou”, în Cupa Regelui, dupã ce meciul din tur s-a terminat 1-1.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã
Digi Sport 1
10:45 – POLO – Superliga Naþionalã: Steaua – CSM Digi Oradea / 14:45 – FOTBAL –
Camp. Angliei: Tottenham – Newcastle / 16:45
– HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: Corona Braºov – HC Dunãrea Brãila / 18:15 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Veszprem (Ungaria) –
HCM Constanþa / 19:45 – FOTBAL – Meci
amical (Antalya – Turcia): Steaua – Jablonec
(Cehia) / 23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Real Madrid – Sevilla.
Digi Sport 2
14:30 – RUGBY – Camp. Angliei: Northampton Saints – Gloucester Rugby /
17:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Chelsea
– Wigan / 19:30 – FOTBAL – Camp. Angliei:
Southampton – Man. City / 21:45 – FOTBAL
– Camp. Italiei: Lazio – Napoli.
Digi Sport 3
17:00 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: U
Mobitelco Cluj – Gaz Metan Mediaº / 19:00 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Juventus – Fiorentina / 21:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Ajaccio
– Bordeaux.
Dolce Sport
16:30 – RUGBY – Turneul celor ºase naþi-

uni: Scoþia – Italia / 19:00 – RUGBY – Turneul
celor ºase naþiuni: Franþa – Þara Galilor.
Dolce Sport 2
14:00 – TENIS – Fed Cup: Cehia – Australia
/ 19:30 – FOTBAL – Camp. Greciei: Asteras
Tripolis – Olympiakos Pireu.
Eurosport
10:45 – COMBINATA NORDICÃ: CM Alma
Ata (Kazahstan) / 11:45 – SCHI ALPIN – CM
Schladming (Austria): masculin, coborâre /
13:45 – BIATLON – CM Nove Mesto (Slovacia): masculin, sprint / 15:15 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM Willingen (Germania): echipe / 16:45 – BIATLON – CM Nove Mesto (Slovacia): feminin, sprint / 18:30 – SANIE – CM
Lake Placid (SUA): masculin, manºa a doua /
20:00 – FOTBAL – Cupa Africii (Africa de
Sud), finala micã: Mali – Ghana.
Eurosport 2
08:00 – COMBINATA NORDICÃ: CM Alma
Ata (Kazahstan) / 11:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campionatele celor patru continente:
masculin, programul liber / 16:30 – FOTBAL –
Camp. Germaniei: Dortmund – Hamburg / 19:30
– FOTBAL – Camp. Germaniei: Bayern Munchen – Schalke 04.

Duminicã
Digi Sport 1
11:00 – HANDBAL (F) – CUPA EHF: HC
Zalãu – Juve Lis (Portugalia) / 13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Barcelona – Getafe /
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Cagliari –
Milan / 20:30 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Krim Ljubljana (Slovenia) – Oltchim Râmnicu Vâlcea / 22:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Rayo Vallecano – Atletico Madrid.
Digi Sport 2
13:30 – FOTBAL – Camp. Italiei: Parma –
Genoa / 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Sampdoria – Roma / 18:00 – FOTBAL – Camp. Angliei: Man. United – Everton / 20:00 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Bilbao – Espanyol / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Inter – Chievo.
Digi Sport 3
15:30 – FOTBAL – Camp. Angliei: Aston
Villa – West Ham / 17:30 – VOLEI (F) – Liga
Naþionalã: SCM U Craiova – CSM Lugoj / 20:00
– VOLEI (M) – Liga Naþionalã: SCM U Craiova
– ªtiinþa Explorãri Baia Mare / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Lyon – Lille.
Dolce Sport
17:00 – RUGBY – Turneul celor ºase naþiuni: Irlanda – Anglia / 19:30 – FOTBAL – Camp.

Greciei: Panathinaikos – Xanthi.
Dolce Sport 2
13:00 – TENIS – Fed Cup: Cehia – Australia.
Sport.ro
15:30 – FOTBAL – Camp. Belgiei: Standard
Liege – Mons.
Eurosport
10:45 – COMBINATA NORDICÃ: CM
Alma Ata (Kazahstan) / 11:45 – SCHI ALPIN
– CM Schladming (Austria): feminin, coborâre / 13:45 – BIATLON – CM Nove Mesto
(Slovacia): masculin, pursuit / 14:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM Willingen (Germania) / 16:45 – BIATLON – CM Nove Mesto (Slovacia): feminin, pursuit / 20:00 – FOTBAL – Cupa Africii (Africa de Sud), finala:
Nigeria – Burkina Faso.
Eurosport 2
08:00 – COMBINATA NORDICÃ: CM Alma
Ata (Kazahstan) / 09:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campionatele celor patru continente: feminin, programul liber / 14:30 – FOTBAL –
Liga secundã germanã: Sandhausen – Sankt
Pauli / 16:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Augsburg – Mainz / 18:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Freiburg – Dusseldorf.

C
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Duminică, de la ora 17.30, echipa feminină de volei va debuta în
Sala Polivalentă, întâlnind într-un
meci direct pentru intrarea în playoff formaţia CSM Lugoj, cele două
fiind vecine de claament, pe locurile 8 şi 9. Craiovencele au pierdut
toate jocurile din retur, pe când bănăţencele sunt în formă, după două
victorii în ultimele două etape.
După partida fetelor, de la ora 20,
este prevăzut jocul derby al etapei
a 17-a a Diviziei A1 de volei masculin, între SCM Universitatea Craiova şi Explorări Baia Mare. Echipa lui Dănuţ Pascu ocupă locul 2,
cu 30 de puncte, în timp ce oaspeţii se află pe poziţia a patra, cu
26 de puncte. Echipa de handbal
feminin SCM Craiova joacă astăzi,
de la ora 11, în deplasare, contra
„lanternei roşii”, Danubius Galaţi.

Vestergaard:
„Nu e un meci
decisiv”

Baschet, Liga Naţională (m)
Cinci victorii din tot atâtea meciuri din
returul Ligii Naţionale a obţinut echipa masculină de baschet SCM Universitatea Craiova. Băieţii lui Mandic au ajuns pe locul secund, cu 35 de puncte, însă ultimele 10 partide vor fi jucate la intensitate maximă, fiindcă adversare vor fi echipe angajate în lupta
pentru play-off, cu excepţia lui celor de la
Mierc urea Ciuc. Craiova va purta povara
acestui loc secund ocupat neverosimil după
20 de etape, dar şi a speranţelor pe care şi le
pun suporterii din Bănie care asaltează Sala
Polivalentă la fiecare meci. Astăzi, de la ora
18, Drăguşin şi compania joacă în deplasare, în Sala „Transilvania” din Sibiu contra
lui Atlassib. Gazdele ocupă locul 10, cu 30
de puncte şi mai speră să prindă un loc de
play-off, fiind la 3 lungimi de ocupanta locului 8, CSM Bucureşti. În tur, craiovenii sau impus cu 84-70, însă echipa lui Perisic a
eliminat SCM Universitatea Craiova din Cupa
României. „Vom trata fiecare meci dintre cele
10 meciuri rămase din sezonul regulat ca pe
o finală, fiindcă ne respectăm fanii, dar şi pe
noi înşine şi ne dorim o clasare cât mai bună
în perspectiva play-off-ului. Sibiu are jucători buni, însă nu ne sperie nici o echipă din
Liga Naţională” a declarat ieri, la plecarea
spre Sibiu, antrenorulAndelko Mandic. Aces-
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„Regal
voleibalistic”
la Polivalentă

„Galacticele” joacă în Slovenia
pentru a păstra şanse de calificare
în semifinalele Ligii Campionilor

Jakob Vestergaard crede că formaţia olteană se poate
califica în semifinalele Ligii Campionilor
la handbal feminin
chiar dacă va pierde
mec iul c u Krim
Ljubljana. „Cu Ferencvaros a fost un
mec i pros t pentru
noi, multe handbaliste au jucat mult sub
aşteptări. La Ljubljana nu va fi uşor, dar
cred că am corectat
multe din greşeli şi ne vom prezenta
altfel. Partida nu este decisivă pen-
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Oltchim, sub presiunea
rezultatului la Ljubljana
După prestaţia slabă şi eş ecul
din sala „Traian” în faţa vicecampioanei Ungariei, Ferencvaros, Oltc him joacă duminic ă cel de-al
doilea mec i din grupa 2 principală
a Ligii Campionilor, contra campioanei Sloveniei, Krim Ljubljana.
Partida va începe la ora 20.30 şi
va fi trans misă în direc t de Digisport 1. Formaţia slovenă, care în
prima fază a grupelor a învins de
două ori vicecampioana României,
Jolidon Cluj, se află pe primul loc,
după ce a trecut săptămâna trecută, în deplasare, de Zvezda Zvenigorod, scor 29-24. Vedeta Andrea Penezic a fost principala marcatoare a lui Krim în Rusia, secondată de daneza Torstenss on.
Oltchim a învins de două ori anul
trec ut pe Krim tot în grupele principale ale Ligii Campionilor, 30-26
şi 31-25.

M

tru calificare, nici dacă pierdem nici
dacă o câştigăm. Foarte important
este, însă, să nu mai pierdem puncte pe propriul teren. Suntem conştienţi că e dificil să câştigi pe terenul unei formaţii puternice cum
este campioana Sloveniei şi de faptul că ne va fi dificil să mai câştigăm grupa” a spus Vestergaard.
Tehnicianul a explicat pasa slabă a
vedetei Katarina Bulatovici: „Nu se
întâmplă nimic cu Bulatovici. Noi
avem probleme în atac în cazul
apărării în stil spaniol, interii trebuie să se mişte mai mult pentru a
primi mingea ş i pentru a ataca
poarta pentru că sunt atacaţi de
apărători. Katarina a fost nevoită
să paseze înapoi la coechipiere şi
nu a dat randamentul scontat”. Da-

nezul a dezminţit zvonurile conform cărora ar urma să plece de la
Oltchim în cazul în care formaţia
vâlceană pierde la Ljubljana: „Chiar
dacă pierdem în Slovenia nu voi
demisiona. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine, să pregătesc echipa. Dacă voi rămâne sau nu pe
banca tehnică este decizia conducerii clubului nu a mea. În opinia
mea, avem şanse reale să ne îndeplinim obiectivul pentru acest sezon” a explicat Vestergaard.

Tadici crede
că Vestergaard este „lucrat”
Selec ţionerul Gheorghe Tadici
spune că la Oltchim nu este o problemă psihică sau de formă, ci una

a „tradiţiei” de schimbare a antrenorilor, care nu izbutesc să treacă
de primăvară, fiind „lucraţi” de un
grup de handbaliste, cu acordul conducerii. „Nu e vorba de un blocaj
psihic, se apropie ciclul, mă refer la
conducerile tehnice. Luaţi din spate, de la Rasic încoace, să vedeţi
câţi antrenori au fost schimbaţi primăvara. Eu am fost un norocos cred
că am putut să îmi duc contractul
până la capăt. Eu cred că fetele ar
reuşi un joc bun la Ljubljana dacă
până duminică dacă şi-ar suspenda
internetul şi şi-ar închide telefoanele. Aşa ar avea un randament de 3040 la sută mai mare faţă de ce au
arătat cu Ferencvaros. La Oltchim
este un grup de handbaliste pot
schimba un antrenor când vor. La
Zalău acest lucru nu este posibil.
Vă puteţi duce să vedeţi pe panou
câţi antrenori au fost schimbaţi în
ultimii ani la Vâlcea şi să îmi spuneţi dacă e normal. Acest lucru se
poate când ai o conducere cu anumite interese pentru că nu se poate
s ă nu te dezmetic eşti” a s pus
Gheorghe Tadici.

Echipa lui Mandic joacă
la Sibiu prima „finală”

ta mizează pe echipa obişnuită, Miskovic fiind în continuare accidentat, revenirea sa fiind prevăzută pentru partidele din play-off.

Perisic: „La Craiova,
fiecare jucător ştie ce are de făcut”
Pe site-ul oficial al clubului Atlassib Sibiu,
sigla echipei din Bănie nu este cea a clubului
SCM Universitatea Craiova, ci cea a echipei
de fotbal Universitatea Craiova. Gazdele recunosc forma bună a „Ştiinţei”, antrenorul
Miodrag Perisic spunând că locul ocupat de
craioveni este superior valorii lotului, însă
apreciază organizarea compatriotului său,
Andelko Mandic. „Dacă ne uităm la echipa
celor de la Craiova, putem spune că sunt un
grup valoros, fiecare jucător ştie ce are de
făcut, cine e aruncătorul cel mai bun, cine
înscrie cele mai multe puncte. Au făcut o
treabă foarte bună până acum în campionat,
în acest sezon, nu degeaba sunt în clasament acolo unde sunt acum. Poate nu sunt
de primul loc sau de locul doi, dar cu siguranţă pot spune că au o echipă foarte bună.
Este foarte important să câştigăm, se poate

spune că este şi un test
de maturitate pentru
noi”, a spus Miodrag
Perisic. Fanii craioveni
nu pot urmări partida
la TV, însă, aşa cum
s-a obşinuit în ultima
vreme, unii o vor face
chiar de la faţa locului. Preţul biletelor de
intrare la meciul din
Sala „Trans ilvania”
este de 10 lei. Celelalte jocuri ale etapei a 21-a: BC Piteşti – BC
Timişoara şi CSM Oradea – CSU Ploieşti sau juc at aseară; astăzi: Mobitelco – Gaz
Metan Mediaş, CSM Bucureşti – CSS Giurgiu, BC Mureş – Farul, Energia – Timba;
duminică: Dinamo – Miercurea Ciuc.

Selecţie pentru majorete
La meciul cu Farul, baschetbaliştii au fost
susţinuţi de trupa de majorete a Liceului „Ştefan Odobleja”, însă această iniţiativă va fi
continuată şi la următoarele jocuri, de această

dată la nivel „profesionist”, trupa de majorete fiind astfel „personalizată”, precum în colegiile americale sau în NBA Astfel, clubul
de Dans Sportiv Katamis Craiova, în colaborare cu DJTS, organizează o sesiune de
înscrieri şi selecţie pentru formarea trupei
demajorete a echipei de baschet SCM Universitatea Craiova. Condiţii de înscriere: vârsta minimă 16 ani, experienţă şi abilităţi în
dans, aspect fizic plăcut. Înscrierile se vor
face până pe 15 februarie în baza unui CV
însoţit de fotografie, de luni până vineri, între orele 20-22, la sediul Katamis Craiova.

