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OFF-uri de GABRIEL
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- Ăştia, Popescule, care nu mai dau
voie ţăranilor să vândă lapte la piaţă,
sunt nişte “papă-lapte” în funcţiile lor! actualitate / 3
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Ziua Culturii
Naţionale,
sărbătorită
la Craiova
prin spectacole,
concerte, recitaluri
de poezie şi
expoziţii de carte

Secretul Parcului
„Nicolae
Romanescu”

Motiv de inspiraţie
pentru Vladimir
Tismăneanu
după Anul Nou

Toc mai c ând părea într-un
impas de inspiraţie şi mai ales
de subiec te apte de stors , dacă
avem în vedere textele nu s iro-
poase, c ât banale,  pos tate pe
site-urile care îl găzduiesc  între
Crăc iun ş i Anul Nou, politologul
Vladimir Tismăneanu s -a trezit
dator să-i aplic e şi domnia sa,
că tot copilărise în acelaşi car-
tier, Primăverii,  o lovitură de
măc iuc ă năpăs tuitului Adrian
Năstase,  sub „rafinatul” titlu
„Împăratul ouălor”.

Cadrele didactice
au la dispoziţie
6 ani pentru
ocuparea unui
post de titular

Ministerul Educaţiei a pregă-
tit o serie de modificări în siste-
mul de învăţământ. As tfel,  c a-
drele didac tice netitulare c alif i-
cate c are obţin la conc ursul na-
ţional unic  de titularizare cel pu-
ţin nota 7,  având astfel pos ibili-
tatea să oc upe un post de titu-
lar,  pot să facă acest lucru în
şase ani.

Silviu Lung,  fostul portar al „Ştiinţe i”
Craiova, dar şi al Echipei Naţionale de fot-
bal a României, în prezent antrenor cu porta-
rii la CSU Craiova,  a fost implicat,  ieri după-
amiază, într-un grav accide nt de circulaţie
în urma căruia un bărbat de 41 de ani şi-a
pierdut viaţa. Silviu Lung, dar ş i ce i doi co-
pii ai bărbatului de cedat,  au fost răniţi, f i-

Silviu Lung, implicat
într-un grav accident la Radovan
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ind transportaţi la Spitalul Clinic Judeţe an
de Urgenţă Craiova. Din primele date se pare
că Lung a pătruns  cu Mercede sul pe care îl
conducea pe contrasens, lovind autoturismul
Re nault Clio condus de  bărbatul de 41 de
ani. Cerce tările continuă, în cauză fiind în-
tocmit dosar penal pentru ucidere din culpă
şi vătămare corporală din culpă.
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Pocora: În USL sunt discuþii pentru
modificarea protocolului, pe
mecanismele de decizie

Purtãtorul de cuvânt al PNL,
Cristina Pocora, a declarat, ieri,
pentru Mediafax, cã în USL existã
discuþii pentru modificarea protoco-
lului de funcþionare a Uniunii, în
sensul îmbunãtãþirii mecanismelor de
luare a deciziilor în plan guverna-
mental ºi parlamentar. „În acest
moment, la nivelul USL existã discuþii
referitoare la modificãri ale protoco-
lului de funcþionare al USL, care au
ca obiectiv îmbunãtãþirea mecanis-
mului de luare a deciziilor în USL, în
plan guvernamental ºi parlamentar”,
a declarat Pocora. Liderii USL au
avut la începutul acestui an mai multe
discuþii privind funcþionarea Uniunii,
anunþate de premierul Victor Ponta.
Caz de gripã porcinã, confirmat
la un bãrbat din judeþul Sibiu

Reprezentanþii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã (DSP) Sibiu au
anunþat, ieri, cã a fost confirmat un
caz de infectare cu virusul gripal
AH1N1 (cunoscut drept virusul
gripei porcine) la un bãrbat de 34 de
ani din localitatea Mihãileni, starea
acestuia fiind bunã, potrivit cores-
pondentului Mediafax. „În ceea ce
priveºte circulaþia virusurilor
gripale în judeþul Sibiu, în ultimul
raport al Compartimentului de
Epidemiologie am primit ºi prima
confirmare de izolare de virus,
AH1N1, virusul pandemic, la o
persoanã de 34 de ani, de sex
masculin, care nu locuieºte în Sibiu,
ci într-una dintre comunele învecina-
te”, a declarat Simona Berariu,
purtãtorul de cuvânt al DSP Sibiu.
Potrivit acesteia, bãrbatul din
Mihãileni se aflã acasã ºi este sub
tratament, fiind aproape vindecat.
Acesta este, potrivit oficialilor DSP
Sibiu, primul caz de gripã confirmat
în judeþul Sibiu în acest an, analizele
pentru alte douã suspiciuni de gripã
fiind în lucru.

Aproximativ 30-40% dintre hainele vândute în
magazinele din România sunt contrafãcute, iar fal-
surile sunt prezente de la buticuri ºi pânã la maga-
zinele luxoase din mall-uri, a declarat ieri agenþiei
Mediafax Maria Grapini, ministrul delegat pentru
IMM, Mediu de Afaceri ºi Turism. „Contrafacerea
merge spre 30-40% din hainele de pe piaþã. Eu am
fost ºi în mall ºi am vãzut cã scria pe o etichetã
comercialã foarte frumoasã «100% lânã» ºi cînd,
fiind specialist, m-am dus la eticheta de producã-
tor din interior, era acrilic 100%. Producãtorul nu
are nici o vinã în cazul ãsta. Din contrã, s-ar putea
ca în magazine foarte luxoase sã gãseºti contrafa-

România are „un culoar intere-
sant” pentru ca sã-ºi „propunã sã
punã” secretarul general al
NATO, susþine Mircea Geoanã,
citat de Adevãrul Live. „În clipa
de faþã, din punctul meu de vede-
re, ca un profesionist, România
este total de neînþeles. De ce nu
propune un candidat pentru se-
cretarul general al NATO, pentru
cã nu mai este un alt candidat din
zona noilor veniþi în NATO? As-
tãzi România are un mare culoar
interesant la NATO, pentru cã
avem candidaþi astãzi din Italia,
din Belgia, din Norvegia, un can-
didat potenþial din Marea Brita-
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ceri, pentru cã-þi furã ochii imaginea magazinului.
Pot fi lucruri de firmã contrafãcute”, a spus Gra-
pini, care a înfiinþat ºi condus mai multe afaceri în
domeniul textil. Ea i-a sfãtuit pe cumpãrãtori ca
atunci când intrã într-un magazin de haine sã con-
troleze douã etichete. Pe lângã eticheta mare, de
carton, cumpãrãtorul trebuie sã caute în interiorul
produsului, unde fabricantul este obligat prin lege
sã punã o etichetã. „Gãseºti în interiorul produsu-
lui o etichetã micã textilã, imprimatã sau þesutã, pe
care trebuie sã scrie obligatoriu componenþa fi-
broasã, mãrimea ºi celelalte. Dacã producãtorul
face contrafacere ºi pune el etichetã de 100%, con-
sumatorul, când constatã cã nu e aºa, se poate
duce la Protecþia Consumatorului sã reclame pro-
ducãtorul. Dacã însã producãtorul a pus corect
eticheta, comerciantul este cel care trebuie amen-
dat”, a explicat ministrul. Maria Grapini este sigurã
cã cele mai mari contrafaceri sunt fãcute de comer-
cianþi, care exercitã o presiune foarte mare pe preþ
la producãtor ºi, ca sã aibã un adaos cât mai mare,
„pun o etichetã foarte fiþoasã” ºi foarte atrãgãtoa-
re. „Iar românul atâta ºtie, cã dacã este 100% fibrã,
100% bumbac, 100% in, este mai bunã. ªi într-ade-
vãr este mai bunã, dar preþul nu poate fi acelaºi.
Pânã acum era ideea cã doar produsul ieftin este
contrafãcut, dar eu am rãmas foarte dezamãgitã

atunci când am vãzut, personal, cã existã aceastã
diferenþã între eticheta comercialã ºi eticheta pro-
ducãtorului. Sigur, nu ai atâþia oameni care sã con-
troleze tot, dar ar trebui prin sondaj sã verifici ma-
gazinele, fãrã sã crezi cã la magazinele mari nu se
poate întâmpla nimic ºi sã mergi doar la micile bu-
ticuri”, a arãtat ministrul. Pot fi trei contrafaceri la
acelaºi produs, a explicat Grapini: pe de o parte
compoziþia fibroasã -  poate ca pe etichetã sã scrie
100% lânã ºi sã nu fie aºa, poate fi contrafãcut
brandul -  ceea ce aduce foarte mulþi bani, pentru
cã brandul vinde bine, ºi mai poate exista contra-
facerea þãrii de provenienþã.

Comisia de anchetã privind
legalitatea achiziþiei terenurilor
din comuna Nana, judeþul
Cãlãraºi, s-a reunit ieri la prima
ºedinþã din 2014, completându-
ºi conducerea ºi stabilind
programul de lucru, ºedinþele
urmând a avea avea loc de luni
pânã joi, pânã la finalizarea
anchetei parlamentare. Astfel,
membrii comisiei i-au votat pe
deputatul PNL Ioan Cupºa
pentru funcþia de vicepreºedinte
ºi pe deputatul PC Vicenþiu Irimia
ca secretar. Totodatã, membrii
comisiei au decis sã îºi facã site
ºi aºteaptã la audieri pe orice
persoanã care are informaþii
despre vânzarea terenurilor din
zona comunei Nana, potrivit unui
anunþ fãcut de senatorul PSD
Gabriela Firea. Ea a þinut sã
precizeze cã trebuie sã existe
documente pentru ca informaþiile
sã poatã fi postate pe site. Prima
ºedinþã de lucru a acestei comisii
a avut loc în 17 decembrie, când
a fost ales preºedintele, în
persoana deputatului Eugen
Nicolicea. Potrivit hotãrârii
plenului reunit al Camerei

Comisia parlamentarã de anchetã
„Cãlãraºi” ºi-a reînceput ieri activitatea

Deputaþilor ºi
Senatului de
înfiinþare a
comisiei de
anchetã
Cãlãraºi,
aceasta va
avea urmãtoa-
rele obiective:
verificarea
trasabilitãþii
terenurilor
înstrãinate în
perioada 1990-
2013 pe raza
comunei
Nana, judeþul
Cãlãraºi;

verificarea situaþiei subvenþiilor
încasate de la Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie în Agriculturã în
perioada verificatã în zona
supusã anchetei; verificarea
statutului juridic ºi al raporturilor
de proprietate asupra terenurilor
din zona comunei Nana în
perioada 1990-2013; verificarea
structurii de culturi a exploataþii-
lor agricole din zona supusã
anchetei; verificarea legalitãþii
tranzacþiilor cu terenuri din zona
supusã anchetei în perioada
1990-2013. Înfiinþarea acestei
comisii a fost decisã în urma
scandalului declanºat de achizi-
þia, de cãtre fiica cea mare a
preºedintelui Traian Bãsescu,
Ioana, a unui teren agricol de
circa 300 ha, prin credit bancar,
în comuna Nana. În paralel cu
comisia „Cãlãraºi” a mai fost
înfiinþatã ºi o alta, denumitã de
presã Comisia „Nana”, care a
investigat strict condiþiile în
care Ioana Bãsescu a obþinut
creditul de aproape un milion de
euro de la CEC Bank. Concluzia
acesteia din urmã a fost cã
întreaga tranzacþie a fost legalã.

România va deschide în acest an
trei birouri de promovare turisticã la
Tokyo, Tel Aviv ºi Bruxelles, dar va
renunþa la activitatea din Paris, a de-
clarat agenþiei Mediafax Maria Gra-
pini, ministrul delegat pentru IMM,
Mediu de Afaceri ºi Turism. „Va fi
deschis un birou de promovare tu-
risticã a României în Japonia. Avem
în analizã ºi câteva persoane, pentru
cã am vrea sã ºtie japonezã dacã s-ar
putea. Aº vrea ca în luna septembrie,
când va avea loc târgul de turism din
Japonia, sã avem ºi biroul deschis”,
a spus ministrul. Totodatã, în primã-
vara acestui an va fi deschis un bi-
rou de promovare în Israel, care în
2013 a fost a cincea þarã din care au
provenit turiºtii strãini în România.
„Chiar dacã iniþial era propus Dubai,

România va deschide birouri
de promovare turisticã la Tokyo,

Tel Aviv ºi Bruxelles
vrem sã facem o schimbare. Pe de o
parte, din Israel nu avem nevoie de
vize, pe când din Dubai este nevoie.
Pe de altã parte, avem o comunitate
foarte mare de români ºi un interes
foarte mare”, a afirmat Grapini. Tot în
prima jumãtate a anului va fi închis
biroul din Paris, dar va fi deschis unul
la Bruxelles, care sã acopere Franþa,
Belgia ºi Olanda. „Biroul de la Paris
nu prea a funcþionat cum trebuie pânã
acum, a fost ineficient. Am vãzut câ-
teva birouri de turism care nu mi-au
plãcut, cum ar fi Spania sau Franþa.
Nu mi-a plãcut activitatea de acolo”
a explicat Grapini. România are nouã
birouri de promovare turisticã în strãi-
nãtate: la New York, Paris, Berlin,
Londra, Roma, Madrid, Moscova,
Viena ºi Varºovia.

Geoanã: România are un culoar
interesant pentru a-ºi propune

postul de secretar general al NATO
nie, nici un candidat din noul val
de extindere a NATO”, susþine
Geoanã, citat de Adevãrul Live.
El aminteºte cã pe 29 martie 2014
se împlinesc 10 ani de la intrarea
României în NATO. „Eu vã spun
cã existã un culoar interesant ca
România sã îºi propunã sã punã
secretarul general al NATO. Chiar
dacã nu-l obþine, este un castel de
cãrþi de joc în care þinteºti sus într-
un loc ºi, chiar dacã nu obþii, exis-
tã o formã de compensare în altã
parte, la nivel european. ªtiþi cã în
2015, secretarul general de la ONU
va fi ales din grupul þãrilor est –
europene?”, întreabã Geoanã.
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S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.
ANUNŢ DE  INCHIRIERE/CONCESIUNE

 prin
LICITAŢIE publică  CU  OFERTĂ  ÎN  PLIC

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A anunţă public lansarea ofertei de  închiriere/conce-
sionare prin licitaţie a unor noi parcele de teren pentru investiţii green field şi/sau spaţii
pentru activităţi de microproducţie/birouri/cercetare/proiectare/IT  denumite generic “Uni-
tăţi” din “Parc Industrial Craiova”, cu constituirea dreptului de superficie pentru terenul folosit
în vederea edificării unor construcţii, in condiţiile  contractului de închiriere/concesiune.

Locaţiile au acces la toate utilităţile existente în amplasamentul Parcului Industrial Craiova
respectiv, energie electrică, apă, canalizare menajeră şi pluvială, gaze naturale, reţele de telecom-
unicaţii prin fibră optică, infrastructură urbană (parcări auto, drumuri de acces modernizate).

Perioada de închiriere este cuprinsă între 3 – 26 ani.
Licitaţia publică se va desfăşura în fiecare săptămână în ziua de luni, ora 13.30, la sediul

Parc Industrial Craiova S.A.
OAMENI. AFACERI. PROFIT.

INTENŢIONAŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE PROFITABILĂ ?
 ALEGEŢI PARC INDUSTRIAL CRAIOVA !

VIZITAŢI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

Cei interesaţi pot procura Dosarul de Prezentare (Caietul de sarcini) ce cuprinde şi condiţiile
de participare la licitaţie, de la sediul  PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. din str. Aviatorilor, nr
10, com. Gherceşti, jud. Dolj, zilnic între orele: 9 -15.

Preţul Dosarului de Prezentare al fiecărei unităţi este 1.200 Euro, la care se adaugă T.V.A.
Plata se face la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii.

Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de Prezentare sunt:
1) Împuternicire din partea potenţialului ofertant pentru ridicarea Dosarului de Prezentare

şi semnarea Angajamentului de confidenţialitate;
2) Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie certificată pe pro-

pria răspundere de reprezentantul împuternicit al agentului economic;
3) Dovada depunerii Scrisorii de intenţie în original conform modelului generat din pagina

de internet    www.parcindustrialcraiova.ro /chestionar
4) Dovada achitării preţului Dosarului de prezentare.
Persoanele juridice române pot efectua plata Dosarului de Prezentare in lei, cu ordin de plată,

în contul Parc Industrial Craiova S.A. nr. RO97INGB0012000024368911, deschis la ING
BANK – Agenţia Bancară Craiova, în echivalent lei.

Persoanele juridice străine pot efectua plata Dosarului de Prezentare, în Euro - în contul Parc
Industrial Craiova S.A nr. RO46INGB0012000024360711 sau în dolari - în contul  Parc Industrial
Craiova S.A  nr. RO89INGB0012000024364011, deschise la ING BANK – Agenţia Bancară Craio-
va, SWIFT: INGBROBU.

Pentru participarea la licitaţia publică cu ofertă în plic este obligatorie cumpărarea Dosarului
de Prezentare şi depunerea de către ofertanţi la sediul PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., in
plic sigilat a Documentelor de participare precizate in Dosarul de Prezentare – Secţiunea C, până
la ora 12.00 în ziua licitaţiei, acest termen fiind termen de decădere.

Verificarea, analiza documentelor de participare la licitaţie, evaluarea ofertelor şi selectarea
ofertantului câştigător se va face de către Comisia de licitaţie a PARC INDUSTRIAL CRAIOVA
S.A. în cel mult 24 de ore de la data licitaţiei.

Societatea administrator acordă  facilităţi privind incubarea afacerii  pentru firmele care se
încadrează într-una din următoarele situaţii:

1. firme care se înfiinţează prin incubare cu sediul s ocial în clădirea Incubatorului de
Afaceri Parc Industrial Craiova;

2. firme constituite cu o vechime de cel mult un an înainte de data licitaţiei care nu au
desfăşurat activitate şi doresc să îşi stabilească sediul social în clădirea Incubatorului de Afa-
ceri Parc Industrial Craiova pentru a incuba o afacere;

3. firme care se înfiinţează/relocă în/din Incubatorul de Afaceri şi realizează în Parcul
Industrial Craiova o investiţie green field de cel puţin 300 mp construiţi.

Detaliile  privind facilităţile acordate se regăsesc în Dosarul de prezentare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0251/466.185 sau accesând www.parcindustrial-

craiova.ro

Tocmai când părea într-un im-
pas de inspiraţie şi mai ales de sub-
iecte apte de stors, dacă avem în
vedere textele nu siropoase, cât
banale, postate pe site-urile care îl
găzduiesc între Crăciun şi Anul
Nou, politologul Vladimir Tismănea-
nu s-a trezit dator să-i aplice şi dom-
nia sa, că tot copilărise în acelaşi
cartier, Primăverii, o lovitură de
măciucă năpăstuitului Adrian Năs-
tase, sub „rafinatul” titlu „Împăra-
tul ouălor”. Că habar nu dovedeş-
te de toată povestea complexă în
care s-a aflat Adrian Năstase, în
ultimii opt ani, n-are importanţă.
Esenţial era ca momentul să nu fie
ratat. Ca o vizibilă răzbunare, pro-
babil, pentru cele îndurate în car-
tierul în care fusese subiectul băş-
căliei în adolescenţa sa (de disident
anticomunist şi viitor ideolog de

MIRCEA CANŢĂR

Motiv de inspiraţie pentru
Vladimir Tismăneanu după Anul Nou

dreapta), unde a fost împuşcat de
vecinul de cartier, derbedeul de
stânga Nicu Ceauşescu, în picior,
cu „un glonţ tras dintr-un pistol cu
alice” („Umbla mult pe bicicletă,
bântuia pe străzile din cartierul
Primăverii, uneori avea cu el un
pistol cu alice. Odată (...) m-a so-
mat să mă opresc, eram şi eu pe
bicicletă, n-am făcut-o, a tras şi
m-a lovit în picior cu glontele, am
sângerat după aceea”). De o ciu-
pitură en-passant nu scapă nici pre-
mierul Victor Ponta, care „azvârle
vorbe nesăbuite, tot aşa cum copii
de cartier trag cu praştia”. Obser-
vaţia, ca să zicem aşa, nu e prea
inspirată, fiindcă Victor Ponta s-ar
putea să nu treacă prea uşor peste
aiurelile de la ICR din mandatul lui
Horia Roman Patapievici,  când
s-au aruncat pe apa sâmbetei sume

frumuşele, din care a ronţăit copios,
potrivit deconturilor, şi politologul
Vladimir Tismăneanu, într-un ex-
periment făcut prin lume pe seama
României. S-a pomenit anul trecut
pe vremea asta de toată tărăşenia.
Fiindcă asta îi reproşează politolo-
gul lui Adrian Năstase: „A învăţat
din juneţe cum să mulgă sistemul”.
(„A devenit membru al mafiei no-
menclaturiste, socrul său, Angelo
Miculescu, a fost vicepremier, mi-
nistru al Agriculturii, ambasado-
rul lui Ceauşescu la Beijing”) .
Acum, o fi avut, bănuim, Adrian
Năstase multe păcate, dar oricum
şi mai mult caracter decât Vladimir
Tismăneanu, coleg de clasă cu toate
beizadelele c omunis te, la Lic eul
nr.24 din Capitală. Şi Adrian Năsta-
se nu şi-a renegat părinţii, fie şi par-
ţial, cum a făcut-o în faimosul ra-

port, cu Hermina şi Leonid Tisme-
neţki, fiul acestora. Dar s-au ocu-
pat alţii de aceste insanităţi (vezi
„Lecturi critice ale raportului Tis-
măneanu”, Ed. Cartier, 2008). Ceea
ce surprinde oarecum în textul in-
titulat „Împăratul ouălor: contri-
buţii la portretul lui Adrian Năs-
tase” este predispoziţia autorului,
persoană deloc inocentă, pentru
bârfe mărunte, de o duritate şi inu-
manitate perfecte, reglarea unor
frustrări mai vechi, ceea ce pentru
un pretins elitist e totuşi dezagrea-
bil. Dar acuzând, polemizând, dez-
văluind, calificând pe alţii, când ai
roiul de muşte pe căciulă, nu prea
dă bine. Politologul Vladimir Tis-
măneanu are multe calităţi, o spune
unul dintre cei care l-au cunoscut
foarte bine, între care şi pe aceea
de a se crede şmecher. S-a gudurat

pe lângă Ion Iliescu, apoi pe lângă
Traian Băsescu şi ac um e uşor
derutat. Vorbă potrivită a lui Do-
rin Tudoran: „Rar o pereche de
buci mai îndrăgostite de scaun,
decât marii fesieri ai.. . legenda-
rului Speedy”. Care îi reproşea-
ză, între altele, lui Adrian Năs tase
că reabilitase Vila Lac 2 pentru a
fi reşedinţa de week-end a sa ca
viitor preşedinte, a Primei Doam-
ne Dana Năstase şi a oaspeţilor
lor.  O chestie de invidie ieftină,
specifică odraslelor de comunişti.
Acum lucrurile stau cam aşa, fi-
indcă tot suntem la începutul anu-
lui: s-ar putea ca premierul Victor
Ponta chiar să nu uite de decontu-
rile echipei de la ICR şi de la IIC-
CMER, care a lucrat binişor, dar
nu suficient de curat. Şi la români,
nu aduce anul ce aduce ceasul.

Poliţiştii doljeni au fost sesizaţi prin 112,
marţi după-amiază, în jurul orei 17.30, că mai
multe persoane taie material feros din pasare-
la care susţine conducte aparţinând Electro-
centralei Işalniţa. La faţa locului s-a deplasat
o patrulă intercomunală, sprijinită de echipa
operativă a Secţiei 1 Poliţie Rurală Craiova şi
o patrulă de siguranţă publică din cadrul Sec-
ţiei 6 Poliţie Craiova, reuşind prinderea în fla-
grant a patru persoane.

Acestea au fost ridicate şi duse la sediul
Poliţiei, unde s-a stabilit că este vorba despre
Marian Boroiban (34 de ani), Florică Bădăru-
ţă (27 de ani), Cătălin Iancu (29 de ani) şi
Cosmin Iancu (27 de ani), toţi din Craiova.
Din cercetările efectuate, poliţiştii au stabilit
că, folosind o instalaţie tip autogen, cei patru
bărbaţi au tăiat 13 traverse din pasarela de
susţinere a conductelor de transportat hidroa-

Au furat traverse
de la o pasarelă a

Electrocentralei Işalniţa
Patru craioveni cu vârste cuprinse între  27 şi 34 de  ani au fost reţi-

nuţi de poliţişti după ce au fost prinş i în timp ce  tăiau traverse din fier
de  la pasare la care susţine  conducte aparţinând Electrocentralei

Işalniţa. Tinerii, unii dintre  ei cu antecedente, intenţionau să vândă
traverse le la fier vechi. Ieri după-amiază au fost prezentaţi Judecăto-

riei Craiova cu propunere  de  arestare  preventivă.
mestecuri din cadrul Sucursalei „Electrocen-
trala Işalniţa” în valoare de 5.700 lei, pe care
le-au încărcat într-o autoutilitară Ford, cu in-
tenţia de a le transporta la un centru de colec-
tare a fierului vechi, pentru valorificare. Po-
liţiştii i-au reţinut pe 24 de ore, iar ieri după-
amiază i-au prezentat Judecătoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivă.

„Împotriva celor patru autori s-a dispus în-
ceperea urmăririi penale sub aspectul comiterii
infracţiunii de furt calificat şi s-a luat măsura
reţinerii pe bază de ordonanţă pe o perioadă de
24 de ore, fiind introduşi în arestul Inspectora-
tului. Urmează să fie prezentaţi Parchetului de
pe lângă Judecătoria Craiova şi instanţei de ju-
decată cu propunere de arestare preventivă”,
ne-a declarat agent principal Amelia Căprărin,
din cadrul Biroului de presă al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Silviu Lung,  fostul portar al
„Ştiinţei” Craiova, dar şi al Echi-
pei Naţionale de fotbal a Româ-
niei, în prezent antrenor cu portarii
la CSU Craiova, a fost implicat,
ieri după-amiază, într-un grav ac-
cident de circulaţie în urma c ăru-
ia un bărbat de 41 de ani şi-a pier-
dut viaţa.  Silviu Lung, dar şi cei
doi copii ai bărbatului decedat, au
fost răniţi,  f iind transportaţi la
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova. Din primele date se pare
că Lung a pătruns c u Mercedesul
pe care îl conducea pe contra-
sens,  lovind autoturismul Renault
Clio condus de bărbatul de 41 de

Silviu Lung, implicat într-un grav accident la Radovan
Pagină realizată de CARMEN ZUICAN

Silviu Lung s-a născut la data de 9 septembrie 1956 în satul-
 Sânmiclăuş (judeţul Satu Mare). Prima legitimare o are la Victo-
ria Carei, în 1971. El a debutat în Divizia A cu echipa Universitatea
Craiova în anul 1974. A jucat timp de 14 sezoane la Universitatea,
câştigând în acest timp două titluri de campioni al României cu
echipa (1979-1980, 1980-1981) şi patru Cupe ale României (1976-
1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983).

ani.  Cercetările continuă, în cau-
ză f iind întocmit dosar penal pen-
tru ucidere din culpă şi vătămare
corporală din culpă.

Tragedia s-a petrecut ieri după-
amiază, pe drumul european E 579
care leagă Calafatul de Craiova, în
zona pădurii de la Radovan. Potri-
vit primelor cercetări efectuate de
poliţiştii Servic iului Rutier  Dolj,
fostul portar al Universităţii Craio-
va şi al Naţionalei de Fotbal a Ro-
mâniei,  în prezent antrenor cu
portarii la CSU Craiova,  Silviu
Lung, în vârstă de 57 de ani, cir-
cula la volanul unui autoturism
Mercedes cu numărul DJ-89-SYL

dinspre Calafat către Craiova.
Pe raza comunei Radovan, în

condiţii de ceaţă densă,  Silviu
Lung a efectuat o manevră în
urma căreia a pătruns pe contra-
sens,  unde s-a ciocnit violent cu
un Renault Clio, condus de Con-
stantin Dan Niţu, de 41 de ani, din
comuna Moţăţei. În urma impac-
tului, Renaultul s-a făcut praf,
şoferul pierzându-şi viaţa. În au-
toturism se aflau cei doi copii ai
săi,  Andrei, de 15 ani, şi Andreea,
de 17 ani,  ambii elevi în Craiova,
care au fos t răniţi, fiind transpor-
taţi de echipajele SMURD din ca-
drul ISU Dolj la Unitatea de Pri-

miri Urgenţe a Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova.  Tot
acolo a ajuns  şi fostul portar al
Universităţii Craiova, rănit şi el în
ac cident.  Reprezentanţii unităţii
medicale au declarat că răniţii au
primit îngrijiri, f iind supuşi inves-
tigaţiilor  de specialitate.

Poliţiştii au întoc mit în c auză

dosar penal şi continuă cercetări-
le. „A fost întocmit dosar penal,
cerc etările fiind continuate în ca-
uză sub aspectul comiterii infrac-
ţiunilor de uc idere din culpă ş i vă-
tămare corporală din culpă”, ne-a
dec larat inspector principal Alin
Apos tol, purtătorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanţi-
lor IPJ Dolj, ieri-diminea-
ţă, în jurul orei 4.00, Adri-
an Privanţu, de 21 de ani,
din Craiova, în timp ce
circula pe strada „Al. I.
Cuza” la volanul unui au-
toturism Hover, a lovit şi
avariat trei autoturisme
parcate, un Opel, un Vol-
kswagen şi un Logan,
apoi şi-a continuat depla-
sarea. Tânărul a fost ob-
servat, câteva minute mai
târziu, de un echipaj de
poliţişti în zona sensului giratoriu de la Facul-
tatea de Medicină, în timp ce circula cu auto-
turismul avariat, oamenii legii i-au făcut semn
să oprească, însă el a refuzat, astfel că agen-
ţii au pornit în urmărirea lui.

S-a reuşit blocarea lui în trafic, pe bule-
vardul 1 Mai, de unde a fost dus la Secţia de

Băut şi fără permis a
avariat trei maşini şi a fugit

Un craiovean de 21 de ani, băut şi cu permisul anulat de anul trecut, a lovit,
ieri-dimineaţă, trei autoturisme parcate pe strada „Al. I. Cuza” din Craiova şi a
fugit. Poliţiştii l-au observat în trafic, l-au urmărit, pentru că nu a vrut să opreas-
că, şi l-au blocat pe „bulevardul 1 Mai” din municipiu. Acum este cercetat penal.

Poliţie. Pentru că mirosea a alcool, tânărul a
fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o
concentraţie de 0,69 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Mai mult, în urma verificărilor făcu-
te în baza de date, s-a stabilit că nu avea dreptul
să conducă, pentru că permisul de conduce-
re i-a fost anulat anul trecut. Poliţiştii i-au în-
tocmit dosar penal.

 „Şoferul a fost dus la Spitalul de Urgenţă
din Craiova, unde i-au fost recoltate probe
de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În urma
cercetărilor s-a stabilit că tânărul avea permi-
sul de conducere anulat din 2013. Pe numele
său a fost întocmit un dosar penal pentru con-
ducere sub influenţa băuturilor alcoolice, con-
ducere fără permis şi părăsirea locului acci-
dentului fără încuviinţarea poliţiştilor”, ne-a
declarat agent principal Amelia Căprărin, din
cadrul Biroului de presă al IPJ Dolj. 

Ca urmare a abaterilor de la prevederile
legale constatate pe parcursul raziei, au fost
aplicate 141 sancţiuni contravenţionale în
sumă totală de 103.615 lei, în conformitate
cu prevederile OUG 195/2002 R. Din totalul
amenzilor, 9 au fost aplicate pentru defecţi-
uni tehnice, 42 pentru traversări neregulamen-
tare, iar 7 şoferi au fost sancţionaţi pentru
conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

„Poliţiştii rutieri au urmărit creşterea gra-
dului de siguranţă a traficului rutier şi prin
conştientizarea conducătorilor auto şi a ce-
lorlalţi participanţi la trafic cu privire la riscu-
rile la care se expun dacă nu adoptă o con-
duită preventivă în trafic, totodată fiind făcu-
te recomandări cu privire la circulaţia pe timp

Razie de
amploare
pe
drumurile
din judeţ

În cursul zilei de mari, poliţişti din cadrul Serviciu-
lui Rutier – Biroul Drumuri Naţionale şi Europene
şi agenţi ai Biroului Rutier Craiova au organizat o
nouă razie pe drumurile din jude, însoii, de această
dată, de specialişti din cadrul RAR Dolj. Acţiunea a
vizat prevenirea şi combaterea accidentelor de cir-
culaţie cauzate  de conducerea autovehiculelor cu
defecţiuni tehnice pe drumurile publice, traversarea
neregulamentară a străzii de către pietoni, acţionân-
du-se totodată şi pentru prevenirea accidentelor de
circulaţie generate de conducerea vehiculelor sub
influenţa băuturilor alcoolice.

de ceaţă”, a declarat inspector principal Alin
Apostol, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Potrivit oamenilor legii, între ei sancionai
s-a aflat Marcel R., de 45 de ani, din Craiova,
depistat în timp ce conducea un autoturism,
pe bulevardul „Gheorghe Chiţu”, având o
concentraţie de 0,30 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Acesta a fost sancţionat contravenţi-
onal cu amendă, iar ca măsură complemen-
tară i s-a reţinut permisul de conducere în
vederea suspendării. În plus, Cătălin G., de
31 de ani, din Craiova, a fost depistat de po-
liţiştii Biroului Rutier în timp ce traversa Ca-
lea Bucureşti din municipiu prin loc neprevă-
zut cu indicator ’i marcaj. Poliţiştii i-au apli-
cat acestuia o sancţiune contravenţională.
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La anul 1900 se năştea o idee:
Craiova merita să aibă un parc mare
şi frumos. Acesta urma să acopere
cele 90 de hectare de la marginea
oraşului, cuprinzând grădina şi Pa-
latul Bibescu, ultimele cunoscute în
epocă drept „salonul de oaspeţi” al
Băniei. Primarul Nicolae Romanes-
cu a insistat mult să se facă acest
parc, primele amenajări făcându-le
aproape pe cheltuială proprie. A an-
gajat apoi un arhitec t francez,
Eduard Redont, care a proiectat
imensa suprafaţă într-un stil peisa-

gistic de factură romantic-franţu-
zească, cu multe podeţe, foişoare,
sere, bănci şi un castel. Înainte să
fie puse în practică, schiţele sale au
fost trimise la Paris, pentru a parti-
cipa la Expoziţia Universală, cel mai
important eveniment din acea pe-
rioadă. Ca să vă faceţi o idee, cu
doar câţiva ani în urmă, Gustave
Eiffel participase la eveniment cu
proiectul turnului, devenit între timp
un simbol al Parisului. Revenind
însă la Craiova începutului de secol
al XX-lea, ediţia de la 1900 i-a adus
medalia de aur, fapt care a ambiţio-
nat municipalitatea să investească
aproape totul în materializarea aces-
tui proiect.
Siluetele fantomatice
ale copacilor

Lac ul din mijlocul parc ului a
existat dintotdeauna aici. Heleşteul
„Chintescu”, pe atunci, era o atrac-
ţie a moşiei Bibescu şi a fost păs-
trat. De fapt, întreg parcul s-a con-
struit în jurul său, efectuându-se
lucrări ample de curăţire şi amena-

Secretul Parcului
„Nicolae
Romanescu”

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI şi RADU ILICEANU

Parcul „Nicolae Romanescu” este, fără îndoia-
lă, bijuteria naturală care se ascunde în inima
oraşului Craiova. Hrănindu-se din generozitatea
primarului care i-a dat şi numele la începutul
secolului trecut, a prins puteri nebănuite şi este
considerat acum unul dintre cele mai mari şi
atrăgătoare din Europa. Medalia de aur, primită
la anul 1900, i-a trasat într-un fel destinul şi,
chiar dacă puţini îi mai cunosc istoria aparte, nu
au cum să nu îi sesizeze farmecul pe care-l respi-
ră indiferent de anotimp. Fie că este scăldat în
lumina primăvăratecă sau este strălucitor în
mijlocul verii, un adevărat pastel de culori când
vine toamna sau misterios când ceaţa îl învăluie
iarna, în zilele mai puţin friguroase.

jare. În fotografiile păstrate din acei
ani se poate observa că s-a trudit
din greu, cu mijloacele existente în
acele timpuri, care trase de boi şi
scripeţi din lemn. Lacul care, în
perioada de decădere fusese folosit
inclusiv ca ştrand, a fost împodo-
bit cu podeţe din beton care imită
scoarţa de copac. Acum, după mai
mult de 100 de ani, nu poţi să nu
remarci, într-o zi de iarnă, dar una
lipsită de zăpadă, frumuseţea deo-
sebită pe care o oferă luciul de apă.
O ceaţă deasă, lăptoasă, învăluie

siluetele copacilor de pe maluri, care
se reflectă în oglinda rece a lacului.
În jur e linişte desăvârşită şi natura
este prizoniera unui mister ce pare
imposibil de dezlegat. Chiar şi cei
câţiva trecători, parcă în semn de
complicitate, vorbesc în şoaptă, fil-
trând prin minte nuanţele de gri ale
tabloului.
Castelul fermecat,
învăluit în ceaţă

Puţin mai sus, Castelul ferme-
cat domină de pe o coastă a par-
cului.  E înconjurat de un covor
gros de frunze ruginii pe care nici
o zăpadă nu a putut să le acopere
în această iarnă. Tulpinile lungi şi
subţir i ale c opacilor îi urmează
înălţimea, protejându-l cu o ţesă-
tură complicată de crengi. Pentru
că nu este folosit în această pe-
rioadă, crenelurile clădirii au un aer
singuratic şi par că supraveghează
în tăcere locul. Ca şi pe lac, o cea-
ţă albă, pe care ai impresia că o
poţi strânge în palme de deasă ce
este, înfăşoară castelul, strângân-

du-l ca într-un manşon. Este pei-
sajul râvnit de orice fotograf aflat
în căutarea instantaneelor perfec-
te, dar şi de cei care încearcă să
găsească puţină linişte. Sunt răs-
plătiţi însă cu mult mai mult, o fru-
museţe aparte cu care locul bine-
cunoscut îi surprinde acum.
Podul suspendat
într-o mare de aburi

La podul suspendat s-a muncit
cel mai mult, dorindu-se să fie un
simbol pentru parcul Craiovei. Cele
două porticuri c are se găsesc la
capetele lui sunt unice şi au fost
ridicate aici pentru a da originalita-
te construcţiei. Şi acum podul tra-
versează parcul, doar că, în cei 100
de ani, el este încadrat de o pădure
de c opac i.  Conturul său apare
brusc într-un peisaj ceţos precum
cel de ieri. Văzut de departe, sea-
mănă cu o dâră de un cenuşiu în-
chis care te provoacă să-l vizitezi,
promiţându-ţi că ai dibui parcul
ascuns într-o mare de aburi. Ima-
ginea la care te-ai gândit deja, îna-
inte de a pune piciorul pe traverse-
le din lemn, nu diferă cu mult de
cea pe care o trăieşti în realitate.
Când ajungi acolo, sus, ceaţa de-
vine şi mai deasă. Doar copacii din
apropiere se văd bine, cu crengile
conturate după regulile naturii, în
spatele lor lăsându-se o imensitate
albă. Privit de sus, lacul are culoa-
rea cerului, de un gri perfect.
Ce ar fi Craiova fără Parcul
„Nicolae Romanescu”...

Parcul „Romanescu” este şi lo-
cul unde, într-o zi de iarnă, pâlcu-
rile de raţe sălbatice îşi părăsesc
adăposturile din lemn şi ies la o
plimbare pe luciul apei. Plutesc
graţios, duse de valuri, şi îţi fură
privirea pentru câteva clipe. Câţi-
va metri mai încolo, în apa limpe-
de, se vede până tocmai printre
rădăcinile plantelor. Un crustaceu
ieşise din nisip şi îşi întindea cleş-
tii, iar câţiva peştişori mici, cu solzi
argintii, se prinseseră în plasa unui
filtru. Puţin după ora prânzului în-
cepuseră să vină tot mai mulţi oa-
meni pentru o plimbare. Mergeau
lejer, la pas, şi vorbeau despre ale
lor. Parcul, cu toate frumuseţile lui,
îi primea cu generozitatea unui loc
nobil. Face parte din viaţa lor şi
este, cu siguranţă, unul dintre sim-
bolurile puternice ale oraşului.
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Actul normativ a adus com-
pletãri importante faþã de pre-
vederile existente în Codul Fis-
cal, stabilind ce caracteristici
trebuie sã îndeplineascã persoa-
nele impozabile pentru a emite
facturi în format electronic, dar
ºi cum trebuie transmise aces-
te documente beneficiarilor.
Factura în forma electronicã

Sãptãmâna viitoare, în data
de  15 ianuar ie  se  va  lansa
Schema de ajutor de minimis
adresatã IMM-urilor. Ajutorul
se acordã din bugetul Ministe-
rului Economiei, prin OTIMMC
Craiova pentru Regiunea Olte-
nia. Pragul maxim de intensi-
tate al alocaþiei financiare este
de 90% din valoarea totalã a
cheltuielilor eligibile aprobate

În plus, toþi clienþii care îºi
deschid un cont de salariu pe pe-
rioada campaniei intrã automat în
tragerea la sorþi care va desemna
12 câºtigãtori care vor primi con-
travaloarea facturilor lunare la
utilitãþi în sumã maximã de 1.000
de lei fiecare. Contul de salariu
Millennium Bank este un pachet
care include, printre alte benefi-
cii, zero comision de administra-
re a contului, zero comision de

De la 1 ianuarie 2014,

Operaþiunile comerciale vor putea fiOperaþiunile comerciale vor putea fiOperaþiunile comerciale vor putea fiOperaþiunile comerciale vor putea fiOperaþiunile comerciale vor putea fi
înregistrate înregistrate înregistrate înregistrate înregistrate prin mijloace electroniceprin mijloace electroniceprin mijloace electroniceprin mijloace electroniceprin mijloace electronice

Potrivit Legii nr. 148/2012, începând
cu 1 ianuarie 2014, operaþiunile co-
merciale vor putea fi înregistrate prin
mijloace electronice, astfel încât vor
putea fi emise facturi în formã elec-

tronicã. În acest context, contabilii tre-
buie sã aibã în vedere distincþia dintre
facturile electronice ºi facturile crea-
te în format electronic, emise pe cale
electronicã ºi stocate electronic.

este documentul ce caracteri-
zeazã în mod unic schimbul sau
vânzarea de bunuri ori servicii,
semnat cu semnãturã electroni-
cã ºi purtând marca temporalã,
care conþine datele cuprinse în
formularul facturii ºi care este
emis ºi gestionat utilizând sis-
teme informatice. Facturile în
formã electronicã au o semnã-

turã electronicã ºi  o marcã
temporalã, în timp ce facturile
emise printr-un soft sau printr-
un serviciu de facturare onli-
ne nu vor fi semnate electro-
nic. Conform Codului Fiscal-
, tot o facturã electronicã este
ºi cea emisã în format hârtie ºi
scanatã, transmisã ulterior în
mod electronic. „În urma in-
troducerii sistemului privind
facturile electronice, departa-
mentul de contabilitate trebuie
sã asigure posibilitatea verifi-
cãrii corespondenþei dintre in-
formaþiile din fiºierul electro-
nic original ºi documentul lizi-
bil prezentat”, potrivit avoca-
tului Cosmin Roºulescu.

Serviciile gratuite
de facturare
online garanteazã
autenticitatea

Evidenþa contabilã nu va pre-
zenta modificãri din perspecti-
va facturilor electronice, aceas-
ta având aceeaºi valoare de do-
cument justificativ ca ºi factu-
rile pe hârtie sau facturile crea-

te în format electronic. Depar-
tamentul de contabilitate al fie-
cãrei firme are obligaþia de a
permite organelor fiscale com-
petente din România accesarea,
descãrcarea ºi utilizarea factu-
rilor emise sau primite stocate
prin mijloace electronice.  „To-
todatã, potrivit Codului fiscal,
semnãtura electronicã avansatã
sau schimbul electronic de date
sunt doar exemple de tehnolo-
gii pentru asigurarea autentici-
tãþii originii ºi integritãþii conþi-
nutului facturii electronice ºi nu
constituie cerinþe obligatorii.
Serviciile gratuite de facturare

online garanteazã autenticitatea,
originea ºi integritatea conþinu-
tului prin intermediul bazei de
date interne a sistemului”, a mai
spus avocatul Roºulescu. Un alt
aspect important este ca imple-
mentarea ºi utilizarea sisteme-
lor informatice necesare emite-
rii de facturi electronice impli-
cã costuri suplimentare, pre-
cum ºi personal care sã deþinã
cunoºtinþele necesare. Prin ur-
mare, firmele mari sau firmele
mici ºi mijlocii care au relaþii
comerciale cu firme mari sunt
cele care vor lucra cu facturi
electronice.

Ajutor de minimis pentruAjutor de minimis pentruAjutor de minimis pentruAjutor de minimis pentruAjutor de minimis pentru
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Un premiu de pânã la 1.000 de lei
de la Millennium

spre finanþare, pe o perioadã de
doi ani fiscali consecutivi, în
limita creditelor bugetare apro-
bate, în limita echivalentului în
lei al valorii maxime de 100.000
euro. Bugetul maxim al sche-
mei de ajutor de minimis este
de 500 milioane lei, 250.000 lei
repartizaþi pentru anul 2014,
respectiv 250.000 lei pentru
anul 2015.

Noii clienþi persoane fizi-
ce ai Millennium Bank care
îºi deschid un Cont de sala-
riu pânã la 31 martie 2014
primesc un bonus de pânã
la 600 de lei ºi pot câºtiga
un premiu de pânã la 1.000
de lei constând în contra-
valoarea facturilor lunare
la utilitãþi. Bonusul de
pânã la 600 de lei este vi-
rat la deschiderea contului,
iar valoarea sa depinde de
nivelul venitului clientului.

administrare pentru Internet Ban-
king ºi pentru linia de Call Cen-
ter dedicatã, precum ºi zero co-
mision de administrare, în pri-
mul an, pentru cardul de debit.
Toate retragerile de numerar de
la bancomatele Millennium Bank
sunt gratuite, la fel ca ºi douã
retrageri pe lunã de la bancoma-
tele altor bãnci. „În plus, prin
facilitatea Card cu Bani Înapoi,
cardul de debit ataºat Contului

de salariu returneazã clienþilor
pânã la 100 de lei lunar din su-
mele folosite pentru cumpãrãturi
la supermarketuri, benzinãrii,
florãrii, librãrii ºi cinematografe
din toatã þara. Clienþii primesc
bonusul în urmãtoarea lunã di-
rect în contul lor de salariu ºi îl
pot folosi oricum doresc”, a pre-
cizat Oana Anghel, reprezentant
Millenium Bank, într-un comu-
nicat de presã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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„Sistemul penitenciar este cro-
nic subfinanþat, lipsesc cele mai
elementare dotãri, iar condiþiile din
penitenciare sunt în continuare –
în pofida angajamentelor politice -
cele pentru care România a fost
condamnatã de Curtea Europeanã

a Drepturilor Omului, în aceste
condiþii desfãºurându-ºi activitatea
întreg personalul”, aratã Federaþia
Sindicatelor din Administraþia Na-
þionalã a Penitenciarelor (FSANP),
într-un comunicat de presã remis,
ieri, agenþiei MEDIAFAX.

Federaþia solicitã Guvernului alo-
carea urgentã a fondurilor necesa-
re investiþiilor în îmbunãtãþirea con-
diþiilor de muncã, conform celor
asumate prin Acordurile Colective
ºi raportat la asigurarea unor con-
diþii cel puþin decente pentru per-
sonalul din penitenciare.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Europa la rãscruce?Europa la rãscruce?Europa la rãscruce?Europa la rãscruce?Europa la rãscruce?
Pronosticat sau nu, justificat sau nu, anul

2014 a debutat, mai gãlãgios chiar decât
ne-am fi aºteptat, sub semnul unei compe-
tiþii electorale ce-ºi arogã încã din start atri-
butul unui rãzboi total. Nimic din ceea ce
istoria ultimelor douã decenii, cu excepþia
poate a primelor alegeri pretins democrati-
ce, din primãvara lui 1990, nu-mi mai pare
a se regãsi în încleºtarea ce ne aºteaptã.
Cazul judiciar al lui Adrian Nãstase s-a
transformat – ori mai exact a fost împins,
de factorii politici ºi mai ales de media scã-
pate demult de orice coerciþii deontologice
– într-un fel de avertisment al unei con-
fruntãri în care adevãratele probleme ale
societãþii noastre în multe privinþe bolnave
nu se vor constitui în argumente de cam-
panie. Ele vor figura, probabil, doar ca bie-
te anexe, subsumate tendenþios, valurilor
de acuzaþii reciproce în numele unor pre-
tenþii „ideologice” de altfel compromise în
discursul dominant din Europa invocatã,
aiuritor, pe post de instanþã de referinþã.

Întâi de toate, scrutinul pentru europarla-
mentare din arealul autohton pare sã aibã prea

puþin de-a face cu mizele, cu totul altele, pe
care acelaºi scrutin le liciteazã în celelalte
þãri, îndeosebi în cele considerate indistinct
ca alcãtuind, aºa-zicând, nucleul tare al Uni-
unii. Acolo, campania pare a-ºi desemna de
pe acum disputa între o tabãrã, în creºtere,
formatã din formaþii fãþiº antiuropene, pu-
ternic potenþate de grupuri ºi grupãri tot mai
numeroase ºi mai eteroclite de eurosceptici.
De o parte, falangele tari, îndeosebi din zona
statelor nordice (cu Londra în prim-plan, dar
ºi cu intolerabilele partide din Danemarca ºi
Olanda), de alta indignaþii, de toate nuanþe-
le, coagulaþi ori mai degrabã disipaþi în mase
amorfe de victime ale unui proiect conside-
rat neperformant.

Se ignorã, încã, chiar la nivelul staff-uri-
lor unionale, de la Bruxelles ºi de la Stras-
bourg, date preliminare care, departe de a
fi ignorate, ar merita un tratament mai
adecvat ºi mai responsabil, la capãtul cã-
ruia sã aparã, fie ºi în linie de soluþii pro-
iective, voinþa unor schimbãri de structurã
care sã reanime, de la bazã, proiectul euro-
pean ca atare.

Un sondaj recent fãcut public în Anglia
indica cifre mai mult decât îngrijorãtoare:
circa 50 la sutã din locuitorii Albionului se
pronunþã în favoarea ieºirii din UE ºi nu-
mai puþin peste 30 la sutã ar mai susþine
proiectul. Pe de altã parte, economiºti de
prestigiu avanseazã, cu calcule ºi argumente
greu de contrazis, scenarii ale avantajelor
pe care Anglia le-ar putea înregistra în urma
pãrãsirii navei comune europene.

În Franþa, facþiunile anti-Bruxelles cresc
vertiginos în sondaje ºi, în paralel, lucrea-
zã, intens ºi transparent, pentru coagula-
rea unei coaliþii anti-europene într-un par-
curs ce nu exclude nici formaþii xenofobe,
de teapa celor daneze ori ale noilor fracþi-
uni fascistoide din Grecia ori din Italia.
Rãmân încã într-o aºteptare mult mai neli-
niºtitoare, alte grupãri încã ºi mai greu de
definit ideologic, atâta vreme cât, în dis-
cursuri cu pronunþat caracter antidemocra-
tic, „capii” lor, asumând carisme ale unor
dictatori uitaþi prin istorie, nu-ºi ascund
totala difidenþã faþã de orice doctrinã. Ei se
folosesc deocamdatã de avantajele unui

populism care, deºi redus la sloganuri goa-
le de orice conþinut alternativ, pare un re-
cipient garantat de voturi pentru o popula-
þie trãind, la limitã, sentimentul unei preca-
ritãþi vinovate.

În acest turbion aiuritor de poziþii con-
flictuale un pericol, pe cât de iminent pe
atât de paradoxal, nu mai poate fi exclus
din ecuaþia alegerilor de la sfârºitul lui mai:
posibilitatea, mai virtualã decât se crede,
ca doar peste câteva luni, sã ne trezim cu
un Parlament european cu o majoritate for-
matã din protagoniºtii cei mai antagoniºti
ai Europei Unite. O situaþie buimacã, fireº-
te, a cãrei prestaþie cu consecinþele ei de
rigoare riscã sã intre în zona unor pariuri
cu mize necunoscute.

Un examen, deci, cel al alegerile pentru
Parlamentul european, care va are toate ºan-
sele sã zdruncine din temelii un proiect ale
cãrei baze teoretice atât de convingãtor apã-
rate au ignorat, de decenii, insidiile ºi in-
congruenþele din zona praxisului imediat,
acolo adicã unde se verificã realmente ori-
ce proiect politic.

Angajaþii din penitenciare ameninþã cu proteste,
nemulþumiþi de condiþiile de muncã

Angajaþii din penitenciare ameninþã cu acþiuni de protest dacã nu vor fi
îmbunãtãþite condiþiile de lucru, reclamând cã lipsesc cele mai elementare
dotãri, cum ar fi mijloacele de imobilizare ºi atenþionând cã numãrul insu-
ficient de personal reprezintã un risc major pentru siguranþa unitãþilor.

„Rapoartele asupra stãrii de sã-
nãtate a personalului dezvãluie si-
tuaþia dramaticã ºi evidenþiazã ne-
voia de a interveni rapid pentru a
fi respectate normele privind sã-
nãtatea la locul de muncã”, susþin
reprezentanþii FSANP. Aceºtia pre-

cizeazã cã existã situaþii în care
peste 50 la sutã din personalul unui
penitenciar suferã de boli cauzate
de mediul de lucru, printre aces-
tea fiind bolile cardiovasculare,
afecþiunile neurologice, bolile cro-
nice pulmonare, afecþiunile der-
matologice, afecþiunile gastrice ºi
hepatice.

Potrivit FSANP, cauza acestei
situaþii este “lipsa de interes”, în
condiþiile în care un fond de 15 la
sutã din bugetul penitenciarelor ar
trebui asigurat pentru îmbunãtã-
þirea condiþiilor de lucru. Totoda-

tã, reprezentanþii FSANP
atrag atenþia cã 14 peniten-
ciare din cele 45 au, con-
form rapoartelor oficiale,
posibilitatea tehnicã de a
efectua corespunzãtor
controlul accesului în pe-
nitenciar, restul aparaturii
fiind nefuncþionalã.

“Un risc major pentru si-
guranþa locurilor de deþi-
nere îl reprezintã lipsa per-
sonalului, cele peste
300.000 de ore lucrate su-
plimentar ºi neacordate fi-
ind numai o parte a efortului de-
pus. Lipsesc dotãri elementare
precum mijloacele de imobilizare,
iar uniforme pentru personal au
fost achiziþionate ºi distribuite ul-
tima datã acum ºapte ani. ªi aces-
tea sunt numai o micã parte a pro-
blemelor cu care ne confruntãm”,
potrivit sursei citate.

FSANP a mai arãtat cã mai pu-
þin de 100 de lei pe lunã sunt alo-
caþi, conform bugetului ANP, pen-
tru reparaþii curente la nivelul unui
penitenciar. “Banii pentru utilitãþi
ºi cheltuieli de funcþionare se sperã
cã vor fi asiguraþi cu prilejul vii-
toarelor rectificãri, iar situaþii de
genul celor în care s-a dispus paza
la transformatoarele de energie
electricã, pentru ca acestea sã nu
fie oprite de cãtre furnizor, spe-
rãm sã fie eliminate”, susþin sin-
dicaliºtii.

Ei spun cã dacã Guvernul con-
tinuã sã-ºi ignore obligaþia de a

îmbunãtãþi condiþiile de lucru în
penitenciare ºi de a asigura condi-
þiile necesare bunei desfãºurãri a
activitãþii, începând cu luna februa-
rie vor fi iniþiate acþiuni de protest

ºi vor fi notificate organismele in-
ternaþionale cu privire la sabotarea
de cãtre Guvern a actului de justi-
þie prin “incapacitarea intenþionatã
a sistemului penitenciar”.
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Potrivit unui comunicat de
presã al MEN, demararea aces-
tei iniþiative, în premierã, în Ro-
mânia, confirmã angajamentul
Executivului de a considera cer-
cetarea un motor de creºtere ºi
competitivitate ºi de a sprijini, în
consecinþã, acest domeniu esen-
þial pentru dezvoltarea þãrii.

Pânã în prezent, rezultatul la
concursul de titularizare era vala-
bil doar trei ani, iar concursul tre-
buia susþinut din nou dacã nu erau
disponibile posturi în acest inter-
val, iar anterior candidaþii trebuia
sã susþinã concursul an de an dacã

Se fac înscrieri pentruSe fac înscrieri pentruSe fac înscrieri pentruSe fac înscrieri pentruSe fac înscrieri pentru
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Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Ministerul Educaþiei Naþionale
a lansat competiþia dedicatã Bur-
sei Tânãrului Cercetãtor, al cãrei
obiectiv este susþinerea tinerilor
absolvenþi de liceu cu rezultate

excelente (premiile I, II, III; me-
dalii de aur, argint, bronz), obþi-
nute la olimpiadele internaþiona-
le sau în competiþii internaþiona-
le sau globale de inovare.

“Lansãm astãzi o iniþiativã pe
care premierul Victor Ponta a
anunþat-o la mijlocul lunii de-
cembrie, la festivitatea de pre-
miere a elevilor care au obþinut
distincþii la olimpiadele interna-
þionale în anul 2013. Prin acor-
darea acestor burse dorim sã-i
stimulãm pe tinerii performanþi

sã-ºi continue studiile universi-
tare în þarã ºi sã se integreze în
grupuri de cercetare perfor-
mante din universitãþi sau din
laboratoare de cercetare din Ro-
mânia. Sã nu uitãm cã în ultimii
doi ani finanþarea cercetãrii a
crescut ºi mã refer, în special,
la cercetarea aplicativã, care a
avut o creºtere de 2,2 puncte
procentuale în cheltuielile tota-
le, respectiv de la 39,2% la
41,4%”, a declarat ministrul
Educaþiei Naþionale, Remus Pri-
copie prin intermediul comuni-
catului de presã.

Cererile se depun
pânã în data de
1 februarie

Cuantumul bursei este de
15.000 de euro pentru întrea-
ga perioadã de acordare a bur-
sei (24 de luni) ºi se acordã su-
plimentar suma de 2.000 euro
pentru participarea la eveni-
mente ºtiinþifice internaþionale,
de referinþã, în domeniul ales
de cãtre tânãrul cercetãtor pen-

tru activitatea de cercetare.
Pentru perioada de prelungire
a bursei (maximum 18 luni),
cuantumul bursei este de ma-
ximum 10.000 de euro, respec-
tiv 1.000 de euro, pentru par-
ticiparea la evenimente ºtiinþi-
fice internaþionale.

“Lansarea Bursei Tânãrului
Cercetãtor certificã faptul cã po-
liticile Guvernului în domeniul
cercetãrii produc deja rezultate.
Nu este o iniþiativã singularã, vor
mai urma ºi alte programe ori-
entate cãtre stimularea cercetã-
rii în România, dar, pe lângã alo-
cãrile bugetare, un rol tot mai
mare în finanþarea proiectelor îl
vor avea fondurile europene. În
acest sens aº aminti proiectul
Extreme Light Infrastructure –

Nuclear Physics, dar ºi proiec-
tul Dunãre – Delta Dunãrii –
Marea Neagrã, ambele iniþiative
de succes rezultate în urma con-
solidãrii finanþãrii cercetãrii apli-
cate în România”, a declarat la
rândul sãu, ministrul delegat pen-
tru Învãþãmânt Superior, Cerce-
tare ªtiinþificã ºi Dezvoltare Teh-
nologicã, Mihnea Costoiu.

Competiþia este organizatã în
cadrul Programului Resurse
Umane al Planului Naþional de
Cercetare - Dezvoltare - Inova-
re II (PNCDI II). Cererile se pri-
mesc în regim continuu, pânã în
data de 1 februarie a.c.. Evalua-
rea se va realiza în perioada 16-
28 februarie a.c., iar anunþarea
rezultatelor va fi fãcutã în data
de 3 martie a.c.

Cadrele didactice au la dispoziþie
6 ani pentru ocuparea unui post de titular

Ministerul Educaþiei a pregãtit o serie de
modificãri în sistemul de învãþãmânt. Ast-
fel, cadrele didactice netitulare calificate
care obþin la concursul naþional unic de
titularizare cel puþin nota 7, având astfel
posibilitatea sã ocupe un post de titular,
pot sã facã acest lucru în ºase ani.

nu obþineau ºi post în urma pro-
movãrii cu minimum 7.

Lista finalã a posturilor vacan-
te va fi publicatã la unitãþile ºco-
lare ºi la inspectorat în data de 5
mai 2014. Probele practice ºi in-
specþiile speciale la clasã se vor

desfãºura în perioada 26 mai
– 27 iunie, urmând ca proba
scrisã sã aibã loc în data de
21 iulie, iar afiºarea rezulta-
telor se va face pe 25 iulie,
candidaþii nemulþumiþi având
timp sã depunã contestaþii
pânã pe 26 iulie. Rezultatele
finale obþinute la examenul
de titularizare 2014 vor fi
afiºate pe 30 iulie.

Prima etapã de repartiza-
re în ºedinþã publicã, la ni-
vel de centru de concurs/
unitate de învãþãmânt, a can-
didaþilor care au obþinut cel
puþin media de repartizare 7
la concursul din sesiunea
2014, conform art. 58 alin.
(9) din Metodologie, în or-
dinea descrescãtoare a me-
diilor, pe posturile didactice/
catedrele vacante publicate
în vederea angajãrii pe perioada
nedeterminatã va avea loc pe 31
iulie a.c. Cea de-a doua etapã de
repartizare în ºedinþã publicã a
candidaþilor cu media de reparti-
zare minimum 7, conform art. 58
alin. (9) din Metodologie, pe
posturi didactice/catedre vacante
publicate pentru angajare cu con-

tract de muncã pe perioadã nede-
terminatã, la nivelul centrelor de
concurs în care au susþinut atât
proba practicã sau inspecþia spe-
cialã la clasã în profilul postului,
cât ºi proba scrisã sau în alte cen-
tre de concurs în care au susþinut
proba practicã sau inspecþia spe-
cialã la clasã în profilul postului,

în ordinea descrescãtoare a me-
diilor, va avea loc pe 1 august a.c.

La examenul de titularizare din
2013, 42,84% din candidaþii dol-
jeni înscriºi la examenul de titu-
larizare au luat note peste 7. De
asemenea, trei dintre cei care au
susþinut examenul au reuºit sã
obþinã nota 10.
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Instituţiile cultural-artistice craiovene îşi reiau
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La jumătatea lunii decembrie a anului 2010
a fost promulgată Legea nr. 238 privind de-
clararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Na-
ţionale. Iniţiatorii proiectului au susţinut atunci
că există precedente pentru această sărbătoa-
re şi în alte ţări europene. Astfel, în Spania,
Ziua Culturii a fost stabilită ziua morţii lui Mi-
guel de Cervantes, iar în Portugalia – ziua de
naştere a lui Luis de Camoes. „Va fi, în viziu-
nea noastră, o zi în care nu numai că cele-
brăm un mare creator, dar şi o zi de reflecţie
asupra culturii române, în genere, şi a pro-
iectelor culturale de interes naţional. Menţio-
năm faptul că, în Italia, de ziua lui Dante în
toate oraşele italiene au loc serbări
publice, lecturi din opera lui, dezba-
teri publice, târguri de carte etc.”,
s-a arătat în expunerea de motive a
iniţiatorilor. Prin Legea nr. 238/2010,
posturile publice de radio şi televi-
ziune sunt obligate să reflecte în mod
adecvat evenimentul.
Filarmonica „Oltenia”: concert

de muzică instrumentală
camerală, corală şi vocală

românească
La Craiova, Ziua Culturii Naţio-

nale va fi marcată de numeroase
instituţii. Astfel, Filarmonica „Olte-
nia” vă invită miercuri, 15 ianuarie, de la ora
19.00, la un concert de muzică instrumentală
camerală, corală şi vocală românească. Îşi vor
da concursul Victoria Stan (flaut), Rozalia Pa-
taki (harpă), Geo Fabian (vioară), Olga Şain
(soprană), Cristian Radina (tenor), Ciprian Ion
(flaut) , Corina Stănescu (pian), Cvartetul
„Carmina” al instituţiei – avându-i în compo-
nenţă pe Pompilia Popescu (vioara I), Floa-
rea Bălăşoiu (vioara a II-a), Nicoleta Gheor-
ghiceanu (violă), Rucsandra Haliţchi (violon-
cel) – şi Corala Academică a Filarmonicii
„Oltenia”, dirijată de Manuela Enache.

Institutul Cultural Român (ICR) din
Praga, împreună cu Asociaţia Cehia-
România şi Catedrele de Romanistică ale
 Universităţii Caroline din Praga şi Universi-
tăţii Komensky din Bratis lava, vor organiza
în data de 15 ianuarie, înc epând cu ora
18.30, recitalul intitulat „La steaua care-a
răsărit”, susţinut de actorul craiovean Emil
Boroghină.

Potr ivit ICR Praga – care va găzdui
evenimentul –, rec italul va cuprinde poezii
prec um „La steaua”, „O, rămâi”, „Floa-
re-albastră”, „Venere şi Madonă”, „Epigo-
nii”, „Dorinţa”, „Dormi”, „Luceafărul”,
„Glossă” şi altele.  Versurile vor fi recitate
în limba română şi vor fi însoţite de proiec-
ţia traducerilor în limba cehă (realizate de
Jitka Lukesova). Totodată, va fi prezentată

Recital de poezie susţinut de actorul Emil Boroghină la ICR Praga
o expoziţie tematică de c arte (volume de şi
despre Mihai Eminescu, din fondul bibliote-
cii institutului),  deschisă timp de o lună
publicului larg.

Actor şi regizor, Emil Boroghină a fost
director al Teatrului Naţional din Craiova, pe
care l-a condus din 1988 până în anul 2000.
În prezent este directorul Festivalului
Internaţional „Shakespeare”, pentru care a
primit în 2007 Premiul de Excelenţă al
UNITER. A mai fost onorat cu premiul
Academiei Române, premiul pentru cel mai
bun manager de teatru acordat de British
Council şi premiul „Omul anului 1995”
acordat de American Biographical Institute.
Este Cetăţean de Onoare al oraşelor Craiova
şi Corabia şi dec orat cu Ordinul Naţional
„Serviciul Credinc ios” în grad de Cavaler.
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Devenită, începând cu anul 2011, prilej de omagiere a poetului naţional Mihai Emi-
nescu, precum şi a valorilor româneşti, Ziua Culturii Naţionale figurează în agenda
mai tuturor instituţiilor de cultură şi educaţie. La Craiova, va fi marcată, săptămâna
viitoare, prin spectacole, concerte, recitaluri de poezie, expoziţii de carte, precum şi
alte evenimente dedicate împlinirii a 164 de ani de la naşterea poetului naţional Mi-
hai Eminescu şi comemorării a 125 de ani de la trecerea acestuia în eternitate.

Programul va cuprinde muzică instrumen-
tală şi vocală de Dumitru Capoianu, Ghera-
se Dendrino, Constantin Dimitrescu, Petre
Elinescu, George Enescu, Marţian Negrea,
lucrări corale din creaţia compozitorilor cra-
ioveni Mihail Bârcă, Dan Ionescu, Nicolae
Julea, Filip Lazăr, Alexandru Racu, Gheor-

ghe Stănescu şi Constantin Ungureanu. Bi-
letele se găsesc la Agenţia Filarmonicii, la
preţul de 10 lei, cu reducere la jumătate pen-
tru elevi, studenţi şi pensionari.

Opera Română Craiova: spectacolul
de cântec, poezie şi dans
,,Gânduri printre rânduri”

,,Gânduri printre rânduri” se intitulează
spectacolul de cântec, poezie şi dans dedi-
cat Zilei Culturii Naţionale de Opera Naţio-
nală Română. Realizat în parteneriat cu De-

partamentul de Arte al Universităţii din Cra-
iova, evenimentul va avea loc în data de 16
ianuarie, ora 19.00, pe scena Operei, iar pe
17 ianuarie, ora 17.00, va fi prezentat Aula
„Buia” a Facultăţii de Agronomie. Pe scenă
vor evolua studenţi din cadrul Departamen-
tului de Arte al Universităţii craiovene, sub
coordonarea profesorilor lor, respectiv Dia-
na Ţugui şi Haricleea Nicolau.

Regia este realizată de Cosmin Vasilescu,
scenografia – de Răsvan Drăgănescu, iar co-
regrafia, de Laurenţiu Nicu. De asemenea,
îşi va da concursul Corul Operei Române
Craiova.

Mihai Eminescu, sărbătorit de poeţi
şi de actori craioveni la Casa de Cultură

„Traian Demetrescu”
 Prima întâlnire din 2014 din c adrul pro-

iectului c ultural „Scriitori la Tradem” va
sta sub semnul omagierii  a lui Mihai Emi-
nescu.  Iubitorii poeziei, ai memoriei ma-
relui poet şi gazetar  sunt invitaţi miercuri,
15 ianuarie, de la ora 17.00, la sediul Ca-
sei de Cultură „Traian Demetrescu” a mu-
nicipiului Craiova, să participe la un rec i-
tal de poezie eminesc iană susţinut de ac-
torii Mirela Cioabă şi Angel Rababoc .  Vio-
lonc elistul Mircea Suchic i va interpreta
propria muzic ă pe versuri ale poetului, iar
Nicolae Coande va citi pagini din scrisori-
le şi publicistic a eminesciană.  Gazdă os-
pitalieră: Cosmin Dragos te, manager inte-
rimar al ins tituţiei.

«Pe 15 ianuarie se împlinesc 164 de ani
de la naşterea celui care spunea despre
sine: „Dumnezeu,  la adiţiunea lumii, a gre-
şit – eu sunt… un punct în cartea destinu-
lui, care nu trebuia să fi fost. „Punctul”
aces ta a scris „Rugăciunea unui dac” (de-
spre c are Cioran spunea că „este expresia
exasperată,  extremă, a neantului valah, un
blestem fără precedent, lovind un colţ de
lume sabotat de zei”) şi este unul cardinal
în istoria culturii române, iar legământul

faţă de memoria lui trebuie
reînnoit an de an»,  spune
Nicolae Coande, iniţiatorul
proiec tului c ultural „Scrii-
tori la Tradem”.

***
Ziua Culturii Naţionale va

fi marcată, ca în fiecare din
ultimii ani, şi de Biblioteca
Judeţeană „Alexandru ş i
Aristia Aman” printr-o ex-
poziţie de cărţi din colecţii-
le ins tituţiei. De asemenea,
Teatrul pentru Copii şi Ti-
neret „Colibri” pregăteş te
un program special de ac-
tivităţi.
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În c azul a 690 dintre noile au-
toturisme cumpărate prin Rabla,
s-a beneficiat şi de eco-bonusuri.
Eco-bonusul, în valoare de 500 de
lei,  s-a ac ordat pentru: achiziţio-
narea unui autovehic ul nou înca-
drat în norma de poluare Euro 6,
ac hiziţionarea unui autovehic ul
nou al cărui motor generează o
cantitate de emis ii de CO2 mai
mică de 100g/km sau achiziţiona-
rea unui autovehicul nou, cu sis-
tem de propulsie hibrid. Benefi-

Programul „Rabla”: Peste 13.000
de autoturisme noi cumpărate în 2013

Peste 13.000 de autoturisme  noi au fost cum-
părate  anul trecut prin programul „Rabla”, în
cadrul căruia au fost disponibile 23.000 de t i-
chete valorice de  câte 6.500 de  lei, pentru pe r-
soanele fizice şi juridice care  au casat automo-
bile mai vechi de 10 ani. În total, anul trecut

au fost achiziţionate 13.385 de  autoturisme noi,
cu reducerea de 6.500 de  lei oferită prin tiche-
tul „Rabla”, la casarea unui autovehicul uzat,
potrivit informaţiilor furnizate MEDIAFAX de
Administraţia Fondului pe ntru Me diu (AFM),
care a gestionat programul.

ciarii programului „Rabla” intere-
saţi să cumpere astfel de autove-
hicule mai puţin poluante au pu-
tut cumula maxim două eco-bo-
nusuri, pentru o reducere supli-
mentară de 1.000 de lei.

Din cele 23.000 de tichete „Ra-
bla” oferite, 20.000 au fost desti-
nate cetăţenilor, iar res tul, firme-
lor şi instituţiilor. Pentru persoa-
nele fizice au fost împărţite co-
lectorilor autorizaţi 17.000 de ti-
chete, dis tribuite în perioada 19-

21 iunie 2013, fiind disponibile 45
de zile pentru înscrierea la un dea-
ler autorizat şi utilizarea tichetu-
lui. Totodată, din 14 noiembrie, au
fost distribuite alte 3.000 de tiche-
te, care trebuiau utilizate până la
20 decembrie. Tichetul de 6.500
de lei a fost transferabil, însă, la
ac hiziţionarea unui autovehic ul
nou, nu se putea utiliza decât un
singur voucher. Tichetele neutili-
zate în termenul stabilit au fost
declarate nule.

Cele 3.000 de tichete destinate
firmelor şi instituţiilor publice au
fost disponibile în perioada 10 iu-
nie – 31 octombrie 2013, fiind dis-
tribuite 1.670 dintre ele. Cele mai
multe tichete au fost solicitate şi
obţinute de Poşta Română – 132,
în valoare de 858.000 de lei –, şi
de Ministerul Afacerilor Interne –
105, în valoare de 682.500 de lei.

Tot anul trecut, printr-un alt pro-

gram al Minis terului Mediului,
AFM a pus la dispoziţia celor care
au dorit să-şi cumpere un automo-
bil electric 100 de ecotichete în
valoare de câte 12.000 de lei. Sin-
gurul solicitant a fost municipiul
Moineşti din judeţul Bacău, pentru
un singur automobil, municipalita-
tea obţinând reducerea de 12.000
de lei pentru achiziţionarea autotu-
rismului electric.

Preşedintele Traian Băsescu a semnat marţi
cererea prin care solicită Parlamentului reexa-
minarea legii privind unele măsuri de reglemen-
tare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan de către persoane fizice şi
de înfiinţare a Autorităţii pentru Administrarea
şi Reglementarea Pieţei Funciare.

 Preşedintele îşi motivează cererea de re-

Băsescu solicită Parlamentului reexaminarea legii privind
vânzarea terenurilor agricole extravilane către străini

examinare arătând că este ne-
cesară regândirea articolului 2,
potrivit căruia prevederile legii
se aplică atât persoanelor fizice
– cetăţeni români, respectiv ce-
tăţeni ai unui stat membru al
Uniunii Europene sau ai state-
lor care sunt parte la Acordul
privind Spaţiul Economic Eu-
ropean (ASEE), cât şi “persoa-

nelor juridice având naţionalitatea unui stat
membru al Uniunii Europene”.

“Această reglementare nu este clară în-
trucât trebuie prevăzut expres dacă legea se
aplică şi persoanelor juridice având naţiona-
litatea română sau numai persoanelor juridi-
ce având naţionalitatea unui stat membru al
Uniunii Europene, altele decât cele române.

Precizarea este utilă deoarece un act nor-
mativ trebuie să fie predictibil şi previzibil”,
arată preşedintele, potrivit unui comunicat
de presă remis, marţi, AGERPRES.

Traian Băsescu atrage totodată atenţia că
legea ar urma să fie aplicabilă persoanelor
juridice care au naţionalitatea unui stat mem-
bru al Uniunii Europene şi, implicit, şi Agen-
ţiei Domeniilor Statului, agenţie care ar urma
să fie preluată de către Autoritatea pentru
Administrarea şi Reglementarea Pieţei Fun-
ciare odată ce aceasta va fi înfiinţată.

“Vânzarea terenurilor agricole extravilane
care se află în patrimoniul Agenţiei Domeniilor
Statului trebuie să se realizeze exclusiv printr-o
procedură de licitaţie publică şi nu prin par-
curgerea procedurii de vânzare-cumpărare re-
glementată de prezenta lege”, spune Băsescu.

Un alt articol care necesită îmbunătăţiri în
opinia şefului statului este cel prin care se re-
glementează dreptul de preempţiune în cazul
înstrăinării, prin vânzare, a terenurilor agricole
situate în extravilan. Articolul 4 stipulează că
drept de preempţiune pot avea şi persoanele
fizice cu vârsta de până la 40 de ani care des-
făşoară activităţi agricole pe raza administra-
tiv-teritorială a localităţii şi statul, la preţ şi în
condiţii egale, în ordinea stabilită prin lege.

“În această situaţie, legea nu oferă crite-
riile prin care aceste persoane pot face do-
vada calităţii de agricultor, art. 25 din lege
prevăzând că se vor elabora norme metodo-
logice pentru aplicarea legii. Apreciez opor-
tun ca aceste criterii să fie prevăzute în cu-
prinsul legii, iar nu într-un act normativ in-
ferior legii”, susţine Băsescu.

„Redefinirea ofertei tar ifare, intrată în
vigoare începând cu data de 1 ianuarie
2014, a avut c a obiec t serviciile prestate
de Poş ta Română în afara sferei serviciu-
lui poştal universal. Ultima modificare ta-
rifară aferentă ac estor tipuri de servic ii
poştale a avut loc la 1 ianuarie 2008. Noi-

Poşta Română a majorat
tarifele la unele servicii

Tarifele practicate de Compania
Naţională „Poşta Română” (CNPR)
s-au majorat începând cu data de 1
ianuarie 2014 la serviciile prestate,
inclusiv în cazul abonamentelor pentru
închirierea de căsuţe poştale nominale/
nenominale de către persoanele fizice
sau juridice, a anunţat, ieri, compania.

le tar ife sunt determinate de evoluţia pre-
ţurilor la combustibili şi utilităţi,  cât şi a
costurilor diverselor servicii,  înregistrată
în perioada 2008-2014”,  se arată în c o-
municarea CNPR.

Potrivit sursei c itate, în c azul servicii-
lor tip Prioripos t (ghişeu sau sediu), cât şi
al serviciilor  de corespondenţă cu c onfir-
mare de primire (prioritare sau nepriorita-
re), c lienţii companiei benefic iază de tar i-
fe nemajorate dacă prezintă un volum mai
mare de 10 trimiteri (clienţi fără c ontrac t),
respec tiv un volum mai mare de 50 de tr i-
miteri (clienţi cu contract). Pe de altă par-
te, alte servicii al căror tar if a fost actua-
lizat sunt: preluare sediu/domic iliu, livrare
sediu/domiciliu, coletărie anunţată,  cole-

tărie din afara sferei
servic iului universal
(c olete cu AR sau cu
ramburs şi colete de
pes te 10 kg).

CNPR es te c el mai
mare operator de ser-
vicii poştale, cu o re-
ţea teritorială de 5.680
de oficii poş tale. Sta-
tul român deţine 75%
din acţiuni la Poşta
Română, în timp ce
restul de 25% este de-
ţinut de Fondul Pro-
prietatea.

Grapini: România pierde exporturi de 1 miliard de
euro pentru că nu are suficiente cusătoare şi ţesătoare

Multe românce consideră că este ruşinos să lucreze ca ţesătoare sau cu-
sătoare, iar deficitul de personal rezultat în acest sector face ca România să
piardă anual contracte de export de textile de 1 miliard de euro, a declarat
agenţiei MEDIAFAX ministrul Maria Grapini.

 „Din păcate, începem să pier-
dem cusătoarele ş i ţesătoarele,
pentru că ies la pensie şi altele în
loc nu se mai angajează, conside-
rând că a fi cusătoare este ceva
ruşinos. Se pierd contracte foarte
multe, avem solicitări de contracte
de c onfecţii, de la confecţii de
copii până la confecţii de textile
de casă, lenjerii de pat, şi se refu-
ză de către firme pentru că nu au
oameni. Ştiu sigur şi companii din
Timişoara sau din grupul de com-
panii ale mele care au respins foar-
te multe contracte din lipsă de oa-
meni”, a spus Grapini, care a înfiinţat şi con-
dus mai multe afaceri în domeniul textil.

Practic, nu mai sunt femei care să coasă,
afirmă ministrul delegat pentru IMM, Me-
diu de Afaceri şi Turism. Meseria de cusă-
tor, spune ea, este extrem de delicată şi ne-
cesită calităţi pur şi simplu native. Le şi ca-
peţi cu timpul, dar este o meserie obositoa-
re. „Amândouă meseriile, de cusătoare sau
ţesătoare, sunt pe cale de dispariţie, nu se
mai angajează, nu se mai duc la şcoală, ca
să fie ţesătoare”, a continuat Grapini.

Dacă în anul 1990 lucrau în industria
textilă aproape un milion de oameni, acum

mai sunt circa 200.000 de angajaţi. „Indus-
tria exportă în jur de 5 miliarde de euro pe
an. Scăderea personalului în indus trie a fost
determinată şi de retehnologizare, dar  tot
exis tă deficit de personal. La ac este aproa-
pe 5 miliarde de euro export, România cu
siguranţă ar mai putea adăuga încă 1 mili-
ard de euro dacă ar avea oameni”, estimea-
ză ministrul. Maria Grapini crede că este
nevoie în piaţă de minim 100.000 de oa-
meni pregătiţi pe toate nivelurile, de la cu-
sătoare, ţesătoare, vopsitori, lăcătuş care
întreţine maşina, până la tehnician şi ingi-
ner textilist.
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În 49 de oraºe
americane au fost
înregistrate recorduri
de frig

Cea mai mare parte a teritoriu-
lui Statelor Unite ºi Canadei
continuã sã se afle sub influenþa
unui val de frig istoric, oraºul New
York înregistrând marþi cea mai
scãzutã temperaturã pentru data de
7 ianuarie de peste 100 de ani,
relateazã AFP. Tot marþi, în
localitatea Embarrass (statul
Minnesota) s-au înregistrat - 37
grade C, recordul zilei pentru
întreg teritoriul Statelor Unite. În
Central Park din New York se
înregistrau marþi dimineaþã - 15,5
grade C, recordul precedent pentru
ziua de 7 ianuarie datând din 1896
- de minus 14,4 grade C. Pe
parcursul zilei, temperatura nu a
depãºit - 10 grade C, dar cea
resimþitã a fost de - 22 grade C. Mai
spre sud, Atlanta, unde a fost mai
frig decât la Anchorage (cel mai
mare oraº din Alaska), s-a confrun-
tat cu temperaturi ce au coborât
pânã la - 14,4 grade C, bãtând
recordul din 1970. În Canada, la
Montreal, Ottawa ºi Toronto, chiar
ºi cei mai rezistenþi se plâng de frig
ºi de frecventele pene de curent.
Autoritãþile americane au avertizat
populaþia cã temperaturile foarte
scãzute, asociate cu vânt în rafale,
pot fi mortale. „Le recomandãm
oamenilor sã rãmânã la adãpost ºi
sã respecte recomandãrile autoritã-
þilor locale”, a declarat purtãtorul
de cuvânt al Casei Albe, Jay
Carney. ªcolile au fost închise în
statul Minnesota ºi în oraºele
Chicago, Atlanta ºi Nashville din
cauza acestui „vortex polar” ºi a
vântului rece de origine polarã.

India: Cel puþin 9 morþi în
incendiul unui tren în
apropiere de Bombay

Cel puþin 9 persoane au murit,
ieri, într-un incendiu la bordul unui
tren în apropiere de Bombay, în
vestul Indiei, la o sãptãmânã dupã
o tragedie similarã ce a fãcut 26 de
victime, a raportat televiziunea
CNN-IBN, citatã de AFP. Incendiul
de origine necunoscutã a distrus
trei vagoane ale unui tren ce lega
Bombay de Dehradu, în nord,
degajând un fum gros în comparti-
mente în timp ce pasagerii dor-
meau.

Merkel folosea schiuri din
fosta RDG, care nu se
mai fabricã din 1995

Unul din detaliile observate în
fotografiile publicate marþi privind
vacanþa Angelei Merkel în Alpii
elveþieni a fost marca schiurilor
folosite de cancelar: modelul
Germina, originar din fosta
Republicã Democratã Germanã
(RDG, de unde provine Merkel) ºi
care nu se mai fabricã din anul
1995, nota ieri ziarul spaniol ABC.
Un detaliu care a suscitat glume
privind austeritatea pe care ºi-o
impune Merkel, speculaþii ale
presei tabloide germane privind
posibilitatea ca accidentul sã fie
legat de vechimea acestor schiuri
sau declaraþii de patriotism.
Dincolo de anecdota privind
schiurile, adevãrul este cã Angela
Merkel este o persoanã cu obiceiuri
modeste în privinþa vacanþelor:
vara, cancelarul preferã drumeþiile
în Tirolul de Sud, iar iarna practicã
schi fond în mica localitate
Engadin din Alpii elveþieni.

Cutremurul clasei politice tradiþi-
onale ºi al elitei turce produs prin vic-
toria partidului Justiþie ºi Dezvoltare
(AKP) – miºcare islamistã – la alege-
rile parlamentare din 2002, a marcat o
nouã etapã a istoriei Turciei. Experi-
enþa s-a prelungit mai mult de un
deceniu, prin câºtigarea de cãtre Re-
cep Tayyip Erdogan a alegerilor din
2007 ºi 2011, ultimele cu peste 50%,
consecinþã a bunelor rezultate eco-
nomice, a reformelor politice ºi a per-
spectivei aderãrii la UE. Concomi-
tent, armata s-a întors în cazãrmi. Dar,
la un moment dat, pe fondul crizei
mondiale, creºterea economicã s-a
gripat ºi inegalitãþile sociale, prea
puþin atenuate, s-au fãcut resimþite.
Manifestaþiile din parcul Gezi, de
acum un nou, au ilustrat cel mai adec-
vat autoritarismul în creºtere al pre-
mierului Erdogan. Care s-a vãzut con-
testat ºi pentru politica sa externã,
nu puþini analiºti ºi ziariºti respin-
gând intervenþionismul Ankarei în
Siria. Apoi, lovitura de stat contra
preºedintelui egiptean Mohamed
Morsi, reprezentantul Fraþilor Musul-
mani, a afectat prestigiul premierului
Erdogan, care încheiase un acord cu
Partidul Muncitoresc din Kurdistan
(PKK) pentru creºterea autoritãþii
sale. Ce se întâmplã de la mijlocul
lunii decembrie în Turcia este mai
greu de înþeles. Fãrã precedent, 700

Cabinetul cancelarului german Angela Merkel
a fost de acord, ieri, sã ia în calcul noi mãsuri pen-
tru a-i opri pe imigranþi sã abuzeze de ajutoarele
sociale, într-un efort de a pune capãt neînþelegeri-
lor apãrute în noua coaliþie de la guvernare pe
tema imigranþilor din România ºi Bulgaria, infor-
meazã Reuters. Imigraþia a devenit un subiect fier-
binte în Germania, la fel ca ºi în Marea Britanie ºi
Franþa, ca urmare a ridicãrii restricþiilor de pe piaþa
muncii din UE pentru români ºi bulgari începând
cu 1 ianuarie 2014. Temerile legate de un aflux masiv
de imigranþi care le-ar putea lua locurile de muncã
germanilor ºi ar putea abuza de sistemul de pro-
tecþie socialã au provocat o stare de neliniºte, mai
ales printre conservatorii bavarezi, care au declan-
ºat o „furtunã” cu un document denumit „Dacã
triºezi eºti dat afarã”. Cabinetul a înfiinþat un grup
de lucru care sã raporteze pânã în iunie paºii pe
care guvernul i-ar putea lua pentru a evita orice
abuz al beneficiilor sociale de cãtre imigranþi, a
declarat purtãtorul de cuvânt al Angelei Merkel,

Fostul secretar american al Apãrã-
rii, Robert Gates, criticã vehement mo-
dul în care a fost condus rãzboiul din
Afganistan de cãtre administraþia lui
Barack Obama în memoriile sale, afir-
mând cã preºedintele însuºi nu mai cre-
dea în propria politicã. Cartea, intitula-
tã „Duty: Memoirs of a Secretary at
War”, care va apãrea la 14 ianuarie ºi
din care „New York Times” ºi „Wa-
shington Post” au publicat extrase
marþi, fostul ºef al Pentagonului (2006-
2011) în timpul preºedinþilor George W.
Bush ºi Barack Obama este foarte acid.
El descrie în special o reuniune din mar-
tie 2011 ºi îºi exprimã dubiile cu privire
la capacitãþile generalului David Petra-
eus, comandantul forþelor din Afganis-
tan. „Eram acolo, mi-am spus: preºe-
dintele nu mai are încredere în coman-

TTTTTurcia: Furia premieruluiurcia: Furia premieruluiurcia: Furia premieruluiurcia: Furia premieruluiurcia: Furia premierului
Recep TRecep TRecep TRecep TRecep Tayyip Erdoganayyip Erdoganayyip Erdoganayyip Erdoganayyip Erdogan

de ofiþeri de poliþie au cãzut victime
epurãrilor dispuse de premierul turc,
în cadrul unei vaste operaþiuni de cu-
rãþire a poliþiei ºi justiþiei, bãnuite de
orchestrarea vastei anchete antico-
rupþie, revocaþi fiind prefecþii de po-
liþie din 16 provincii, potrivit agen-
þiei de presã Dogan, printre care cei
ai marilor oraºe precum Ankara, Iz-
mir, Antalya, Diyarbakir. Ministrul de
Interne, Efkan Ala, a semnat ieri un
nou decret, ce precizeazã concedie-
rea acestora, inclusiv a ºefului ad-
junct al securitãþii naþionale. În ace-
laºi timp, unul dintre principalii pro-
curori ai Istanbulului care se ocupa
de anchete, Zekeriya Oz, a fost înlo-
cuit ºi disponibilizat, potrivit presei
guvernamentale, sub acuzaþia petre-
cerii vacanþelor în Dubai, în compa-
nia unui magnat imobiliar, inculpat
în acheta pe care o conducea. Toate
victimele operaþiunii de curãþenie
sunt bãnuite de apartenenþa la in-
fluenta confrerie a predicatorului mu-
sulman Fethullah Gullen, acuzat a fi la
originea scandalului. Aflat în turneu în
Asia toatã sãptãmâna, Recep Tayyip
Erdogan a reproºat organizaþiei lui
Gullen, care trãieºte în Pennsylvanya
(SUA), constituirea unui stat în stat ºi
montarea unei conspiraþii cu trei luni
înaintea alegerilor municipale. Decizia
guvernului de închidere a ºcolilor pri-
vate, sursã financiarã pentru confre-

rie, a aprins focul între partidul Justiþie
ºi Dezvoltare ºi Fethullah Gullen, o vre-
me aliaþi, dupã ascensiunea la putere a
lui Erdogan, în 2002. Dupã justiþie ºi
poliþie, puterea de la Ankara a atacat
toate funcþiile publice, spre dezapro-
barea presei de opoziþie. În colimator
se aflã ºi Înaltul Consiliu al Judecãtori-
lor ºi Procurorilor (HSKY), care a anun-
þat deschiderea unei anchete asupra
presiunii exercitate la adresa procuro-
rilor de caz. Marþi searã, AKP a prezen-

tat în Parlament un proiect de lege care
limiteazã prerogativele acestei insti-
tuþii. Principalul rival al premierului,
liderul Partidului Republican al Pute-
rii (CHP), Kemal Kilicdaroglu, a de-
nunþat atacurile împotriva magistraþi-
lor. Agenþia de rating Fitch a averti-
zat, marþi, cã dacã scandalul de co-
rupþie continuã se poate slãbi guver-
nul ºi capacitatea acestuia de a lua
mãsuri economice pentru asigurarea
stabilitãþii.

Guvernul german ia în calcul noi mãsuri pentru a pune
capãt neînþelegerilor privind imigranþii români ºi bulgari

Steffen Seibert. Din grupul de lucru fac parte ofi-
ciali de rang înalt din 11 ministere ºi un coordona-
tor al guvernului pentru integrare. Uniunea Creº-
tin-Socialã (CSU, aripa bavarezã a Uniunii Creº-
tin-Democrate - CDU), componentã a „marii coali-
þii” guvernamentale formate din conservatori ºi
social-democraþi, doreºte ca imigranþii sã nu poa-
tã primi beneficii sociale în primele trei luni de la
sosirea lor în þarã ºi cei care profitã de ajutoarele
sociale sã fie expulzaþi ºi sã li se interzicã reveni-
rea în Germania. SPD a denunþat ideile CSU ca
fiind „lozinci care stârnesc ura” ºi populismul îna-
intea alegerilor locale ºi europene din acest an.
Disputa a provocat tensiuni în noul guvern Mer-
kel, aflat la început de mandat. ªi primarul Lon-
drei, Boris Johnson, a îndemnat la interzicerea to-
talã, pentru o perioadã de doi ani, a accesului imi-
granþilor din state membre „noi” ale Uniunii Euro-
pene, ca România ºi Bulgaria, la servicii sociale,
relateazã publicaþia „London Evening Standard”,
în pagina electronicã.

Robert Gates: Barack Obama nu credea în propria strategie în Afganistan
dantul sãu (militar), nu îl poate suporta
pe (preºedintele afgan Hamid) Karzai,
nu crede în propria strategie ºi nu con-
siderã acest rãzboi ca fiind al sãu. Pen-
tru el este vorba doar despre a se retra-
ge”, scrie Gates, un republican care a
acceptat sã rãmânã la conducerea Pen-
tagonului în timpul administraþiei lui
Obama. Acesta era „sceptic, dacã nu
total convins, cã (strategia sa) va eºua”,
a adãugat el. În cartea sa, Robert Gates
îºi povesteºte exasperarea în faþa ges-
tionãrii afacerilor legate de apãrare de
cãtre Casa Albã. „Deºi prea devreme
pentru aceastã administraþie, suspiciu-
nea ºi neîncrederea în generali mani-
festatã de oficiali ai Casei Albe, inclu-
siv preºedintele ºi vicepreºedintele, au
devenit o mare problemã”, regretã el.
Robert Gates este deosebit de dur faþã

de vicepreºedintele Joe Biden care, ca
ºi consilierul pentru securitate naþio-
nalã Tom Donilon, susþinea trimiterea
unui numãr mai mic de militari supli-
mentari în Afganistan, spunând cã „el
s-a înºelat aproape asupra tuturor de-
ciziilor majore de politicã externã ºi se-
curitate naþionalã din aceste ultime pa-
tru decenii”. Gates îºi recunoaºte însã
ºi greºelile, ca cea privind nerecoman-
darea unei echipe de comando la Ab-
bottabad (Pakistan), în cele din urmã
ordonatã de Obama. Americanii cre-
deau, fãrã sã fie siguri, cã Osama ben
Laden se ascunde acolo. „A fost una
dintre deciziile cele mai curajoase pe
care le-am putut vedea vreodatã la
Casa Albã”, scrie Gates, care ºi-a ser-
vit þara în timpul a opt preºedinþi, din
diverse funcþii.

COMENTAR IU
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OFERTE SERVICIU
VILA Nickos, Câr-
cea angajeazã bu-
cãtar / ospãtar ºi
dansatoare. Tele-
fon: 0762/482.044,
0251/458.336.

PRESTÃRI SERVICII
ACORDÃM Credite
de consum cu do-
bândã 0%, credite
de nevoi personale
salariaþilor, pensio-
narilor cu vârste 18-
75 ani. telefon. 0731/
035.501; 0727/
321.850.
GRESIE, faianþã, rigips,
tencuieli, ºape. Telefon:
0736/003.526.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Anunþul tãu!
Romania Judecãtoria Craiova
Dosar nr. 10244/215/2013/ în-
cheiere din data de 12.12.2013.
SOMAÞIE. Reclamantul pose-
sor Tuþu George, domiciliat în
Craiova str. Drobeta nr. 16, ju-
deþul Dolj invocã în dosarul
10244/215/2013 dobândirea
proprietãþii prin uzucapiune
asupra imobilului teren în su-
prafaþã de 412 (406 mp din mã-
surãtori) mp situat în Craiova
cartier Lascãr Catargiu str.
Drobeta nr. 16 (fost 12) cu ur-
mãtoarele vecinãþãþi: la N -
Hornea Mariana, la E – str. Dro-
beta, la S – Vitan Ionel, V – Popa
Ion. Se someazã orice persoa-
nã interesatã sã facã opoziþie,
în caz contrar, în termen de 6
luni de la emiterea ºi publica-
rea prezentei somaþii se va tre-
ce la judecarea cererii.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil.
Telefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
CORNIÞOIU, str.
Constantin Brânco-
veanu, confort 1, se-
midecomandat, 68
mp îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0743/309.754.
VÂND Apartament 3
camere, superlux mo-
bilat, ieºire separatã,
zona Calea Bucureºti.
Telefon: 0764/280.027.

CASE
Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 78 mp locuibili, baie,
bucãtãrie, teren 200
mp, puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.

Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând gospodãrie
formatã din casã,
anexe, fântânã, pomi
fructiferi, cãpºuni,
suprafaþã totalã de
2500 mp. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.

Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/953.397.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.

VÂND teren Braniºte,
5.000 mp, cu deschi-
dere 100 mp, vis-a-vis
Aviasan Romaneºti.
Telefon: 0764/280.027.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la
600 mp de Lacul Tan-
chiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
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Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibili-
tate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul in Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a spatiilor
– standurilor nr. 29 si 38 situate in Piata Industriala din municipiul
Calafat, str. 22 Decembrie, nr. 38 A, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:

preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp
de stand/luna;

perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
participantii  la licitatie trebuie  sa  faca dovada achitarii la zi a

taxelor si impozitelor la bugetul  local si bugetul consolidat al statului;
taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
caietul de sarcini si lista documentelor necesare participarii la

licitatie se obtin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
persoanele care participa la licitatie, pot licita numai pentru

un singur stand.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 21.01.2014, orele 11.00, respectiv
11.30 iar inscrierea se va face pina la data de 21.01.2014, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu apar-
tament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 6000 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând cãmãºi naþiona-
le, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând activitate agri-
colã, în afara munici-
piului. Informaþii dupã
ora 21.00. Telefon:
OCFA-DCOIIO.

Vând un injector
pentru un aparat de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Dry Cooker, pantofi
44-46, scurtã piele
58-62, 50-54, mãsu-
þã bar demontabilã,
lulea deosebitã. Te-
lefon: 0767/049.976.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Alba-
lux, maºinã cu pe-
dale pentru copii 50
lei. Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, No-
kia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/
877.880.

Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãtu-
rã antistres. Telefon:
0351/461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare pluºa-
te, mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute 25
lei, garniþã de unturã
cu capac smãlþuitã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.

Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã
polizor 250/20/25
mm, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, an-
samblu ax volan ºi
contact cu cheie Da-
cia 1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca, lân-
gã poartã. Telefon:
0351/805.111, dupã
ora 20.00.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã Mer-
cedes. Telefon: 0251/
598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
Vând în Iºalniþa televi-
zor color Grundig
micã defecþiune 50 lei,
cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând Ceragem 2000
lei sau 450 euro. Te-
lefon: 0351/409.381.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.

Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Tele-
fon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi dis-
curi Electrecord de
muzicã popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierã-
rie maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.

Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.

SCHIMBURI
Schimb 1 ha pãdu-
re situatã în Ocne-
le Mari pe garsoni-
erã în Craiova, Vâl-
cea. Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Ofer gratuit camerã
la bloc unei studen-
te (eleve). Telefon:
0351/410.939.

ÎNCHIRIEZ Salã pen-
tru evenimente, ma-
xim 80 persoane. Te-
lefon: 0762/482.044,
0251/458.336.
Particular, închiriez
apartament 2 ca-
mere zona Corni-
þoiu, 150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0770/935.848.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –Vi-
tan. Exclus agenþie,
230 Euro / lunã se-
riozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru
vânzare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Tânãr rezident Italia
doresc cunoºtinþã
tânãrã în vederea
prieteniei eventual a
cãsãtoriei. Exclus
aventurierele. Tele-
fon: 0760/556.804.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie
transport interur-
ban pe numele MA-
RICICA DORINA.
Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Familia prof. univ.
dr. Bistriceanu
Marian regretã
dispariþia distin-
sului prof. univ.
dr. SCHEAU MI-
HAIL - MEMBRU
DE ONOARE AL
ACADEMIEI DE
ªTIINÞE MEDICA-
LE DIN ROMÂNIA
ºi transmite since-
re condoleanþe fa-
miliei îndoliate!
COMEMORÃRI

Familia îndurera-
tã anunþã împlini-
rea unui an de la
decesul regreta-
tului ing. ARISTI-
DE ZÃVOIANU. Ne
va rãmâne veºnic
în amintire.
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CUPA LIGII ANGLIEI –
SEMIFINALE – MANªA TUR

Marþi: Sunderland (I) – Man. United (I)
2-1 (Giggs 45+2 aut., Borini 65 pen. / Vi-
dici 52);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Man.
City (I) – West Ham United (I).

Retururile celor douã partide sunt progra-
mate în 21, respectiv 22 ianuarie.

CUPA REGELUI SPANIEI –
OPTIMI DE FINALÃ –

PRIMA MANªÃ
Marþi: Valencia (I) – Atletico (I) 1-1 (Hel-

der Postiga 90+3 / Raul Garcia 72);
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Alcor-

con (II) – Espanyol (I), Betis (I) – Bilbao
(I), Santander (III) – Almeria (I), Barcelona
(I) – Getafe (I);

Astãzi: Sociedad (I) – Villarreal (I) – ora
20:30, Rayo (I) – Levante (I), Real Madrid
(I) – Osasuna (I) – ambele ora 22:30.

Manºa secundã se va disputa sãptãmâna
viitoare, în intervalul 14-16 ianuarie.

CUPA ITALIEI –
OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Fioren-
tina (I) – Chievo (I);

Astãzi: Roma (I) – Sampdoria (I) – ora
19:00, Udinese (I) – Inter (I) – ora 22:00;

14 ianuarie: Lazio (I) – Parma (I) – ora
22:00.

15 ianuarie: Catania (I) – Siena (II) –
ora 17:00, Milan (I) – Spezia (II) – ora 19:00,
Napoli (I) – Atalanta (I) – ora 22:00.

Partida Juventus (I) – Avellino (II) s-a
disputat în 18 decembrie ºi s-a încheiat cu
scorul de 3-0 (Giovinco 7, Caceres 17,
Quagliarella 35),

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Digi Sport 1
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

„U” Jolidon Cluj – HCM Baia Mare / 22:30

– FOTBAL – Cupa Spaniei: Real Madrid –
Osasuna.

Digi Sport 2
7:00 – TENIS (F) – Turneul de la Syd-

ney: semifinale / 19:00, 22:00 – FOTBAL –
Cupa Italiei: Roma – Sampdoria, Udinese –
Inter.

Digi Sport 3
18:45 – BASCHET (M) – Cupa Româ-

niei: CSU Ploieºti – BC Mureº / 20:30 –
FOTBAL – Cupa Spaniei: Sociedad – Villar-
real.

Eurosport
15:15 – BIATLON – Cupa Mondialã de

la Ruhpolding / 19:30, 21:20 – DARTS –
Campionatul Mondial de la Frimley Green.

Brazilianul Eric de Oliveira (28 ani) s-
a înþeles, marþi seara, cu saudiþii de la Al

• Tenismanul Marius Copil, cap de serie numãrul 18, a acces, ieri,
în turul doi al calificãrilor la Australian Open, primul turneu de Grand
Slam al anului, dupã ce a trecut în runda inauguralã de belgianul Kim-
mer Coppejans, locul 246 mondial, scor 7-6 (7/3), 5-7, 6-4.

Viitorul adversar al românului va fi taiwanezul Tsung-Hua Yang,
jucãtor aflat pe poziþia 275 ATP.

• Monica Niculescu, locul 60 mondial, s-a calificat, ieri, în sfertu-
rile turneului WTA de la Hobart, dotat cu premii în valoare totalã de
250.000 de dolari.

Niculescu a învins-o în turul doi, cu scorul de 7-6 (7/5), 6-1, dupã
o orã ºi 36 de minute de joc, pe germanca Mona Barthel, cap de serie
numãrul 6 ºi locul 35 WTA.

Pentru un loc în careul cu aºi, Monica Niculescu o va întâlni pe
Estrella Cabeza (Spania), locul 116 WTA, venitã din calificãri ºi care a
beneficiat de abandonul favoritei 3, rusoaica Elena Vesnina, la scorul
de 4-6, 6-2, 4-1.

• Stefano Pioli (48 ani) a ales sã se despartã de Bologna, dupã
înfrângerea suferitã în etapa trecutã, luni, pe terenul ultimei clasate
din Serie A, Catania, scor 0-2.

Tehnicianul a reuºit sã obþinã doar 3 victorii din 18 meciuri în acest
sezon ºi a lãsat echipa pe locul 17, la doar un punct de retrogradare.

Pioli se afla pe banca Bologniei din octombrie 2011.

• Mijlocaºul belgian Radja Nainggolan (Cagliari), a semnat cu AS
Roma, a anunþat, marþi searã, clubul din capitala Italiei.

Nainggolan, 25 de ani, are patru selecþii în echipa naþionalã a þãrii
sale, care va participa la CM din 2014..

El a semnat pânã în 30 iunie 2018 ºi va primi douã milioane de

ªTIRI
euro pe sezon.

De asemenea, conform presei italiene, gruparea capitolinã l-a îm-
prumutat pe mijlocaºul Leandro Paredes, 19 ani, de la Boca Juniors,
pentru 18 luni.

• Barcelona este interesatã de achiziþionarea fundaºului lui Man-
chester United, Nemanja Vidici.

Chiar dacã are 32 de ani, sârbul este vãzut ca un jucãtor cu expe-
rienþã care poate da siguranþã defensivei catalanilor. Un avantaj este ºi
faptul cã fundaºul s-a retras din naþionala þãrii sale, iar în acest fel se
poate concentra doar asupra partidelor de la echipa sa de club.

Transferul acestuia a mai fost vehiculat ºi în 2009, însã atunci
cele douã cluburi nu au ajuns la un acord. Acum Vidici se aflã în
ultimele ºase luni de contract cu United ºi deºi “diavolii” doresc
prelungirea acestuia, impresarul jucãtorului nu a dat nici un semnal
pânã în prezent.

• Deºi presa din Italia a anunþat în finalul lui 2013 cã aventura lui
Mario Balotelli pe “San Siro” s-ar putea încheiat încã din aceastã iar-
nã, atacantul de 23 de ani a vrut sã-i liniºteascã pe fanii Milanulu ºi a
anunþat cã nu va schimba echipa. Cel puþin nu pânã dupã CM din
Brazilia.

Italienii au scris cã vârful venit de la City a intrat în dizgraþia patro-
nului Silvio Berlusconi, care l-a pus pe lista de transferuri. “Nu se
pune problema sã plec de la Milan. Trebuie sã fiu pregãtit pentru CM
ºi mai ales sã ajung acolo relaxat”, a declarat Balotelli. ªi preºedintele
clubul milanez, Adriano Galliani, a confirmat cã fostul coleg al lui
Pantilimon de la Manchester City (pânã în 30 ianuarie 2013) nu e de
vânzare: “101% Balotelli nu va pleca de la AC Milan în ianuarie”, a
anunþat Galiliani.

Cu David Moyes (foto) pe bancã,
Manchester United are cel mai slab
start de an calendaristic din 1932
încoace, dupã ce a pierdut, marþi
searã, scor 1-2, în deplasare, în manºa
tur a semifinalelor Cupei Ligii Angliei,
cu “lanterna” din Premier
League, Sunderland, bifând
astfel al treilea eºec la rând.
Precedentele sincope, ºi tot
cu 1-2 (ambele pe teren
propriu), veniserã cu Totten-
ham, în campionat, respectiv
cu Swansea, în Cupa An-
gliei.

Trei înfrângeri consecutive
mai suferise trupa de pe “Old
Trafford” tocmai în sezonul
2001-2002, când ceda în
campionat în faþa lui Derby
County, Southampton ºi
Chelsea. Atunci însã, Man-
chester câºtiga titlul sub
comanda Sir Alex Ferguson.

United îºi continuã declinulUnited îºi continuã declinulUnited îºi continuã declinulUnited îºi continuã declinulUnited îºi continuã declinul
Campioana Angliei a egalat un record negativ vechi de 82 de ani!

Legendarul antrenor scoþian a fost
aproape de echipa pe care a condus-o
27 de ani (pânã în mai 2013) ºi pe
“Stadium of Light”, luând un loc în
tribune, alãturi de Sir Bobby Charlton, o
altã fostã mare glorie a lui United. Iar

celor doi nu le-a plãcut deloc ce-au
vãzut.

Imediat dupã ce arbitrul partidei a
fluierat finalul, camerele s-au mutat pe
Ferguson ºi au surprins câteva priviri
nedumerite aruncate de cele douã glorii,

dupã care Charlton a început sã
dea din cap dezaprobator. Iar
David Moyes parcã a simþit
criticile nespuse ale predeceso-
rilor sãi. A dat vina pe arbitraj ºi
pe lipsa de noroc. Însã e clar cã
United, care a pierdut în acest
sezon 9 meciuri, nu se aflã pe
drumul cel bun. În Premier
League e abia pe locul 7, dupã
20 de etape, la 11 puncte de
liderul Arsenal, în Cupã a fost
deja eliminatã, iar în Liga
Campionilor e greu de crezut cã
poate face faþã în faþa unor
adversari mult mai puternici,
precum Bayern, Real Madrid
sau FC Barcelona.

Eric a semnat cu Al Ahli
Ahli ºi a pãrãsit-o pe Pandurii, dupã un
tur de sezon aproape perfect, în care a

marcat de 11 ori în Liga 1
ºi a fost cel mai bun jucã-
tor al gorjenilor în campa-
nia din Europa League.

Clubul din Târgu Jiu va
încasa 1,2 milioane de euro
în contul transferului lui
Eric, dintre care 240.000
se vor duce la Gaz Metan
Mediaº. Cât îl priveºte pe
sud-american, semnatar al
unui acord pe un an ºi ju-
mãtate, acesta se va alege
în aceastã perioadã cu
800.000 de euro (aproxi-
mativ 44.500 pe lunã).

“Am semnat pe un an ºi jumãtate. Pe
de o parte, mã bucur cã plec la mai bine,
mai ales pentru familia mea. Dar, mã în-
cearcã ºi o pãrere de rãu. Regretul meu
este cã n-am ajuns sã joc la o echipã ti-
tratã din România, dar asta este. Mã con-
solez cu faptul cã am jucat pentru vice-
campioana României, adica pentru Pan-
durii”, a declarat Eric, citat de Digisport.

“Plec din Romania cu gândul cã am
dat tot ce-i mai bun. Orice ar fi, într-o zi
mã voi întoarce în România, care a de-
venit a doua mea casã. Nu eram disperat
sã plec, am avut mai multe oferte, mai
ales cã la Pandurii am câºtigat, în ultima
jumatate de an, mai mulþi bani decât în
toþi cei ºapte ani petrecuþi în fotbalul ro-
mânesc”, a completat Eric.

Nu prea existã viaþã dupã FergusonNu prea existã viaþã dupã FergusonNu prea existã viaþã dupã FergusonNu prea existã viaþã dupã FergusonNu prea existã viaþã dupã FergusonNu prea existã viaþã dupã FergusonNu prea existã viaþã dupã FergusonNu prea existã viaþã dupã FergusonNu prea existã viaþã dupã Ferguson
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N-am văzut-o la lucru aseară la
Polivalentă pe tr ipla c ampioană
mondială Emilia Turey, netrecută
pe foaia de joc, dar am putut ad-
mira un joc spectaculos, plin de
imaginaţie şi extrem de eficient al
fetelor pregătite de Carmen Ama-
riei, acompaniat de  nişte parade
senzaţionale ale Ionicăi Munteanu.
Goal-keeper-ul a acoperit poarta în
lipsa titularului Mirela Nichita Paş-
ca, apărând inclsuiv câteva arun-
cări de la 7 metri din pleiada de

Handbalistele de la SCM Craiova au câştigat, după o repriză
secundă entuziasmantă, meciul cu o contracandidată la
play-off, CSM Bucureşti SCM Craiova – CSM Bucureşti 31-24 (13-14)

Sala Polivalentă, spectatori: 1.500.
SCM Craiova: Munteanu – Cioarec (1), Snopova, Goran, Gatzel Han (7), A. Amariei (3), Dincă (8). Au mai

jucat: Gavrilă (3), Ianaşi (1), Florică (5), Ilie (3). Antrenor: Carmen Amariei.
CSM Bucureşti: Iordache – Vărzaru (7), Zaremba (4), Dobrin (5), Stoian (3), Glibko (1), Nicolae (1). Au

mai jucat: Şerban – Şuţka, Cărăbulea (2), Pavăl (1), Chiţulescu, Predoi, Doica. Antrenor: Vasile Mărgulescu.

astfel de execuţii de care au avut
parte oaspetele. Prima parte a fost
echilibrată, cu echipa lui Mărgu-
lescu în avantaj de 1-2 goluri. Ve-
teranele Alina Dobrin şi Cris tina
Vărzaru au dat tonul, cu pătrun-
deri eficiente din care au rezultat
goluri, dar mai ales aruncări de la
7 metri. Pentru noi au ripostat în
principal cei doi c entri, Roxana
Han şi nou-venita Alexandra Ga-
vrilă. Alb-albastrele au avut în pre-
mieră avantaj abia în minutul 24,

după o pătrundere spectaculoasă
a Cristinei Florică, însă Vărzaru şi
Dobrin au adus echipa bucureştea-
nă cu un gol avans la vestiare. De
acolo au ieşit însă două echipe cu
stil de joc complet diferit. Craio-
vencele au abordat din start o de-
fensivă agresivă, până la limita eli-

minării, care le-a blocat pur şi sim-
plu pe adversare, iar când acestea
ieşeau din capcanele de la 9 metri
păreau epuizate în faţa „caracati-
ţei” Ionica Munteanu. „Poarta” a
fost la nivel înalt, atacul nu s-a
împotmolit, dar contraatacul a fost
arma letală a echipei lui Amariei.

Pe fondul agresivităţii apărării şi re-
cuperărilor, Dincă, Ilie şi Florică
s-au dezlănţuit pe contraatac, de-
terminându-l pe Vasile Mărgules-
cu să apeleze prematur la ambele
time-out-uri. Nu aveau să aibă însă
efect, fiindcă în repriza secundă
Craiova a arătat ca o echipă „ga-
lactică”, adjudecând-o cu 18-10.
Sala a reacţionat la evoluţia entu-
ziasmantă a favoritelor, deşi Car-
men Amariei a simţit nevoia unui
impuls şi mai puternic, gesticulând
de multe ori ca un adevărat şef de
galerie. După acest succes, SCM
Craiova rămâne pe locul 8, dar se
apropie la 4 puncte de poziţia a
şasea, ocupată chiar de adversara
de ieri. În ultimul meci din tur, SCM
Craiova va întâlni în deplasare,
miercuri, 15 ianuarie, de la ora
19.30, pe HCM Roman. Lupta pen-
tru play-off pare să fie tot mai în-
cinsă în retur, iar dacă îşi vor up-
grada jocul precum în ultima pe-
rioadă, fetele noastre pot prinde
fără probleme lupta la vârf.

Echipa masculină de baschet SCM Universitatea Craiova ocupă primul loc într-un
clasament al celor mai bune apărări din Liga Naţională, la finalul turului, craiovenii
având un meci în minus, restanţa cu Gaz Metan Mediaş. Adversarii „Legiunii Gemina”
înscriu, în medie, 0.82 puncte pe posesie, în condiţiile în care în acest sezon nu a
evoluat cel mai înalt jucător din LNB, Ionuţ Drăguşin. Craiova, care ocupă locul şase
în acest moment în clasamentul LNB, are cea mai bună apărare în spaţiul de 2 puncte,
permiţând adversarilor să înscrie doar 46.4% dintre aruncări. De asemenea, Bureau şi
compania se află pe primul loc la numărul de capace reuşite pe meci, cu o medie de
3.25. În ceea ce priveşte defensiva pe perimetru, adversarii transformă doar 28.9%
dintre încercări, echipa lui Milan Nisic fiind pe locul 2. În schimb, pe plan ofensiv
SCM Universitatea nu are realizări impresionante, reuşind să marcheze doar 0,91
puncte pe posesie. Următorul meci al Craiovei în Liga Naţională este programat pe 11
ianuarie, de la ora 17.15, la Mediaş, contra lui Gaz Metan şi contează pentru etapa a
zecea a campionatului. Luna aceasta, SCM nu va juca în Sala Polivalentă decât în
Balkan League, după meciul de aseară cu Galil Gilboa urmând cel cu KK Kumanovo,
de pe 14 ianuarie.

Chiar şi fără uriaşul Ionuţ Drăguşin

SCM U Craiova are cea mai
bună defensivă din LNB

Atacantul Claudiu Keşeru şi-a reziliat înţelegerea cu Bastia şi este
oficial jucătorul Stelei, semnând un contract valabil pe doi ani şi
jumătate. Vârful de la Bastia va avea în Ghencea un salariu de 20.000
de euro pe lună, urmând a primi la instalare şi o primă consistentă, el
venind din postura de jucător liber de contract. Atacantul care anul
acesta va împlini 28 de ani va purta numărul 28 pe tricou. Transfe-
rul a fost făcut la cererea lui Gigi Becali, cel care a primit recoman-
dări de la Victor Piţurcă. Din cele 72 de reuşite ale atacantului în
fotbalul din Hexagon, doar 12 au fost înscrise în Ligue 1. Cea mai
bună perioadă din cariera lui Claudiu Keşeru s-a consumat între
2010 şi 2013, atunci când românul a îmbrăcat tricoul divizionarei
secunde Angers. Atacantul a înscris 42 de goluri în 124 de partide
disputate în toate competiţiile, cel mai bun sezon fiind 2012/2013,
atunci când a marcat 18 goluri. Keşeru a punctat în premieră pentru
naţionala României în meciul din preliminariile CM Brazilia 2014, în
deplasare, contra Andorrei.

După ce şi-a reziliat contractul cu Bastia

Temperaturile foarte ridicate,
care s unt înregist rate pe timpul ve-
rii în Qatar, i-au convins pe o rgan i-
zatorii turneu lui final din  2022 să
mute data disputării Cupei Mondia-
le. Secretarul general al FIFA, Jero-
me Valcke, a spus că ediţ ia d in 2022
a Cupei Mondiale, care va avea loc
în Qatar, nu  se va desfăş ura în luni-
le iun ie ş i iu lie, ci, cel mai probabil,
undeva înt re 15 no iembrie şi 15 ia-
nuarie. Aceas tă declaraţ ie a numă-
rulu i doi de la FIFA, făcu tă la postul
France Info, intervine după ce fo-
ru l mondial a  început  consultările
în  privin ţa datelor de disputare a

Keşeru s-a înţeles cu Steaua
Din cauza temperaturilor ridicate

Cupa Mondială din Qatar
nu se va disputa vara

Cupei Mondiale din 2022, din Qatar,
unde se înregis trează temperatu ri
foarte mari în timpul verii. „Datele
Cupei Mondiale nu vor fi în iunie -
iulie. Cred că se va juca între 15 no-
iembrie şi 15 ianuarie sau mai târziu”,
a declarat Valcke. Aces ta nu a p reci-
zat care va fi anul o rganizării mon-
dialu lu i (adică sezonul 2021-2022
sau 2022-2023). „Dacă se va juca în-
tre 15 noiembrie şi finalu l lunii de-
cembrie, atunci vor fi cele mai bune
temperaturi, echivalente cu cele unei
primăveri în Europa, în medie 25 de
grade. Deci, este perfect pentru fot-
bal”, a adăugat Valcke.


