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Tragedie în Bucovăţ: o fată
de 16 ani şi-a împuşcat bunica

O fată în vârstă de 16 ani, din satul Sărbătoa-
rea, comuna Bucovăţ, este cercetată pentru uci-
dere din culpă după ce, în noaptea de sâmbătă spre
duminică, şi-a împuşcat mortal bunica, de 64 de
ani, cu arma de vânătoare a concubinului. Trage-
dia s-a petrecut chiar în casa în care locuia victi-
ma, iar concubinul fetei era deţinător legal al ar-
mei de vânătoare. Arma a fost ridicată de anche-
tatori pentru efectuarea expertizei balistice, iar
deţinătorul a fost sancţionat cu amendă în valoare
de 10.000 lei. Procurorii Parchetului de pe lângă
Tribunalul Dolj coordonează cercetările în dosar şi
spun că se fac verificări pentru stabilirea tuturor
circumstanţelor în care s-a petrecut incidentul.
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Sharon şi singura
lui bătălie
necâştigată

Lovit, la apogeul popularităţii sale,
pe 18 decembrie 2005, de o primă he-
moragie cerebrală, considerată benig-
nă, miercuri, 4 ianuarie 2006, când urma
să fie supus unei noi operaţii, Ariel
Sharon a fost victima unui nou atac,
mult mai grav, care a necesitat mai mul-
te intervenţii chirurgicale complicate –
obligând guvernul israelian să-l înlo-
cuiască, conform legii, cu vicepreşe-
dintele Ehud Olmert –, fiind cufundat
într-o comă profundă, fără rezolvare
medicală. Sâmbătă după-amiază, Can-
celaria primului-ministru israelian, Ben-
jamin Netanyahu, a anunţat decesul
lui Ariel Sharon, la vârsta de 85 de ani,
după ce alerta fusese lansată la 1 ia-
nuarie a.c. de radioul militar israelian.

Zeci de locuri
de muncă pentru
doljenii care
doresc să lucreze
în Germania

În fiecare zi,
şapte medici
pleacă în
străinătate

Anul trecut, peste 2.800 de me-
dici români au părăsit sistemul sani-
tar românesc, accentuând astfel un
fenomen care a apărut odată cu ade-
rarea României la Uniunea Europea-
nă.  Din 2007 până în prezent, peste
14.000 de medici şi 40.000 de asis-
tenţi medicali au plecat din ţară pen-
tru a profesa în spitalele din străină-
tate pe salarii chiar şi de zece ori mai
mari. În aceste condiţii, la nivel na-
ţional, tot mai multe unităţi sanitare
întâmpină dificultăţi din cauza defi-
citului de personal.

Căminul de
bătrâni intră
în reabilitare!
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Organizaþia PSD Ilfov îºi declarã susþinerea
faþã de senatoarea Gabriela Firea, care vineri a
renunþat la conducerea organizaþiei ºi a demisio-
nat din toate funcþiile deþinute ºi din partid, ºi sperã
cã o intervenþie a co-preºedinþilor USL Victor
Ponta ºi Crin Antonescu o va face pe aceasta sã
revinã asupra deciziei sale, se aratã într-un co-
municat al PSD Ilfov remis ieri Agerpres. „Or-
ganizaþia PSD Ilfov este în totalitate alãturi de
doamna Gabriela Firea ºi înþelege perfect gestul
sãu radical de a demisiona. Considerãm cã este o
mare pierdere ºi pentru noi, ca organizaþie jude-
þeanã, dar ºi pentru PSD la nivel naþional ºi, de
asemenea, pentru Uniunea Social Liberalã. Spe-
rãm ca o intervenþie a co-preºedinþilor USL, în
urma ºedinþelor din seara aceasta (n.r. – ieri sea-
rã) ºi de luni (n.r. - astãzi), sã o determine sã
revinã alãturi de noi”, se menþioneazã în docu-
mentul citat. Reprezentanþii organizaþiei susþin cã
gestul Gabrielei Firea nu a fost unul „pripit”, ci
rezultatul acumulãrilor într-un conflict care tre-
neazã de mai multe luni în filiala USL Ilfov ºi al
imposibilitãþii de a influenþa ca bugetul pe acest an
sã fie repartizat uniform. „Avem, aºadar, o pro-
blemã politicã gravã - încãlcarea Protocolului USL,
ºi una moralã - rãmânerea fãrã resurse, ceea ce
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înseamnã o pedeapsã nemeritatã pentru cetãþenii
pe care îi reprezentãm”, se aratã în comunicatul
PSD Ilfov. Totodatã, social-democraþii au reluat
criticile la adresa PNL pentru colaborarea la nivel
local cu democrat-liberalii. „Este de neacceptat
ca, într-o comunitate care a votat masiv cu USL-

ul, PNL-ul sã instaleze PDL-ul la gu-
vernarea localã ºi sã se dispenseze de
PSD, partenerii alãturi de care a luptat
ºi a câºtigat, acum având împreunã o
rãspundere în faþa ilfovenilor”, con-
cluzioneazã aceºtia. Lucrul cel mai
grav pe care PSD Ilfov îl semnaleazã
însã este acela cã bugetul pe 2014 va
fi repartizat doar „în familia noii majo-
ritãþi”. „În aceastã perioadã se reparti-
zeazã, pe localitãþi, bugetul pe anul în
curs, la Consiliul Judeþean Ilfov, iar
noua majoritate PNL+PDL, ºi cu vi-
cepreºedinte PDL la conducere, lu-
creazã la un proiect de buget prin care
se îndreaptã resursele doar «în fami-
lia noii majoritãþi», cetãþenii reprezen-
taþi de primari PSD fiind lipsiþi de re-
surse financiare pentru grãdiniþe,
ºcoli, alimentãri cu apã, protecþie so-

cialã ºi alte nevoi”, se spune în comunicatul trans-
mis de Biroul Permanent Judeþean al PSD Ilfov
ºi semnat de secretarul executiv Petre Iacob (pri-
mar Popeºti Leordeni), preºedintele executiv Mari-
an Ghenu (primar Berceni), ºi Sebastian Geantã,
vicepreºedinte.

Varga: Va începe
un program
de creare a unor
perdele forestiere
pe lângã
autostrãzi
ºi drumuri

Autostrãzile ºi drumurile
naþionale vor fi mãrginite de
perdele forestiere, în baza
unui program naþional ce va
începe în primãvara acestui
an ºi care prevede, într-o
primã etapã, plantãri de
arbori pe o lungime de 870
de kilometri, a declarat
sâmbãtã, la Deva, ministrul
delegat pentru Ape, Pãduri
ºi Pisciculturã, Lucia Varga.
„La nivel naþional sunt
necesari 1.700 de kilometri
de perdele forestiere de-a
lungul drumurilor naþionale
ºi judeþene. În prima etapã
a fost aprobat Programul
naþional de realizare a
perdelelor forestiere a
autostrãzilor ºi drumurilor
naþionale, pentru 870 de
kilometri. Pentru acestea
avem întocmite studiile de
fezabilitate ºi avem fonduri-
le necesare”, a afirmat
Varga. Sumele alocate
pentru acest an se ridicã la
30 de milioane de lei,
urmând ca finanþãrile sã
continue pe parcursul
derulãrii programului.
Programul va include în
etapa a doua plantarea de
perdele forestiere ºi de-a
lungul drumurilor judeþene,
a mai adãugat ministrul.

Ministrul delegat pentru IMM,
Maria Grapini, a declarat, sâmbã-
tã, cã TVA de 9% în turism ar tre-
bui uniformizatã, astfel încât cã nu

SUA au „un interes profund” în dezvoltarea
statului de drept, a justiþiei, a deschiderii eco-
nomice, a transparenþei în România, a declarat,
sâmbãtã, Victoria Nuland, asistent al secreta-
rului de stat al SUA, dupã o întrevedere pe care
a avut-o la Ministerul Afacerilor Externe (MAE)
cu ministrul Titus Corlãþean. „Întotdeauna vom
fi deschiºi în legãturã cu interesul profund al
SUA în reforma continuã ºi traseul democratic
al României, interesul pe care îl avem pentru
întãrirea statului de drept, deoarece o Românie
puternicã, democraticã ºi prosperã este cel mai
bun partener pentru SUA ºi cel mai bun aliat
NATO”, a subliniat oficialul american. Pe de
altã parte, Nuland a catalogat drept „îngrijorã-
toare” provocãrile politice la adresa indepen-
denþei sistemului judiciar din România, îndem-
nând toate partidele politice ºi cetãþenii sã sus-
þinã independenþa justiþiei, într-o declaraþie fã-
cutã la sediul Ambasadei SUA din Bucureºti.

Victoria Nuland: Provocãrile politice la adresa justiþiei române, îngrijorãtoare
SUA doresc o Românie „cât mai puternicã po-
sibil, cât mai curatã posibil”, a spus asistenta
secretatului de stat al SUA, în timpul unei întâl-
niri cu jurnaliºtii, la ambasada Statelor Unite la
Bucureºti. Asistenta lui John Kerry a fãcut
la Bucureºti un adevãrat tur de forþã. A ate-
rizat, vineri, pe Aeroportul Otopeni, în jurul
orei 18.00, pentru ca dupã doar o orã sã se
vadã cu procurorul-ºef al DNA, Laura Co-
druþa Kovesi. A urmat, la Cotroceni, o în-
trevederi de peste o orã cu preºedintele Tra-
ian Bãsescu. Sâmbãtã, Nuland a sosit la MAE
la 9.00, iar discuþiile cu Titus Corlãþean nu
au durat doar o jumãtate de orã, cum se
stabilise iniþial, ci mai bine de o orã. Apoi,
imediat, la Ambasada SUA, a avut o între-
vedere cu societatea civilã ºi a rãspuns, ne-
obositã, dar pe fugã întrebãrilor unor jurna-
liºti români. Aceasta a plecat cu cel puþin o
nelãmurire de la Bucureºti. Întrebatã de jur-

naliºti despre legea amnistiei ºi a graþierii, a spus
cã a fost informatã despre „posibilele soluþii de
viitor”, dar nu-i este „deloc clar” care va fi tra-
iectoria acesteia.

Grapini propune uniformizarea TVA de 9% în turism
mai existe diferen-
þe de taxare între
alimentele servite
în hoteluri dimi-
neaþa ºi cele ser-
vite în restul zilei,
când TVA creºte la
24%. „În momen-
tul de faþã, la ca-
zare se plãteºte
TVA de 9%, la mi-
cul dejun, mânca-
rea pe care o dã
hotelul, se plãteº-
te 9%, dar dacã
serviþi cina la ho-

tel, TVA este de 24%. Adicã dacã
primiþi salatã de roºii dimineaþa, pe
roºia aia s-a plãtit 9% TVA, dacã
primiþi salata seara, pe roºia aia

TVA este 24%. Trebuie uniformi-
zatã, pe undeva sunt nedreptãþiþi
hotelierii pentru cã oamenii nu mai
mãnâncã seara la restaurantul ho-
telului, fiind mai scump, merg un-

deva în oraº, unde e mai ieftin”, a
spus Grapini. Ministrul a adãugat
cã în Bulgaria TVA este uniformi-
zatã în turism, iar operatorii din tu-
rism din România „vin ºi zic cã ei

nu au aceleaºi condiþii ºi îºi
pierd turiºtii”. „TVA unifor-
mizatã ar permite o gestiona-
re corectã, pentru cã eu am
dubii aici cã se separã roºiile
cu 9% TVA de cele cu 24%
(…) Susþin aceastã mãsurã
chiar dacã intru în contradic-
þie cu Ministerul Finanþelor”,
a adãugat Grapini. Ministrul
Maria Grapini a participat, la
Arad, la o dezbatere cu oa-
meni de afaceri pe probleme
de legislaþie ºi accesare de
fonduri europene.
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Lovit, la apogeul popularităţii
sale, pe 18 decembrie 2005, de o
primă hemoragie cerebrală, con-
siderată benignă, miercuri, 4 ianua-
rie 2006, când urma să fie supus
unei noi operaţii, Ariel Sharon a fost
victima unui nou atac, mult mai
grav, care a necesitat mai multe in-
tervenţii chirurgicale complicate –
obligând guvernul israelian să-l în-
locuiască, conform legii, cu vice-
preşedintele Ehud Olmert – fiind
cufundat într-o comă profundă,
fără rezolvare medicală. Sâmbătă
după-amiază, Cancelaria primului
ministru israelian, Benjamin Neta-
nyahu, a anunţat decesul lui Ariel
Sharon, la vârsta de 85 de ani,
după ce alerta fusese lansată la 1
ianuarie a.c. de radioul militar is-
raelian. Spitalul Sheba, din Tel Has-
homer, de lângă Tel Aviv, printr-
un comunicat medical,  indic ase
„grave probleme renale” în urma
unei intervenţii chirurgicale, încât
ipoteza unui deces iminent, dato-
rită stării critice survenite şi prin
scăderea graduală a funcţiilor mai
multor organe vitale, nu mai era
un dubiu. Cu o energie neobişnui-
tă, Ariel Sharon dusese împotriva

MIRCEA CANŢĂR

Sharon şi singura lui bătălie necâştigată
morţii o luptă încrâncenată, pre-
lungită pe durata a opt ani. Scrii-
torul şi istoricul marocan de origi-
ne evreiască Robert Assaraf, care
trăieşte la Paris, i-a dedicat o carte
voluminoasă, „Ariel Sharon şi
bătăliile lui politice” (Ed. Miner-
va, 2008), în care propune o com-
paraţie interesantă cu de Gaulle.
Pornind de la înţeleptul raţionament
enunţat în „Memoriile” sale de că-
tre de Gaulle, chiar dacă în esenţă
conflictul israeliano-arab avea pu-
ţină legătură cu războiul din Alge-
ria şi problemele puse de decolo-
nizare, acesta recomanda să nu
mai facă nimeni ca el, adică „să se
arunce spre Orientul complicat cu
idei simple”. Este o regiune a lumii
unde complexitatea este de luat în
seamă şi unde trebuie să te fereşti
de logica rece, aplicabilă altor zone
geografice.  Amândoi,  des toinici
oameni de stat, au avut în comun,
fiecare în felul lui, faptul de a se fi
depărtat convingător de forţele şi
de ideologia care i-a adus la putere
şi în care, indiferent de declaraţii,
au crezut sincer, până când reali-
tatea dură a faptelor i-a obligat, ca
buni soldaţi, „să renunţe la armă”.

Chiar să o schimbe cu ramura de
măslin şi să pună în aplicare poli-
tica potrivită, menită să garante-
ze viitorul dezvoltării ţărilor lor.
Aşa că Ariel Sharon,  multă vreme
considerat partenerul înfocat al
Marelui Israel, fără a f i ideologul
lui, a acceptat două state, unul
evreu altul arab, împărţire de fac-
to a moştenir ii biblice, culegând
aplauze prin discursul în faţa Adu-
nării Generale a ONU la 15 sep-
tembrie 2005, când afirma drep-
tul palestinienilor de a fi „o enti-
tate naţională suverană”. Încât
un editorialis t de la „Maariv” a
putut scrie: „Omul care în ulti-
mele patru decenii a intimidat şi
a tunat cu v ocea lui dură a pus
lucrurile la punct şi s-a îndoit de
el însuşi”. Supranumit „Leul de-
şe rtu lui” ,  „Bul doze ru l” ,
„Arik ”, „Rege le  Israe lului”,
aces t fiu al unor imigranţi de ori-
gine rusă – Shmuel şi Vera Schnei-
derman – tactician militar de ge-
niu ş i rebel înnăscut, se confun-
dă c u istoria Israelului,  fiind deo-
potr ivă adulat şi contes tat. A ur-
cat cu dificultate treptele ierarhiei,
obţinând târziu stelele militare, dar

nu ş i postul de şef  al Statului
Major, pe care îl revendica.  Mo-
mentul care îi aduce consacrarea
de „salvator” al Israelului este răz-
boiul de 6 zile din ziua de Kippur,
în 1967, c âştigarea bătăliei de la
Abu-Ageila c onstituind elementul
decisiv în înfrângerea forţelor  lui
Gamal Abdel Nasser. În oc tom-
brie 1973, Siria ş i Egiptul dec lan-
şaseră o ofensivă surpriză asupra
poziţiilor  is raeliene din Sinai şi
Golan. Linia Bar Lev – mândria
Statului Major – devenise un fel
de linie Maginot.  În fruntea blin-
datelor sale, printr-o operaţiune
îndrăzneaţă, ajunge până în Afri-
ca, pe malul occidental al canalu-
lui de Suez, atingând popularita-
tea lui Moshe Dayan,  Itzak Rabin
şi David Elazar. În 1982, în ca-
drul operaţiunii „Pac e în Galile-
ea”, vizând eliminarea prezenţei
armatei pales tiniene în Liban, ca
minis tru al Apărării ajunge până la
Beirut, înc ercuieş te capitala liba-
neză, dar prin masac rarea a sute
de palestinieni în taberele de la Sa-
bra şi Chatila, devine vulnerabil în
faţa Comisiei Kahane,  care îl so-
mează să demisioneze. Intră în

politică (Likud, apoi Kadima – „Îna-
inte”), dar tragicele evenimente din
11 septembrie 2001 şi căderea, doi
ani mai târziu, a regimului Saddam
Hussein, modifică datele geopoli-
tice, convingându-l de faptul că
generaţia sa nu va vedea încheie-
rea acordului definitiv de pace. Se
decide să zgâlţâie furnicarul din
Orientul Apropiat, profitând de
moartea lui Yasser Arafat. Nimeni
nu e profet în ţara lui, mai ales în
Israel, unde profeţia, conform tra-
diţiei evreieşti, a fost abolită după
dis trugerea Celui De-al Doilea
Templu. Vorbim despre o regiune
unde adesea se înaintează prin a
se da înapoi. Ca un detaliu mai
puţin cunoscut, Ariel Sharon a fost
căsătorit cu două surori românce,
originare din Braşov, Margareta –
stinsă din viaţă în 1962, într-un
accident de maşină, apoi Rosalia –
alături de care a vizitat Braşovul,
oraşul natal al familiei Zimmer-
mann, care s-a prăpădit în 2000,
în urma unei lupte cu c ancerul.
Valoros militar pentru unii, crimi-
nal pentru alţii, Ariel Sharon va fi
înmormântat astăzi, cu toate ono-
rurile cuvenite.

În curtea azilului de bătrâni există mai
multe corpuri de clădiri, care – toate – vor
fi reabilitate prin acest proiect. Şantierul în-
cepe, astăzi, cu blocul de 20 de garsoniere

în care sunt cazate persoanele a căror stare
de sănătate încă le permite să se întreţină,
fără ajutor permanent. Potrivit directorului
căminului, Vali Giurcă, reabilitarea se va face
din temelii, cuprinzând atât interiorul, cât şi
exteriorul, astfel ca, la final, garsonierele să
fie comparabile cu cele de pe piaţa imobilia-
ră. „Vrem să le creăm bătrânilor noştri nişte
condiţii excelente, care să îi ajute să mai uite
din greutăţile acestei etape din viaţă. Vor lo-
cui într-un  mediu mai frumos şi sperăm
noi că lucru acesta le va îmbunătăţi un pic
şi starea de spirit”, a declarat Giurcă.
Blocul de garsoniere, primul în şantier

Blocul de garsoniere ar trebui să fie gata

De astăzi, încep lucrările de reabilitare a Căminului de bătrâni de pe strada
„Tabaci”. Vor fi modernizate toate clădirile în care sunt cazate persoanele în
vârstă, precum şi spălătoria şi bucătăria. Este prima reabilitare care s-a făcut
de la înfiinţarea acestui azil, iar finanţarea provine din fonduri europene.

în două luni. În tot acest timp, locatarii sunt
cazaţi temporar în alte corpuri ale azilului,
rămase funcţionale. Conducerea căminului
recunoaşte că este de înţeles faptul că bă-
trânii vor resimţi o oarecare stare de dis-
confort pentru că trebuie să împartă spaţiul
locativ şi cu alte persoane, dar vor fi luate
măsuri astfel încât noii locatari să se înţe-
leagă bine unii cu alţii. „Ştim şi noi că nu e
deloc confortabil să îţi schimbi spaţiul în care
locuieşti de câtva timp, deja te-ai obişnuit
într-un anumit loc, cu anumite lucruri, dar
le promitem bătrânilor noştri că vom face
tot posibilul ca să nu simtă un disconfort
foarte mare în urma acestor mutări care tre-
buie să aibă loc”.
Va fi modernizată şi spălătoria

Tot căminul va fi reabilitat în 20 de luni,
fiind programate mai multe etape de lu-
crări. După bloc ul
de garsoniere, se va
trece la moderniza-
rea pavilionului cen-
tral, c are este şi cea
mai mare clădire a
azilului.  În proiect
sunt prinse moder-
nizări pentru toate
cele patru etaje, pre-
cum şi pentru sub-
sol şi parter, în to-
tal fiind vorba de o
suprafaţă desfăşu-
rată de 4.015 de
metri pătraţi. Într-o
altă etapă va fi rea-
bilitată spălătoria,
care ş i ea are o su-
prafaţă desfăşurată

de 376 de metri pătraţi, fiind c ompusă din
parter  şi un etaj. Potrivit conducerii cămi-
nului de bătrâni,  această spălătorie nu a
mai fost modernizată nic iodată,  starea în
care se află ac um fiind una extrem de
proastă. După reabilitare va fi dotată şi cu
aparatură nouă.

O lucrare de 10,26 milioane de lei
Proiectul are o valoare de 10,26 milioane

de lei, din care 8,06 milioane de lei reprezin-
tă contribuţia Uniunii Europene, restul fiind
acoperit din fonduri de la bugetul local. Con-
structorul care va executa lucrarea a fost
desemnat în urma unei licitaţii, fiind decla-

rată c âş tigătoare f irma
Team World Construc t,
societate care a construit
şi noul stabiliment de câini
de la Breasta. „Nu îi ce-
rem constructorului decât
să îşi respecte termenul
contractual, adică să ter-
mine lucrarea în cele 20 de
luni, după cum s-a şi an-
gajat. Bineînţeles, să res-
pecte şi criteriile privind
calitatea”, a mai spus di-
rectorul c ăminului, Vali
Giurcă. La azilul de la Cra-
iova sunt instituţionalizaţi
acum 305 bătrâni, capaci-
tatea totală fiind de 320 de
persoane.

LAURA MOŢÎRLICHE

Căminul de bătrâni intră în reabilitare!Căminul de bătrâni intră în reabilitare!Căminul de bătrâni intră în reabilitare!Căminul de bătrâni intră în reabilitare!Căminul de bătrâni intră în reabilitare!Căminul de bătrâni intră în reabilitare!Căminul de bătrâni intră în reabilitare!Căminul de bătrâni intră în reabilitare!Căminul de bătrâni intră în reabilitare!

Vali
Giurcă
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Poliþiºtii ºi procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj
au fost anunþaþi prin 112, în noap-

TTTTTragedie în Bucovãþ: o fatã de 16 aniragedie în Bucovãþ: o fatã de 16 aniragedie în Bucovãþ: o fatã de 16 aniragedie în Bucovãþ: o fatã de 16 aniragedie în Bucovãþ: o fatã de 16 ani
ºi-a împuºcat bunicaºi-a împuºcat bunicaºi-a împuºcat bunicaºi-a împuºcat bunicaºi-a împuºcat bunica

O fatã în vârstã de 16 ani, din sa-
tul Sãrbãtoarea, comuna Bucovãþ,
este cercetatã pentru ucidere din
culpã dupã ce, în noaptea de sâm-
bãtã spre duminicã, ºi-a împuºcat
mortal bunica, de 64 de ani, cu arma
de vânãtoare a concubinului. Trage-
dia s-a petrecut chiar în casa în care
locuia victima, iar concubinul fetei
era deþinãtor legal al armei de vâ-

nãtoare. Arma a fost ridicatã de an-
chetatori pentru efectuarea exper-
tizei balistice, iar deþinãtorul a fost
sancþionat cu amendã în valoare de
10.000 lei. Procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj coordonea-
zã cercetãrile în dosar ºi spun cã
se fac verificãri pentru stabilirea tu-
turor circumstanþelor în care s-a
petrecut incidentul.

tea de sâmbãtã spre duminicã,
puþin înainte de miezul nopþii, cã
o femeie de 64 de ani, din comu-

na doljeanã Bucovãþ, satul Sãrbã-
toarea, a fost împuºcatã, pierzân-
du-ºi viaþa. La faþa locului a ple-
cat o echipã de cercetare, iar în
urma verificãrilor efectuate a re-
ieºit cã autoarea este chiar nepoata
bãtrânei, o fatã în vârstã de 16 ani.

Din declaraþiile luate deja de
anchetatori s-a stabilit cã Iuliana
G., de 16 ani, împreunã cu con-
cubinul ei, Daniel Pencu, de 22
de ani, s-au dus în vizitã acasã la
tatãl fetei, care locuia cu mama
sa, Ioana Goangã, de 64 de ani.
Concubinul ºi-a luat cu el arma
de vânãtoare pe care o deþinea
legal ºi pe care a lãsat-o într-o
camerã a locuinþei. La un moment
dat, Daniel Pencu ºi tatãl Iulianei
au ieºit afarã, iar fata a manevrat
greºit arma, care se pare cã nu

era asiguratã ºi avea glonþ pe þea-
vã, ºi ºi-a împuºcat bunica. Glon-
þul i-a secþionat victimei coloana
în zona cervicalã, aceasta pier-
zându-ºi viaþa, dupã cum au con-
statat ºi medicii de pe ambulanþa
sositã la faþa locului în urma ape-
lului prin 112.

Reprezentanþii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au pre-
cizat cã în cursul zilei de ieri a
fost efectuatã autopsia cadavru-
lui, iar în cauzã a fost întocmit
dosar penal, fata de 16 ani fiind
cercetatã în stare de libertate pen-
tru comiterea infracþiunii de uci-
dere din culpã.

„Minora de 16 ani este cerce-
tatã pentru ucidere din culpã.
Ancheta este la început, ºi trebu-
ie sã stabilim de ce a plecat con-
cubinul acesteia cu arma la el ºi
în ce condiþii a manevrat tânãra

arma, astfel încât s-a descãrcat.
Autopsia este în curs de desfãºu-
rare, însã, din primele date, glon-
þul i-a secþionat victimei coloa-
na”, ne-a declarat prim-procuro-
rul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, procuror Claudiu
Dinculescu.

Poliþiºtii Biroului Arme, Explo-
zivi ºi Substanþe Periculoase din
cadrul IPJ Dolj au ajuns ºi ei la
faþa locului, au ridicat arma în
vederea efectuãrii expertizei ba-
listice ºi i-au aplicat lui Daniel
Pencu o amendã în valoare de
10.000 lei pentru nerespectarea
prevederilor regimului armelor ºi
muniþiilor, întrucât acesta nu
avea voie sã lase arma neasigu-
ratã, ci sã o pãstreze în anumite
condiþii, prevãzute de Legea nr.
295/2004 privind regimul arme-
lor ºi muniþiilor.

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

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã Dolj, vineri seara, la ora 22.00,
la Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat s-au prezentat pe
sensul de intrare în þarã, cãlãtorind
cu un autoturism marca Opel, douã
persoane de sex masculin care au
prezentat la controlul de frontierã
douã paºapoarte eliberate de auto-
ritãþile franceze.

La verificarea documentelor,
oamenii legii au constatat cã per-
soanele prezente la controlul de

Sirieni prinºi la PTF CalafatSirieni prinºi la PTF CalafatSirieni prinºi la PTF CalafatSirieni prinºi la PTF CalafatSirieni prinºi la PTF Calafat
cu paºapoarte falsecu paºapoarte falsecu paºapoarte falsecu paºapoarte falsecu paºapoarte false

Doi sirieni, de 16, respectiv 23 de ani, au fost returnaþi pe
teritoriul Bulgariei, vineri seara, dupã ce poliþiºtii de frontierã de
la PTF Calafat au constatat cã paºapoarte franceze pe care le-au

prezentat la controlul de frontierã nu le aparþineau.

frontierã nu corespund cu cele din
fotografii. În urma cercetãrilor s-a
stabilit cã cei doi sunt fraþi, sirieni,
Amro Z. ºi Obadyda Z., în vârstã
de 23, respectiv 16 ani. Aceºtia au
declarat cã documentele au fost
procurate de tatãl lor, care locuieº-
te în Franþa, cu scopul de a merge
la el. Conform protocolului româ-
no-bulgar, persoanele ºi documen-
tele au fost predate Poliþiei de Fron-
tierã Bulgarã în vederea continuãrii
cercetãrilor ºi dispunerii mãsurilor
legale ce se impun.

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj, vineri seara, la intersecþia
 bulevardului „1 Mai” cu strada
„Tabaci” din Craiova, un autove-
hicul Kia Ceed a fost lovit ºi ava-
riat grav de un BMW înmatriculat
în Spania, care a pãtruns în inter-
secþie pe culoarea roºu a semafo-
rului electric ºi a pãrãsit locul ac-
cidentului dupã coliziune. Condu-
cãtorul maºinii Kia, Marian Sãndu-
lescu, de 37 de ani, din Craiova, a
fost transportat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, fi-
ind rãnit în impact, însã, din feri-
cire, nu a suferit leziuni grave.

În urma cercetãrilor, poliþiºtii
Biroului Rutier Craiova au gãsit
BMW-ul a abandonat la intersecþia
bulevardului „1 Mai” cu strada
„Adrian Pãunescu”, la aproxima-
tiv 500 metri de impact. În cursul
nopþii de vineri spre sâmbãtã, po-
liþiºtii de la rutierã au reuºit sã-l
identifice pe autorul accidentului,

Accident provocat de un minor care a fugit
Trei persoane au ajuns la Spitalul

Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
în urma unor accidente de circulaþie
petrecute la acest sfârºit de sãptã-
mânã în Craiova ºi în judeþ. Unul
dintre ele a fost provocat, potrivit
poliþiºtilor, de un minor în vârstã de
14 ani din Craiova, vineri seara.
Minorul, la volanul unui BMW înma-
triculat în Spania, a lovit un autotu-
rism Kia, ºi-a abandonat maºina ºi a
fugit, fiind identificat de poliþiºti
ulterior, în urma cercetãrilor.

despre care spun cã este un minor
de etnie romã: Remus D., de 14
ani, din Craiova. El a declarat cã a
luat maºina tatãlui sãu din faþa ca-
sei, fãrã ca acesta sã ºtie, ºi a ple-
cat la plimbare, provocând acci-
dentul. Pe numele sãu a fost în-
tocmit dosar penal: “Minorul este
cercetat pentru vãtãmare corpora-
lã din culpã, conducere fãrã per-
mis ºi pãrãsirea locului acciden-
tului fãrã încuviinþarea poliþiºti-
lor”, a declarat agent principal
Amelia Cãprãrin, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.

Doi rãniþi, sâmbãtã
În cursul zilei de sâmbãtã, la ora

18.15, Carlo Sosio, de 55 de ani,
din Craiova, în timp ce conducea
un autoturism un Mercedes, în afa-
ra localitãþii Craiova, din direcþia
Craiova cãtre comuna Breasta, din
cauza neatenþiei ºi imprudenþei în
conducere a lovit o cãruþã nesem-
nalizatã, care se deplasa în faþa sa,

condusã de Gheorghe Barbu, de 48
de ani, din Breasta. În urma acci-
dentului a rezultat rãnirea uºoarã
Elenei Bãrbosu, de 39 de ani, din
comuna Bucovãþ, pasagerã în cã-
ruþã, pe numele conducãtorului
auto fiind întocmit dosar penal pen-
tru vãtãmare corporalã din culpã.

Tot sâmbãtã searã, în jurul orei
21.30, Marian Ciuciunã, de 35 de
ani, din comuna Breasta, în timp
ce conducea un autoturism Dacia
Logan, pe bulevardul „Decebal”
din Craiova, la intersecþia sema-
forizatã cu strada „Gârleºti” a in-
trat în coliziune cu un Opel Astra
condus de Cristian Preda, de 25
de ani, din Craiova. În urma acci-
dentului a rezultat vãtãmarea cor-
poralã uºoarã a lui Daniel Cergan,
de 33 de ani, din Craiova, pasa-
ger în primul autoturism, iar în
cauzã s-a întocmit dosar penal
pentru vãtãmare corporalã din
culpã, dupã cum au comunicat
reprezentanþii IPJ Dolj.



cuvântul libertãþii / 5luni, 13 ianuarie 2014
actualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

O ºtire recentã circulã prin jungla me-
diaticã autohtonã pe post de act disident
faþã de actuala guvernare (nu faþã de Pu-
tere, în ansamblul ei, aºa cum mi s-ar fi
pãrut firesc mãcar în tradiþia unui raport
antagonist canonizat între artist/intelec-
tual ºi Societate): un poet, altminteri re-
marcabil, Dan Sociu, a refuzat, printr-
un anunþ public, premiul conferit de un
juriu convocat de Institutul Cultural Ro-
mân pentru un volum de versuri consa-
crat drept „cartea anului”. Fireºte, auto-
rul era întrutotul îndrituit la o astfel de
decizie: cazuri similare nu lipsesc, iar
unele dintre acestea au cãpãtat chiar aure
legendare, dacã ne-am referi fie ºi la re-
fuzul Nobelului de cãtre francezul Jean-
Paul Sartre. La noi, nici în cei mai fati-
dici ani ceauºiºti astfel de refuzuri nu s-
au înregistrat. O explicaþie cât de cât lo-
gicã ar consta, dacã e sã credem pe avo-
caþii tezei rezistenþei prin culturã, cã, în
fond, premiile au fost mai totdeauna au-
tonome, ba chiar un pic…în disidenþã faþã
de „orientãrile” regimului în domeniu.

Însã tocmai într-o astfel de perspecti-

Un premiu, un gest, o diatribã sub gustul penibiluluiUn premiu, un gest, o diatribã sub gustul penibiluluiUn premiu, un gest, o diatribã sub gustul penibiluluiUn premiu, un gest, o diatribã sub gustul penibiluluiUn premiu, un gest, o diatribã sub gustul penibilului
vã devine dubios, dacã nu cumva oare-
cum ºocant, gestul tânãrului autor de as-
tãzi. Întâi de toate, el însuºi probabil era
în cunoºtinþã de cauzã cã ICR n-are, în
cazul actului respectiv, nicio atribuþie în
afara aceleia de a pune la dispoziþie cadrul
material, inclusiv contravaloarea premii-
lor, pentru desfãºurarea unui astfel de eve-
niment. Juriul a fost constituit la propu-
nerea Uniunii Scriitorilor, dupã cum, ca ºi
în alte cazuri, uniunile de creaþie sunt in-
stanþele de decizie în tot ceea ce presupu-
ne selectarea unor lucrãri ori promovarea
lor în exterior. Dacã nu va fi fost mereu
aºa, atunci mã îndoiesc cã eventuale ne-
reguli ºi derogãri se vor fi înregistrat toc-
mai în trecuta legislaturã a acestei impor-
tante instituþii reprezentative de culturã.

Cã aºa ºi este, o probeazã autorul în-
suºi, Dan Sociu în persoanã, atunci când
îºi începe refuzul iconoclast prin a le mul-
þumi juraþilor, tuturor celor trei, menþio-
nând încã ºi mai straniu cã nu era la cu-
rent nici cu nominalizarea, probând parcã
tocmai condiþiile de absolutã legitimitate
ºi coerenþã în care lucrurile s-au desfãºu-

rat. Abia ceea ce urmeazã tinde sã capete
un oarecare sens, cãci autorul care-ºi re-
fuzã premiul ia ca þintã nici mai mult nici
mai puþin decât „ICR-ul acesta… ºi mi-
nisterul acesta al culturii” care, chipurile,
ar „þine de un guvern prea scârbos, care
nu respectã contractele cu noi, e compus
din mincinoºi patologici, a încãlcat… toa-
te promisiunile (ºi doctrina social-demo-
cratã), a bãtut ºi hârþuit þãrani ºi protesta-
tari, dispreþuieºte sãracii, e arogant ºi un-
suros, crede cã poate face ce vrea din legi
ºi altele, dupã cum le ºtim”.

Incoerenþa, în ciuda tonului apãsat pro-
testatar, ºi inconsistenþa acuzelor, chiar ºi
dincolo de stângãcia unei stilistici demne
mai curând de un denunþ la vreun serviciu
al unei primãrii de sector, sunt punctele
care mã neliniºtesc ºi mã pun pe gânduri.
Fãrã a mai adãuga aici cã, totuºi, institu-
tul respectiv nu e al guvernului ºi nu mai e
nici al Preºedinþiei, ci al Parlamentului, mai
exact al Senatului, mã întreb ce semnifi-
caþie profundã poate cãpãta revolta unui
tânãr scriitor împotriva unei guvernãri
când aceasta este redusã la… refuzul unui

premiu, de altfel, meritat?
Media, televiziuni, cotidiane, tabloide,

de toate culorile ºi beneficiare de simbrii
dintre cele mai variate nu prididesc cu
criticile, multe încã ºi mai mincinoase
decât ale guvernanþilor, aºa încât orice
intelectual – scriitor, artist, academician,
universitar ºi ce-o mai fi – are nu doar
oportunitatea, ci ºi libertatea neîngrãditã
sã-ºi exprime dezacordul ºi sã-ºi strige
nemulþumirea. ªi mai are încã la dispozi-
þie propria sa vocaþie artisticã de a-ºi ar-
ticula, în forme structurate la nivelul unor
opere, întreaga sa intransigenþã faþã de
orice guvernare. ªi, mai ales, faþã de
Putere, atunci când aceasta, decupatã de
la adevãratele sale rosturi, capãtã forme
corozive. Ceea ce îmi pare a determina
în protestul tânãrului poet e tocmai un
fel de sictir – o denunþã chiar terminolo-
gia mult prea… directã – la adresa unei
pãrþi a… Puterii. ªi, din pãcate, a acelei
pãrþi care, la un examen cât de cât neu-
tru, n-are niciun fel de implicare în ac-
tul, presupus cultural, de care Dan So-
ciu se dezice atât de gãlãgios.

Acþiunea s-a desfãºurat în perioada 20
noiembrie 2013 – 8 ianuarie 2014, sub co-
ordonarea de specialitate a Direcþiei Arme,
Explozivi ºi Substanþe Periculoase, cu spri-
jinul Direcþiei de Ordine Publicã, poliþiºtii
efectuând 4.094 de controale ºi verificãri.
În urma acestora, au constatat 1.602 de
infracþiuni, de comiterea cãrora sunt sus-
pectate 1.567 de persoane. De asemenea,
au aplicat 112 sancþiuni contravenþionale, în
valoare de 113.560 de lei.

Poliþiºtii au ridicat, în vederea confiscã-
rii, 50.331 kg de articole pirotehnice, din ca-
tegoriile 1, 2, 3 ºi 4. În aceastã perioadã, au
fost înregistrate 17 rãniri din cauza folosirii
necorespunzãtoare a articolelor pirotehnice,
comparativ cu 22 în 2013.

Controalele au vizat societãþile comercia-
le autorizate pentru operaþiuni cu articole pi-
rotehnice, dublate de activitãþi specifice
structurilor de ordine publicã în zona pieþe-

Peste 50 de tone de articole pirotehnice, în valoare totalã de 1,5
milioane de lei, au fost confiscate de poliþiºti în cadrul acþiunii naþio-
nale „Foc de Artificii 2013”, conform unui comunicat al Inspectoratu-

lui General al Poliþiei Române (IGPR) remis Agerpres.

lor, târgurilor sau centrelor comerciale. La
activitãþi au participat ºi specialiºti din ca-
drul Ministerului Muncii – Inspectoratele
Teritoriale de Muncã.

Conform IGPR, anul acesta au fost înre-
gistrate mai puþine rãniri din cauza folosirii
necorespunzãtoare a articolelor pirotehnice,
comparativ cu anul trecut.

Din datele statistice deþinute de Poliþia
Românã a rezultat cã, în anul 2005, când
articolele pirotehnice din clasa a II-a se co-
mercializau „la liber”, în perioada sãrbãtori-
lor de iarnã, la nivel naþional, au fost înre-
gistrate peste 350 de rãniri ºi un deces cau-
zate de folosirea necorespunzãtoare a aces-
tor articole pirotehnice.

Dupã apariþia, în anul 2006, a restricþionã-
rii vânzãrii cãtre publicul larg a acestei cate-
gorii de articole pirotehnice, în perioada simi-
larã, au fost înregistrate, în medie, 25 de rã-
niri anual, fãrã sã fie înregistrate decese.

„Problema cea mai stringentã discutatã
cu partenerii bulgari a fost cea a pestei por-
cine, pentru cã atât noi, cât ºi bulgarii, con-
form deciziei Comisiei Europene, suntem
capabili sã vindem doar carne ºi produse din
carne de porc din toate unitãþile autorizate
sanitar-veterinar ºi care îndeplinesc condi-
þiile pentru spaþiul comunitar, mai puþin porci
vii. Le-am propus colegilor bulgari sã facem
la Bucureºti, în vara acestui an, o întâlnire
de lucru comunã ºi cu experþii Comisiei Eu-
ropene, sã mergem unitar pe condiþiile ce-
rute de ei, astfel încât, începând cu anul
2015, sã putem exporta ºi porci vii în spa-
þiul comunitar„, a declarat ieri, pentru Ager-
pres, preºedintele Autoritãþii Naþionale Sani-
tare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimente-
lor (ANSVSA), Vladimir Mãnãstireanu.

Controlul miºcãrii animalelor între cele
douã þãri ºi înãsprirea condiþiilor de
supraveghere a pestei porcine, mai
ales la graniþa cu þãrile terþe, sunt
douã aspecte importante care trebuie
urmãrite în vederea obþinerii acordu-
lui de export de porci vii în þãrile UE.
„Un lucru foarte important este con-
trolul miºcãrii animalelor între cele
douã þãri ºi aici trebuie sã înãsprim
condiþiile de supraveghere a pestei
porcine mai ales la graniþa cu þãrile
terþe, unde existã pestã porcinã afri-
canã, iar porcul mistreþ este rezervor
natural de pestã porcinã. La ºedinþa

România ºi Bulgaria vor sã obþinã acordul CE pentru
reluarea exporturilor de porci vii în spaþiul comunitar

România ºi Bulgaria vor sã
obþinã acordul Comisiei
Europene pentru reluarea
exporturilor de porci vii în
spaþiul comunitar, începând
cu anul 2015, deocamdatã
cele douã þãri fiind autorizate
sã vândã doar carne ºi produ-
se din carne de porc în þãrile
Uniunii Europene.

comunã din varã, cu experþii Comi-
siei, trebuie sã vedem ce mai trebuie
sã facem sã devenim þãri libere de pes-

tã porcinã. În discuþiile de anul trecut pe care
le-am avut cu CE, noi am cerut ca din 2014
sã putem exporta ºi porci vii, dar experþii
europeni au spus cã vor sã vadã mãsurile de
supraveghere în 2014 ºi dacã mai apar sau
nu cazuri de pesta porcinã la porcii crescuþi
în gospodãrii, ceea ce nu este cazul. ªi, foar-
te important, este modul cum se face su-
pravegherea la porcii mistreþi”, a adãugat
Mãnãstireanu.

În urma discuþiilor de principiu, care au
avut loc sãptãmâna trecutã la Ruse (Bulga-
ria), s-a decis organizarea unei ºedinþe co-
mune de Guvern, cel mai probabil în luna
februarie sau martie 2014, când urmeazã sã
se semneze un acord general pe partea de
agriculturã, dar ºi anumite protocoale tehni-
ce separate pe partea sanitar-veterinarã.

Peste 50 de tone de petarde ºi artificii
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În aceste zile, o parte din români chiar
au ºanse reale de a semna un contract
de muncã, având în vedere cã, în pe-
rioada imediat urmãtoare, reprezentan-
þii Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã (AJOFM) Dolj, prin
reþeaua Eures, pun la bãtaie peste 80 de
job-uri pentru lucrãtorii calificaþi în do-
meniul hotelier – gastronomic, care do-
resc sã desfãºoare o activitate sezonie-
rã în Germania. Dintre aceste locuri de
muncã, zece sunt pentru barman, ospã-
tar/personal servire clienþi – 20 de
posturi, bucãtar – 40 de posturi ºi su-
praveghetor de noapte – zece posturi.

„Pentru ocuparea posturilor de bar-
man, ospãtar ºi bucãtar sunt solicitate

Doljenii sunt din ce în ce mai interesaþi de gãsi-
rea unui loc de muncã în afara þãrii ºi asta pentru cã
piaþa forþei de muncã din România este firavã ºi nea-
tractivã. Întrebaþi de ce preferã strãinãtate, aceºtia

persoane care au calificare profesionalã
încheiatã, experienþã în domeniu de cel
puþin doi ani ºi cunoºtinþe bune/foarte
bune de limba germanã (nivel B1/B2).
Pentru posturile de supraveghetor de
noapte, persoanele interesate trebuie sã
fi urmat cursuri de management în do-
meniul hotelier ºi sã aibã atât cunoºtinþe
foarte bune de limba germanã (nivel B2),
cât ºi cunoºtinþe de limba englezã ºi lim-
ba francezã”, a precizat Daniela Barbu,
director executiv al AJOFM Dolj.

Salariul oferit este motivant
Angajarea se face pe o perioadã cu-

prinsã între ºase luni ºi un an, în func-
þie de ocupaþie, începând cu luna apri-

lie 2014. Salariul oferit este motivant,
în conformitate cu tariful prevãzut în
contractul colectiv de muncã în dome-
niu, iar orele suplimentare sunt remu-
nerate în avans. Angajatorul asigurã
cazarea ºi oferã programe de formare
profesionalã, promoþii ºi servicii com-
plementare.

„Cei interesaþi de aceste locuri de
muncã trebuie sã se adreseze consiliu-
lui Eures din cadrul AJOFM Dolj, stra-
da „Eugeniu Carada”, pentru a putea fi
înregistraþi în baza de date pentru mun-
cã în strãinãtate ºi pentru a primi ast-
fel invitaþie de participare la selecþie”,
a completat reprezentantul AJOFM
Dolj.

spun aproape în unanimitate cã un job în afara þãrii
este bine plãtit ºi condiþiile de muncã sunt mult mai
bune. Este un sacrificiu, dar se pare cã pentru mulþi
doljeni acest lucru meritã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Senatorul Dincã a fãcut o
apreciere ºi din perspectiva fap-
tului cã a fost viceprimar al mu-
nicipiului Craiova, dar ºi primar
interimar o perioadã de timp.
Parlamentarul susþine cã muni-
cipiul Craiova ar putea sã nu mai
fie pol de creºtere, adicã nu va
mai face parte din Planul Inte-
grat de Dezvoltare Urbanã, în
exerciþiul bugetar 2014-2020,
aºa cum a fãcut parte în exer-
ciþiul bugetar 2009-2014, alãturi
de alte ºase municipii din þarã.
Dar banii nu sunt pierduþi, cu
condiþia ca Guvernul, acum, pe
ultima sutã de metri, sã solicite
în continuare acest „statut” pen-
tru Craiova, ceea ce ar însem-
na multe milioane de euro, bani
care s-ar duce în dezvoltarea
oraºului. „Nu-i costã nimic, tre-
buie doar sã cearã continuarea
acestui proiect”, a spus sena-
torul Mãrinicã Dincã.

Avertizãrile senatorului Mãrinicã Dincã
Reprezentanþii Comisiei Europene susþin cã

prima versiune a Acordului de Parteneriat
(AP) pentru utilizarea fondurilor comunitare
în perioada 2014-2020 este lipsitã de viziune
strategicã, prea vagã ºi nu dovedeºte cã lec-
þia datã de eºecul cheltuirii banilor UE este

valorificatã. Plecând de la aceste observaþii,
parlamentarii PDL de Dolj ªtefan Stoica ºi
Mãrinicã Dincã au tras un semnal de alarmã
vizavi de întârzierea cu care se vor depune
proiectele cu finanþare europeanã în baza aces-
tui Acord.

S-au fãcut publice observaþiile
trimise de reprezentanþii CE

Parlamentarul spune cã pri-
ma versiune a Acordului, care
reprezintã, practic, o formã

mult mai avansatã decât un sim-
plu draft ºi indicã modul în care
autoritãþile române ºi-au pro-
pus sã atragã fonduri europe-
ne în perioada 2014-2020, a
fost prezentatã, în octombrie,
deputaþilor. Anterior, în 25 iu-
lie, ministrul Tedorovici decla-
ra cã Acordul de Parteneriat
care urmeazã sã fie trimis la
Bruxelles în toamnã va fi “un
document de bunã calitate”.
Recent s-au fãcut publice ob-
servaþiile trimise de reprezen-
tanþii CE Guvernului Ponta.
Dupã cum se vãd lucrurile, în
mod cert, primul proiect depus
va fi cel mai devreme în luna
decembrie, ceea ce este trist.
Noi chiar vrem sã-i solicitãm
d-lui ministru Teodorovici sã
ne spunã când crede domnia sa
cã se va depune primul proiect
ca sã ºtim ºi noi”, a subliniat
senatorul Mãrinicã Dincã.

Deputatul ªtefan Stoica a spus
cã PDL a avertizat în repetate rân-
duri cã proiectul descentralizãrii
– aºa cum a fost el conceput ºi
asumat de puterea PSD-PNL – în-
calcã grav articolele constituþio-
nale privind organizarea statului
român, principiile funcþionãrii ad-
ministraþiei publice locale ºi regi-
mul proprietãþii. „Toate aceste
semnale trase de PDL au fost igno-
rate în mod sistematic de Guver-
nul Ponta. În toatã aceastã perioa-
dã, Partidul Democrat Liberal a
atenþionat cã descentralizarea mar-
ca USL ar însemna un dezastru
pentru România. Prin atitudine
publicã ºi acþiune parlamentarã,
PDL a încercat sã stopeze demer-
sul USL care ar fi dus la veritabilã
feudalizare a þãrii. Descentraliza-
rea lui Ponta ºi Antonescu era o

Deputatul ªtefan Stoica:

„Decizia CCR confirmã
justeþea acþiunii PDL”
Parlamentarii democrat-liberali doljeni au subliniat, ieri, în cadrul

unei conferinþe de presã, faptul cã decizia de vineri a Curþii Constitu-
þionale în privinþa Legii descentralizãrii confirmã justeþea acþiunii

Partidul Democrat Liberal, care s-a opus ferm ºi insistent adoptãrii
proiectului profund neconstituþional asupra cãruia Guvernul USL ºi-a

angajat rãspunderea în faþa Parlamentului.

sfidare a cetãþeanului, a primari-
lor ºi comunitãþilor locale care
ajungeau cu toþii la mâna unui po-
litician devenit, prin lege, ºef de
plantaþie...”, a precizat parlamen-
tarul democrat-liberal.

Testul de responsabilitate
pentru clasa politicã, ratat

În completare, senatorul Mãri-
nicã Dincã a mai spus cã PDL a
demarat strângerea de semnãturi
pentru depunerea unei moþiuni de
cenzurã împotriva Guvernului
Ponta, avertizând cã toþi cei care
nu o semneazã vor fi egal vino-
vaþi de dezastrul care va urma. „A
fost un test de responsabilitate
pentru clasa politicã româneascã,
ratat din pãcate de cei care pre-
tind cã apãrã valorile de centru-

dreapta. PDL considerã
cã respingerea descen-
tralizãrii Ponta-Antones-
cu de cãtre judecãtorii
Curþii echivaleazã cu ad-
optarea unei moþiuni de
cenzurã împotriva Gu-
vernului USL. În conse-
cinþã premierul Victor
Ponta trebuie sã demisi-
oneze. Aºa cum a ºtiut
sã-ºi asume rãspunderea
pentru un proiect de
Lege vãdit neconstituio-
nal, la fel trebuie sã-þi
asume ºi responsabilita-
tea prostiilor pe care a
încercat sã le legifere-
ze”, a mai spus senato-
rul Dincã.
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Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Recent, autoritãþile din Ger-
mania anunþau cã România
este principalul furnizor de per-
sonal medical pentru spitalele
din aceastã þarã. Astfel, potri-
vit unor date oficiale, în 2012,
activau în Germania peste
2.700 de medici proveniþi din
România, faþã de 2.258 din
Grecia ºi 2.090 din Austria. În
Top 10 se mai aflau Rusia,

Polonia, Ungaria, Siria, Bulga-
ria, Ucraina ºi Slovacia. Nu
doar Germania este însã o des-
tinaþie bunã pentru medicii ro-
mâni. De-a lungul anilor, aceº-
tia au ales ºi spitalele din An-
glia, Franþa, Italia, Belgia ºi,
într-un procent mai mic, þãrile
nordice.

Reprezentanþii Ministerului
Sãnãtãþii au hotãrât sã declan-
ºeze mai multe controale în spi-
talele din toatã þara pentru a ve-
rifica în ce mãsurã sunt res-
pectate condiþiile igienico-sani-
tare. Astfel, începând cu data
de 1 martie a.c., toate spitalele
publice vor fi controlate de in-
specþia sanitarã, la capitolul
curãþenie, motiv pentru care
oficialii de la Bucureºti au ºi
solicitat preºedinþilor de con-
silii judeþene sprijinul în aceas-
tã acþiune. Controalele vor fi
finalizate pânã pe data de 31
mai, iar rezultatele vor fi fãcu-

Spitalele vor fi verificate
la capitolul curãþenie

te publice la sfârºitul lunii iu-
nie. Dupã cum au precizat ini-
þiatorii acestei acþiuni, controa-
lele au ca scop impulsionarea
managerilor de spitale pentru
aplicarea corectã a prevederi-
lor legilor sanitare ºi efectua-
rea unor activitãþi pentru care
„este nevoie în primul rând de
respect pentru pacienþi”.

Ministrul Sãnãtãþii, Eugen
Nicolãescu, a precizat cã, in-
diferent de situaþia sistemul sa-
nitar românesc, în prezent, ne-
sat isfãcãtor atât  pentru pa-
cienþi, cadre medicale, cât ºi
pentru autoritãþi, un standard

elementar de curãþenie ºi igie-
nã trebuie asigurat de toþi ma-
nagerii unitãþilor sanitare, fapt
care ar demonstra respect faþã
de profesioniºtii din sistem ºi
faþã de pacienþi.  Obiectivul
principal anunþat de autoritãþi-
le sanitare este acela al ducerii
la îndeplinire a obiectivelor ºi
acþiunilor din cadrul programe-
lor privind efectuarea curãþe-
niei, dezinfecþiei, dezinsecþiei
ºi deratizãrii în spitale, precum
ºi pentru asigurarea, în canti-
tãþi suficiente, a materialelor ºi
produselor destinate acestor
activitãþi.

În fiecare zi, ºapte mediciÎn fiecare zi, ºapte mediciÎn fiecare zi, ºapte mediciÎn fiecare zi, ºapte mediciÎn fiecare zi, ºapte medici
pleacã în strãinãtatepleacã în strãinãtatepleacã în strãinãtatepleacã în strãinãtatepleacã în strãinãtate

Anul trecut, peste 2.800 de me-
dici români au pãrãsit sistemul sa-
nitar românesc, accentuând astfel
un fenomen care a apãrut odatã cu
aderarea României la Uniunea Eu-
ropeanã.  Din 2007 pânã în prezent,
peste 14.000 de medici ºi 40.000 de

asistenþi medicali au plecat din þarã
pentru a profesa în spitalele din
strãinãtate pe salarii chiar ºi de zece
ori mai mari. În aceste condiþii, la
nivel naþional, tot mai multe unitãþi
sanitare întâmpinã dificultãþi din
cauza deficitului de personal.

Spitalele rãmân
fãrã doctori

În schimb, România pierde la
toate capitolele. Pe lângã faptul cã
tot mai multe secþii ºi spitale rã-
mân fãrã specialiºti, nici aspectele
financiare nu sunt de neglijat. Pen-
tru pregãtirea doctorilor statul ro-
mân ar fi investit nu mai puþin de
3,5 miliarde de euro, bani aruncaþi

pe fereastrã þinând cont de faptul
cã puþini dintre cei care fac acest
pas se mai întorc sã lucreze într-
un spital din România. Pentru for-
marea unui medic timp de ºase ani,
statul cheltuieºte aproximativ
30.000 de lei, iar pentru specializa-
rea acestuia, încã 21.000 de lei – în
total, aproximativ 51.000 de lei.

ªi mai îngrijorãtor este însã
faptul cã s-a coborât sub pra-
gul critic de 40.000 de medici
cu liberã practicã în Romania,
faþã de 55.000 câþi erau înre-
gistraþi în 1990. Anul trecut, în
cabinetele, clinicile ºi spitalele
din þarã lucrau doar 39.813
medici, comparativ cu 41.799
de medici în 2012, în condiþiile
în care numãrul de bolnavi a
crescut constant. Aproximativ
3% din doctorii români ºi 5-
10% dintre asistente emigreazã
în fiecare an. Conform calcu-
lelor, dacã în centrele universi-
tare, media doctorilor este de
3,6 la 1.000 de locuitori, zona
ruralã chiar are de suferit. Aºa
se face cã, la nivel naþional, re-
zultã o medie de numai 1,9 me-
dici la 1.000 de locuitori.

Absolvenþii
de Medicinã cautã
salarii mai mari
peste hotare

Dupã calculele repre-
zentanþilor Colegiului
Medicilor din România,
în 27 de judeþe din în-
treaga þarã existau uni-
tãþi sanitare care funcþi-
onau fãrã a fi acoperite
din punctul de vedere al
personalului medical.

Situaþia este cu mult
mai gravã în condiþiile în
care 64% din studenþi la
Medicinã ºi 60% din doc-
torii care încã sunt în

þarã intenþioneazã sã pãrãseascã
þara. Asta pentru cã dupã cum
relevã statisticile Eurostat un
medic rezident în România, in-
clusiv cei care lucreazã pe sec-
þii dificile, aºa cum ar fi cea de
primiri urgenþe sau ATI, ajunge
sã câºtige în jur de 200 de euro,
în timp ce media europeanã este
de 1.300 de euro. Iar diferenþele
nu se opresc aici. Foarte mari
sunt ºi între salariul pe care îl
primeºte un medic specialist sau
primar în þara noastrã ºi un spe-
cialist cu aceeaºi pregãtire în
Europa. Astfel, un medic specia-
list este plãtit de stat în Româ-

nia cu doar 500 de euro, în timp
ce un medic primar primeºte cel
mult 800 de euro. Media euro-
peanã este de aproximativ zece
ori mai mare, respectiv 7-8.000
de euro.

Cei mai cãutaþi de spitalele din
strãinãtate sunt medicii chirurgi,
cei specialiºti în boli interne ºi an-
estezie terapie intensivã. Aºa cum
era de aºteptat, majoritatea doc-
torilor care pleacã sunt tineri.
Chiar dacã existã ºi excepþii –
medici cu vârsta peste 50 de ani
–, cei mai hotãrâþi sã pãrãseascã
þara rãmân medicii rezidenþi, ne-
mulþumiþi de condiþiile de mun-

cã, dar mai ales de salarii.
Dar sistemul de sãnãta-

te nu pierde numai medici,
ci ºi cadre medii – adicã
asistenþi medicali. Din
2007 încoace, în jur de
40.000 de asistenþi au pã-
rãsit sistemul, ceea ce
duce la un deficit mult mai
mare de personal în spita-
le. ªi, conform studiilor
efectuate în ultimii 6 ani
intenþia de migraþie se men-
þine în continuare la apro-
ximativ 15% din totalul
personalului medical.
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Decontarea navetei personalului didactic rămâne în
continuare o problemă ce nu poate fi rezolvată din
bugetul alocat de Ministerul Educaţiei. Potrivit preşe-
dintelui sindicatului “Spiru Haret” Dolj, decontarea
navetei revine fiecărui consiliu local în parte.

“Legea educaţiei spune că decontarea navetei pro-
fesorilor se fac pe tot anul calendaristic, acum e pro-
blema primăriilor care au sau nu au buget. Noi ne-am
fi aşteptat ca ordonanţa de urgenţă să vină cu nişte
precizări clare. Ele lipsesc, n-au venit. Practic, nave-
ta se decontează tot după instrucţiunile date de fostul
ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu. Sunt şi primarii
care pot asigura decontarea cheltuielilor, iar marea
majoritate depind de bugetul central şi sunt probleme.
Din păcate, sunt şi primării codaşe, care nu-şi achită
aceste obligaţii pe care le au. Printre cele care ne-au

Naveta profesorilor,
decontată pe sărite

creat probleme se numără Pleşoi, Caraula, Lipovu şi
Gogoşu. La Lipovu avem o restanţă de peste trei ani.
Ne aşteptam ca la acea regionalizare să găsim soluţii
ca entităţile mici care au maximum 2000 de locuitori
să dispară şi să apară comunele mai mari pentru a
reduce cumva cheltuielile. Există şanse ca prin recti-
ficarea bugetară să se facă decontarea navetei, dar
asta stă în puterea decidenţilor politici”, a spus preşe-
dintele sindicatului “Spiru Haret” Dolj.

Se pregătesc schimbări
la înscrierea în clasa pregătitoare

Înscrierea
copiilor la clasa
pregătitoare ar
urma să aibă loc în
mai multe etape,
prioritate având c ei
care locuiesc în
zona şc olilor
dorite.  Mai-marii
de la Educaţie vor
da însă public ităţii
detaliile pe ultima
sută de metri,
adică abia în
martie.

Copiii care vor intra în
sistemul de învăţământ obliga-
toriu,  de la anul, vor f i înscrişi
în primăvară la şcoală, iar
părinţii trebuie să aibă în vedere
faptul că oficialii de la Educaţie
au anunţat că ar putea schimba
sistemul de înscrieri în clasa
zero. Astfel, înscrierile la şcoală
s-ar putea face în mai multe

etape pentru ca cei care lo-
cuiesc  în imediata apropiere a
unităţii şcolare să aibă priorita-
te. Momentan nu s-a dec is
nimic,  doar s -au făc ut propu-
neri din partea inspectorilor,
care sunt analizate,  urmând ca
metodologia ş i c alendarul
înscrierii să fie publicate c el
mai probabil în primăvară, aşa
cum s-a întâmplat anul trecut.

Pagină realizată de ALINA DRĂGHICI

Proiectul International Kinder-
garten se adresează copiilor de
grădiniţă din Craiova şi are ca
sc op dezvoltarea interesului ş i
curiozităţii aces tora asupra cul-
turilor  şi limbilor s trăine (a diver-
sităţii culturale la nivel global) ş i,
de asemenea, îmbunătăţirea c u-
noştinţelor de limbă engleză. Pro-
iectul implică prezenţa a cinc i sta-
giari internaţionali, c are vor pre-
lua rolul educatorilor ş i vor crea
ac tivităţi interactive de educaţie
culturală pentru copii.

Activităţile, stabilite
împreună cu educatorii

Proiectul se va desfăşura în
perioada 13 ianuarie – 28 februa-
rie, în c are preşcolarii se vor bu-
cura de prezenţa studenţilor in-
ternaţionali în grădiniţele lor timp
de trei sau şase săptămâni.  Acti-

Studenţii internaţionali
revin in grădiniţele craiovene

Proiectul International Kindergarten
revine în grădiniţele craiovene prin inter-
mediul AIESEC Craiova, aducând cinci

vităţile s tagiarilor vor fi imple-
mentate într-un mod interactiv,
non-formal şi uşor de înţeles .
Ac estea vor f i stabilite împreună

cu educatorii,  conform nevoilor
fiecărei grupe de copii. Temele
propuse spre realizare sunt: des-
coperirea diferenţelor c ulturale,

educ aţie lingvistic ă (engleză şi
limba maternă s tagiarului),  reguli
de c omportament în societate,
educ aţie artistic ă (muzică, desen,
teatru, dans),  educaţie despre să-
nătate şi ecologie.

În cadrul acestei ediţii, grădi-
niţele vor găzdui cinci internaţi-
onali ce vin din ţări precum Ugan-
da, Rusia, Australia, Slovacia şi

Brazilia. Prima grădiniţa c are a
ac ceptat invitaţia AIESEC Craio-
va pentru a partic ipa la aces t edi-
ţie es te grădiniţa “Micul Prinţ”.
Deja a cea de-a c incea ediţie, In-
ternational Kindergarten s-a des-
făşurat până acum în 10 grădini-
ţe de stat şi 4 particulare,  fiind
cea mai bună opţiune de interna-
ţionalism în grădiniţe.

Pentru profesoare, s tagiul mi-
nim de cotizare este de 14 ani şi
10 luni, în loc de 14 ani ş i 8 luni,
cât era până acum,  iar  s tagiul
complet de c otizare este de 29 de
ani şi 8 luni. În ceea c e priveş te
vârs ta standard de pens ionare,
ac easta a crescut de la 59 de ani
şi 10 luni la 59 de ani şi 11 luni,
adică până la 1 septembrie se pot
pensiona la limită de vârs tă fe-
meile care sunt născute în anul
1954 ş i îndeplinesc condiţiile de
cotizare la sistemul naţional de
as igurare. La profesori, vârs ta
standard de pensionare a c resc ut
de la 64 de ani şi 10 luni la 64 de
ani şi 11 luni,  perioada minimă de
cotizare f iind şi în acest c az tot
de 14 ani şi 10 luni, iar s tagiul
complet de cotizare de 34 de ani
şi 8 luni.  Până la 1 septembrie se
pot pensiona profesorii născuţi în
anul 1949.

A crescut vârsta de pensionare
a cadrelor didactice

Anul acesta aduce veşti nu tocmai bune pentru profesorii care se gân-
deau să se retragă de la catedre. Metodologia de mişcare a personalului
didactic pentru 2014 – 2015, articolului 54, precizează că a crescut stagiul
de cotizare cu două luni, iar la limita de vârstă s-a adăugat o lună.

Gradul I şi rezultate şcolare
deosebite cu elevii, pentru
prelungirea activităţii

Cadrele didactice care se pen-
sionează din toamnă trebuie să de-
pună cererile, începând din 3 fe-
bruarie, la secretariatele unităţilor
de învăţământ unde au catedra.
Dacă vor să mai rămână trei ani în

activitate, cât permite legea, trebuie
să primească atât acceptul Consi-
liului de Administraţie al şcolii, cât
şi pe cel al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Dolj, să aibă gradul I şi
rezultate şcolare deosebite cu ele-
vii. Pentru prelungirea activităţii ce-
rerile se depun tot la secretariatul
şcolii în perioada 31 martie – 10
aprilie.

stagiari internaţionali care vor prelua
rolul educatorilor şi vor crea activităţi
interactive despre educaţie culturală.
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European Union Youth Orches-
tra (EUYO) este un proiect muzi-
cal european care reuneşte cei mai
talentaţi muzicieni din toate ţările
membre ale Uniunii Europene sub
bagheta unor dirijori de faimă in-
ternaţională.

Participarea la concerte şi tur-
nee şi sesiunile de pregătire a tineri-
lor muzicieni selectaţi în orchestră
sunt finanţate în totalitate de EUYO.

Orchestra  susţine două turnee
anuale, primăvara şi vara, fiind pre-
zentă în cele mai importante săli
de concerte şi festivaluri ale Euro-
pei. Fiecare turneu este precedat
de o perioadă de rezidenţă, de stu-

Preselecţie pentru Orchestra Europeană de Tineret
La Bucureşti va avea loc,  pe data de 7 fe-

bruarie, selecţia anuală pentru Orchestra Eu-
ropeană de Tineret (European Union Youth
Orchestra),  pentru tinerii m uzicieni rom âni
cu vârste cuprinse între 14 şi 24 de ani.  Ter-

m enul-lim ită pentru înscriere este 24 ianua-
rie 2014.  În stagiunea 2013-2014,  în urm a
audiţiilor de la Bucureşti din februarie 2013,
patru m uzicieni rom âni au fost selectaţi ca
m em bri în EUYO.

În stagiunea 2013-2014, în urma audiţiilor de la Bucureşti din februarie
2013, patru muzicieni români au fost selectaţi ca membri în Orchestra Euro-
peană de Tineret: Adrian Dima (vioară), Cătălin Constantin Micu (vioară), So-
rin Vlad Spasinovici (violă), Andrei Mihăilescu (contrabas) şi Cristina Ordean
(oboi), iar Irina Teodora Movileanu (vioară) a participat la şcoala de vară EUYO.

diu şi repetiţii intensive. Pe lângă
turneele tradiţionale, EUYO susţi-
ne frecvent concerte şi turnee în
Europa şi pe alte continente. În
primăvara lui 2012 EUYO a parti-
cipat la un turneu în premieră în
Elveţia, Italia, Polonia şi Spania, iar
în luna august, în Italia,  Malta,
Olanda, Austria şi Macedonia.

Pentru cele aproximativ 130 de
locuri din orchestră se organizează
anual selecţii în fiecare ţară. Chiar
şi membrii actuali ai orchestrei tre-
buie să se prezinte la audiţii pentru
a-ş i păs tra locul.  De asemenea,
EUYO are o listă de rezerve de apro-
ximativ 200 de muzicieni, care au

şansa să cânte în orchestră în tim-
pul anului. „EUYO oferă o experi-
enţă nepreţuită pentru viitoarea ge-
neraţie de mari muzicieni. Este o
adevărată piatră de temelie pentru
începutul unei cariere de succes. A
fost şi va fi mereu o orchestră uni-
că”, spune Vladimir Ashkenazy, di-
rijor şi director muzical EUYO.

Informaţii suplimentare despre
EUYO şi audiţii sunt disponibile la
adresa http://www.euyo.org.uk/.
Începând cu anul 2010, participa-
rea muzicienilor români la EUYO
este sprijinită de Institutul Cultural
Român. În România preselecţia va
fi organizată de ARTEXIM.

Pentru că încă din 2010, când a fost
iniţiat, s-a bucurat de succes în rândul
micilor participanţi, dar şi din dorinţa de
a veni în întâmpinarea copiilor care vor
să-şi lărgească orizontul de cunoaştere,
să-şi dezvolte limbajul şi modul de expri-
mare şi să-şi valorifice potenţialul crea-
tiv, proiectul educaţional „Cărticica pen-
tru prichindei şi copii mai măricei” va
continua şi anul acesta la Biblioteca Ju-
deţeană „Alexandru şi Aristia Aman”.

Temele propuse cuprind, în general, o
paletă largă de acţiuni: jocuri şi concur-
suri; activităţi care dezvoltă abilităţi ar-
tistice şi de îndemânare –  origami, de-
sen, confecţionări de rame foto; expozi-
ţii şi prezentări de cărţi; audiţii muzicale;
vizionări de filme etc.

Cele din perioada ianuarie-mai 2014 pot
fi consultate pe site-ul bibliotecii, www.a-

Proiectul educaţional „Cărticica pentru prichindei şi copii
mai măricei” continuă şi anul acesta la Biblioteca Judeţeană

Concursul de comedie
românească, la a IX-a ediţie

Teatrul de Comedie lansează cea de-a IX-
a ediţie a Concursului de dramaturgie cu tex-
te de comedie românească, informează or-
ganizatorii într-un comunicat remis Ager-
pres. Piesele pentru concurs, comedii ine-
dite (care nu au mai fost publicate sau mon-
tate pe scenă, la teatrul de televiziune sau
radiofonic), vor fi trimise în trei exemplare
pe adresa Teatrul de Comedie, strada „Sf.
Dumitru” nr. 2, sector 3, cod poştal 030079,
Bucureşti, data limită fiind 1 martie. Piesele,
tehnoredactate cu diacritice, având scris ti-
tlul, dar fără menţionarea autorului, vor fi
trimise într-un plic format A4 împreună cu
un plic mai mic, sigilat, ce va avea menţio-
nat în exterior titlul piesei, iar în interior da-
tele de identificare ale autorului. Manuscri-
sele trimise pentru concurs nu se înapoiază,
precizează organizatorii. Câştigătorii concur-
sului vor fi anunţaţi în cadrul Festivalului
Comediei Româneşti – festCO 2014, ce va
avea loc în luna mai.

man.ro, secţiunea Ludotecă: „Câte ceva din
bunele maniere” (13-16 ianuarie), „Fraţii
Grimm – Cenuşăreasa” (20-23 ianuarie),

„Să colorăm personajul preferat din po-
veşti” (17-20 februarie), „Mărţişorul,
simbol al primăverii (conf ecţionare)”
(24-27 februarie), „E ziua ta, mămico!”
(3-6 martie), „Elena Farago – prietena
copiilor” (24-27 martie), „Şcoala altfel
(la latitudinea cadrelor didactice)” (7-
10 aprilie), „Peisaj de primăvară (pictu-
ră)” (5-8 mai), „Mark Twain – Prinţ şi
cerşetor” (12-15 mai), „1 iunie – Ziua
copilului” (26-29 mai).

Participarea la activităţile desfăşurate
în cadrul proiectului educaţional „Cărti-
cica pentru prichindei şi copii mai mă-
ricei” se face prin înscriere la sediul Bi-
bliotec ii Judeţene „Alexandru şi Aristia
Aman” (strada „M. Kogălniceanu” nr. 9)

– Secţia pentru Copii şi Tineret sau la nu-
merele de telefon  0351.44.18.09 ş i
0251.522.393.

Termenul-limită de înscriere:
15 martie

Una dintre condiţiile de partic ipare
este ca regizorul şi scenograful să fie
absolvenţi de studii superioare de spe-
cialitate, în ultimii cinci ani. Textul pro-
iectului înscris în concurs trebuie să aibă
la bază o piesă românească contempo-
rană, scrisă în ultimii 10 ani şi cu maxi-
mum opt personaje. Proiectul nu este
limitativ, numărul de pagini şi forma
acestuia sunt la libera iniţiativă a candi-
datului. Sunt acceptate şi dramatizările,
dar numai după autori români.

Teatrul Naţional din Craiova premiază tineri regizori şi dramaturgi români
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” continuă şi în

2014 concursul de proiecte pentru tineri regizori şi
scenografi români. Acesta constă în prezentarea scri-
să a unei concepţii regizoral-scenografice în vederea
montării unui spectacol la sala studio „Ion D. Sîrbu”
a instituţiei. Proiectul câştigător va deveni spectacol,
iar cele clasate pe locurile al doilea şi al treilea vor fi,
cu acceptul autorilor, destinate unor spectacole-lec-
tură în cadrul proiectului „Autorii sunt în sală”, în
cursul anului 2014.

Termenul-limi-
tă de depunere a
proiectelor este 15
martie 2014,
acestea putând fi
transmise prin

poştă, la sediul teatrului, pe adresa de
e-mail secretariat@tncms.ro sau pe fax,
la numărul 0251.414.150.

Număr mare de proiecte
depuse la ediţiile precedente

Primele trei ediţii ale concursului lan-
sat de Naţionalul c raiovean au stârnit
interes  în rândul tinerilor  creatori,
având în vedere numărul mare de pro-
iecte depuse. Spectacolele după toate
textele declarate câş tigătoare se află
astăzi în repertoriul instituţiei, două din-
tre ele putând fi văzute chiar săptămâ-
na viitoare.

Prima ediţie, care cerea doar ca piesa
propusă să fie românească, a avut-o drept
câştigătoare pe Diana Dragoş, care a
pus în scenă spectacolul „Conu Leoni-
da faţă cu reacţiunea”, de Ion Luca
Caragiale. Premiera a avut loc pe data de
16 aprilie 2011, iar mai multe reprezen-
taţii s-au jucat în Anul „I.L. Caragiale”
– 2012, în care s-a comemorat centena-
rul morţii celui mai important dramaturg
din literatura română.

Cea de-a doua ediţie a fost câştigată
de Catinca Drăgănescu, care a mon-
tat propriul text, „Photoshop”, prezen-
tat publicului, pentru prima dată, pe 13
octombrie 2012. La cea de-a treia ediţie
laureaţii au fost regizorul Bobi Pricop,
care a realizat la TNC spectacolul cu
piesa „Profu’ de religie”, de Mihaela
Michailov, cu premiera pe data de 3
noiembrie 2013.
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Miliþiile Al-Shabaab, afiliate reþe-
lei teroriste Al-Qaeda, care deþin
controlul asupra mai multor regiuni
din Somalia, au solicitat interzice-
rea utilizãrii Internetului, cerându-
le operatorilor sã se conformeze,
sub ameninþarea unor atacuri tero-
riste. Gruparea teroristã Al-Shaba-
ab, care ºi-a propus sã transforme
Somalia într-un stat islamist fun-
damentalist, a mai interzis, în tre-
cut, vizionarea de filme, dansul sau
urmãrirea de meciuri de fotbal, scrie
CNN. În aceastã sãptãmânã, firme-
le care furnizeazã servicii de Inter-
net au fost ameninþate sã opreascã
furnizarea semnalului în întreaga
þarã, însã ministrul de Interne le-a
cerut sã nu se conformeze acestei
cerinþe. „Guvernul somalez con-
damnã astfel de acte, care nu de-
monstreazã decât brutalitate ºi tac-
tici teroriste de intimidare a popu-

Preºedintele turc, Abdullah Gül,
a profitat de scandalul politico-finan-
ciar care afecteazã guvernul pentru
a sublinia diferenþele dintre el ºi pre-
mierul Recep Tayyip Erdogan pânã
acolo încât sã aparã ca un rival pen-
tru acesta din urmã, cu opt luni îna-
intea alegerilor prezidenþiale. În ºase
luni, Gul a devenit un clasic al vieþii
politice turce. În timp ce Erdogan
susþine discursuri lungi, presãrate cu
numeroase invective la adresa ina-
micilor sãi, acuzaþi cã vor sã îl înlã-
ture de la putere ºi sã destabilizeze
þara, Gül a apãrut doar pentru a face
apel la calm. Furtuna provocatã de
arestarea, la 17 decembrie, a zeci de
directori, oameni de afaceri sau aleºi
apropiaþi ai puterii nu face excepþie
de la acest scenariu. În cele patru
colþuri ale þãrii, premierul a denunþat
„conspiraþia” urzitã împotriva lui ºi
ameninþã cu vehemenþã „statul în
stat” format de poliþiºtii ºi magistra-
þii aflaþi la originea anchetei care îl
ameninþã. ªeful statului pare sã i se
opunã sistematic lui Erdogan. Cu
vocea sa joasã, el a asigurat cã fe-
nomenul corupþiei „nu va fi ºi nici
va putea fi înãbuºit”. „Trebuie sã ne
abþinem de la orice poziþie ºi com-
portament care ar putea dãuna sta-
tului de drept democratic”, a afir-

Guvernatorul statului New Jer-
sey, popularul Chris Christie, ºi-a
prezentat scuze public, joi, ºi ºi-a
demis o colaboratoare în încer-
carea de a se distanþa de un scan-
dal politic ce implicã anturajul sãu,
care i-ar putea afecta ambiþiile
prezidenþiale pentru 2016. „Vin
aici astãzi pentru a-mi prezenta
scuzele (...). Sunt jenat ºi umilit
de comportamentul unora dintre
membrii echipei mele”, a declarat
el în cadrul unei conferinþe de pre-
sã de aproape douã ore, în timpul
cãreia a anunþat cã a demis-o, cu
efect imediat, pe adjuncta ºefului
sãu de cabinet, Bridget Anne Kel-
ly. Mesaje electronice ºi SMS-uri
explozive au dezvãluit, miercuri,
cã Kelly a iniþiat în august închi-
derea mai multor cãi de acces la
podul George Washington, o ar-
terã enormã ce leagã New Jersey
de New York, aparent pentru a se
rãzbuna pe un primar democrat
care a refuzat sã îl susþinã pe
Christie în timpul campaniei sale
electorale. Procurorul federal al
New Jersey a anunþat cã va fi des-
chisã o anchetã în acest caz, care
la momentul respectiv a fost anun-
þat drept un „studiu de trafic”.
Acesta a provocat ambuteiaje
monstruoase timp de mai multe
zile, în principal în oraºul Fort Lee,
unde accesul pe pod a fost redus
de la patru benzi la una singurã.
„Nu ºtiam, eu nu am avut nici o
implicare”, a insistat Christie, un
republican moderat care ºi-a con-
struit cu grijã o imagine de con-
ciliator, de om onest care vorbeºte
direct ºi care poate împrospãta
viaþa politicã, în perspectiva lui
2016. El a afirmat cã a fost înºe-
lat, trãdat, cã Kelly însãºi l-a min-
þit ºi cã nu a fost niciodatã infor-
mat de anturajul sãu. Christie a
denunþat un comportament de o
„stupiditate abjectã”, „fãrã inimã”,

laþiei de a nu folosi Internetul. Con-
stituþia noastrã garanteazã liberta-
tea de exprimare ºi toþi au dreptul
la informare”, a declarat ministrul
Abdikarim Hussein Guled.

ªi în Iran, liderul suprem religios,
ayatollahul Ali Khamenei, a fãcut
publicã pe pagina sa de Internet de-
cizia de a interzice comunicaþiile
online (chat) între bãieþii ºi fetele care
nu se cunosc, considerând cã este
un lucru „imoral”, dupã cum a in-
format ziarul spaniol „El Mundo”.
Potrivit portalului conservator de ºtiri
Rajanews, Ali Khamanei a anunþat
aceastã decizie, care va avea carac-
ter de fatwa (edict religios), pe pa-
gina sa (www.leader.ir), ca rãspuns
la o întrebare „care este pãrerea dum-
neavoastrã despre chatul online în-
tre bãieþi ºi fete?”, pusã de un cre-
dincios musulman. „Având în vede-
re caracterul imoral aplicabil aces-

tor cazuri, este un lucru nepermis”,
a rãspuns Khamenei. Comentariul
liderului suprem intervine dupã ce,
în decembrie, a fost blocatã în Iran
aplicaþia chinezã WeChat, amplu uti-
lizatã în aceastã þarã. Ulterior, ºi uti-
lizatorii reþelelor Instagram ºi Viber
au avut probleme de conexiune timp
de mai multe ore sau zile, însã la
puþin timp dupã aceea interdicþia a
fost ridicatã ºi toate reþelele au înce-
put din nou sã funcþioneze. La înce-
putul lunii ianuarie, directorul auto-
ritãþii împotriva infracþionalitãþii ci-
bernetice, Abdolsamad Khorrama-
badi, a anunþat codarea unor aplica-
þii precum WeChat, Viber, Tango ºi
WhatsApp pânã când Iranul îºi va
putea dezvolta propriile aplicaþii.
Potrivit lui Khorramabadi, aplicaþiile
de postare de fotografii sau de tri-
mitere de mesaje prin telefonul mo-
bil sau computer sunt periculoase,

având în vedere cã prin acestea „se
pot schimba informaþii cu conþinut
infracþional” sau, mai concret, de-
oarece „permit colectarea ºi anali-
zarea de informaþii clasificate ºi tri-
miterea lor în strãinãtate”. Peste cinci
milioane de pagini pe Internet ºi re-

Guvernatorul Chris Christie, antrenat într-un
scandal ce îi ameninþã ambiþiile prezidenþiale

s-a declarat „întristat”, „uluit”,
afirmând cã are „inima zdrobitã”
ºi a insistat asupra faptului cã
acest lucru nu reprezintã „cultu-
ra” administraþiei sale. „Îmi cer
scuze pentru cã am eºuat, în cali-
tate de guvernator, în a înþelege
mai devreme adevãrata naturã a
acestei probleme”, a adãugat
Christie, amintind cã în urmã cu
patru sãptãmâni ºi-a chestionat
toatã echipa în legãturã cu închi-
derea acestor cãi de acces. Înain-
te de acest incident, Mark Solo-
vich, primarul democrat din Fort
Lee, a refuzat sã îl susþinã pe
Christie. Mesajele explozive, al
cãror conþinut a fost dezvãluit pu-
blic miercuri, au arãtat cã Kelly a
iniþiat aceastã închidere. „Este
momentul pentru niºte probleme
de circulaþia în Fort Lee”, a scris
ea la 13 august într-un e-mail adre-
sat lui David Wildstein, numit de
Christie la Autoritatea portuarã din
New York ºi New Jersey, care con-
troleazã podurile. „Înþeles”, a rãs-
puns el. La 10 septembrie, prima-
rul din Fort Lee, care nu a fost
avertizat în legãturã cu aceastã în-
chidere, a cerut ajutorul unui ofi-
cial de rang înalt din cadrul Auto-
ritãþii portuare, Bill Baroni, expli-
cându-i cã elevii nu pot ajunge la

ºcoalã din cauza ambuteiajelor.
„Mã înºel dacã zâmbesc?”, i-a scris
într-un SMS o persoanã neidentifi-
catã alteia. „Nu”, i-a rãspuns aceas-
ta din urmã. „Mã simt prost pentru
copii”, a rãspuns prima persoanã
prin SMS. „Sunt copiii alegãtorilor
lui Buono”, a rãspuns cealaltã, re-
ferindu-se la democrata Barbara Bu-
ono, învinsã în noiembrie de Chris-
tie. În timp ce alegerile prezidenþia-
le din 2016 genereazã deja dezba-
teri în Statele Unite, democraþii au
profitat imediat de aceastã „Bridge-
gate”. „El (Christie) este cel res-
ponsabil de acest haos”, a declarat
congresmenul de New Jersey din
Camera Reprezentanþilor, Boll Pas-
crell. „Cum a putut crea o astfel de
culturã în birourile sale, permiþân-
du-le responsabililor sã se gândeas-
cã la faptul cã acest comportament
ºi aceastã rãzbunare sunt accepta-
bile?”, a declarat preºedintele Co-
mitetului naþional democrat ºi con-
gresmenul de Florida din Camera
Reprezentanþilor, Debbie Wasser-
man. Wildstein, care a demisionat
luna trecutã, a compãrut, joi, în faþa
unei comisii a legislaturii din New
Jersey. El a invocat dreptul de a pãs-
tra tãcerea, refuzând sã rãspundã
la întrebãrile privind schimbul de
mesaje cu Kelly.

Turcia: Preºedintele Abdullah Gül
se poziþioneazã ca o alternativã

la premierul Recep Tayyip Erdogan
mat la 1 ianuarie preºedintele, în plin
proces de epurare masivã a poliþiei
ºi magistraturii. Multã vreme inse-
parabili, Gül ºi Erdogan au fondat
împreunã Partidul Justiþiei ºi Dezvol-
tãrii (AKP) în 2001. Dar odatã cu
alegerea primului în funcþia de pre-
ºedinte, în 2007, drumurile lor au
început sã se separe. Iniþial au avut
divergenþe minore, pe tema Europei
sau a sistemului constituþional, iar
acestea au ieºit la ivealã în timpul
frondei antiguvernamentale din iunie.
„Liderii (þãrii) trebuie sã depunã mai
multe eforturi pentru a asculta atent
divergenþele de opinii ºi îngrijorãri-
le”, a pledat preºedintele, când ºeful
Guvernului trata manifestanþii drept
„vandali” ºi „hoþi”. Chiar dacã cele
douã personaje au evitat pânã în pre-
zent orice confruntare directã, criza
politicã actualã a adâncit prãpastia
care îi separã, considerã numeroºi
comentatori. În timp ce ºeful statu-
lui este cunoscut ca un apropiat al
confreriei predicatorului musulman
Fethullah Gülen, premierul o consi-
derã vinovatã de problemele judicia-
re care îi afecteazã anturajul. Relaþia
lor a ajuns la limitã atunci când Gül a
fãcut uz de veto împotriva a ºapte
dintre cei zece miniºtri propuºi de
Erdogan în cadrul precedentei rema-

nieri precipitate de scandal,
a subliniat profesorul Yuk-
sel Sezgin, de la Universi-
tatea americanã Syracuse.
Unii îi descriu chiar ca pe
rivali direcþi la alegerile pre-
zidenþiale din august, care
vor fi disputate pentru pri-
ma datã prin scrutin uni-
versal direct. Pânã în pre-
zent, nici unul dintre ei nu
ºi-a dezvãluit intenþiile. Er-
dogan-Gül, alegerile muni-
cipale din 30 martie ar pu-
tea servi drept arbitru.

þele sociale, precum Facebook sau
Twitter, sunt blocate în Iran ºi nu
pot fi accesate decât prin programe
de decodare sau VPN. Interdicþia vi-
zeazã ºi aplicaþiile telefoanelor mobi-
le, dintre care multe nu pot fi des-
cãrcate în aceastã þarã.
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Grecia: încã doi
parlamentari ai Zori
de Aur dupã gratii

Alþi doi parlamentari, membri ai
partidului de extremã dreaptã grec
Zori de Aur, au fost plasaþi,
sâmbãtã searã, în arest preventiv la
Atena, pentru „conducerea unei
organizaþii criminale”, potrivit
tribunalului. Un al treilea deputat
a compãrut, de asemenea, în faþa
magistraþilor sâmbãtã, dar o
decizie privind posibila încarcerare
trebuia luatã ieri. Alþi ºase parla-
mentari din cei 18 ai acestui partid
sunt deja anchetaþi din septembrie,
iar trei dintre ei sunt în închisoare,
printre aceºtia liderul partidului,
Nikos Michaloliakos. Cei doi noi
deputaþi închiºi sunt Giorgos
Germenis ºi Panyiotis Iliopoulos.
Potrivit agenþiei semioficiale ANA,
preluatã de AFP, un martor a
mãrturisit cã Germenis avea rolul
unui „ºef superior de armatã” în
recrutarea ºi antrenarea de noi
membri, precum ºi în atacurile
contra imigranþilor. Cei trei au
declarat, sâmbãtã, cã Zori de Aur
nu este o organizaþie criminalã, iar
Iliopoulos a negat existenþa de
„miliþii de asalt” în cadrul
partidului. Aproximativ 150 de
persoane au participat, sâmbãtã
dupã-amiazã, la un miting în
sprijinul celor trei deputaþi în faþa
Palatului de Justiþie.

Hollande, presat
sã clarifice situaþia
dupã dezvãluirile despre
o relaþie amoroasã
cu o actriþã

Preºedintele Franþei, Francois
Hollande (59 de ani), este supus
unor presiuni intense pentru
clarificarea situaþiei personale, în
contextul în care revista Closer a
dezvãluit cã ar avea o relaþie
secretã cu actriþa Julie Gayet (41
de ani). Acesta nu a fãcut încã nici
un anunþ oficial despre statutul
relaþiei cu actuala partenerã,
Valérie Trierweiler, care locuieºte în
continuare la Palatul Elysee ºi îl
va însoþi pe preºedinte în vizita
oficialã la Washington. Potrivit
BBC, o conferinþã de presã
majorã, care urma sã fie o platfor-
mã pentru lansarea programului
economic pe anul 2014, programa-
tã mâine, ar urma sã devinã o
ocazie prin care preºedintele
Hollande va fi forþat sã facã un
anunþ oficial despre viaþa sa
personalã. „Preºedintelui Hollande
probabil îi place sã creadã cã viaþa
sa amoroasã este o afacere privatã,
dar, dat fiind cã el este activ în
sfera publicã, trebuie sã explice
cum stau lucrurile. Întrebarea cheie
este dacã are într-adevãr o relaþie
cu actriþa Julie Gayet ºi, dacã este
aºa, ce se va întâmpla cu partenera
sa declaratã, Valerie Trierweiler,
care locuieºte cu el la Palatul
Elysee ºi care urmeazã sã îl
însoþeascã în vizita oficialã în
Statele Unite, în februarie”,
subliniazã corespondentul BBC. ªi
jurnalista Valérie Trierweiler,
partenera declaratã a lui François
Hollande, a pãstrat tãcerea dupã
dezvãluirile privind o relaþie
amoroasã pe care preºedintele
Franþei ar avea-o cu Gayet.

Generalul Abdell Fatah al-Sissi, omul for-
te al þãrii, arhitectul ºef al destituirii preºe-
dintelui islamist Mohamed Morsi ar putea
deveni candidat la alegerile prezidenþiale
„dacã poporul îi cere”. Deja, el nu face un
mister din faptul cã-ºi doreºte postura de
ºef al statului. Mai multe media apropiate
puterii de la Cairo au anunþat, sâmbãtã, in-
tenþia lui Abdell Fatah al-Sissi de a se pre-
zenta la alegerile prezidenþiale dacã popula-
þia îi cere ºi dacã armata susþine candidatu-
ra sa. „Ca sã declar candidatura mea eu tre-
buie sã fiu cerut de popor în acest sens ºi
sã am un mandat al armatei” ar fi precizat
el, potrivit cotidianului guvernamental Al-
Ahram. Aceastã declaraþie a însoþit un apel
la participarea „masivã”, în zilele de 14 ºi
15 ianuarie a.c., la referendumul privind
noua Constituþie, un vot „test” pentru insti-
tuþia militarã care supravegheazã tranziþia
post-Morsi dupã „lovitura” de forþã din 3
iulie anul trecut. Potrivit numeroºilor ana-
liºti, generalul al-Sissi, lansat într-un rãzboi
contra Fraþilor Musulmani, ieri la putere ºi
astãzi consideraþi teroriºti, ia în considerare
candidatura definitivã, în funcþie de rezulta-
tele referendumului, mai exact dacã acestea
vor fi cele dorite. Pentru nu puþini, aceasta
ar fi o mare ºansã de a câºtiga în Egipt, þarã
marcatã de trei ani de miºcãri post-revoluþi-

Autoritãþile ruse au arestat ieri
cinci presupuºi membri ai unei or-
ganizaþii teroriste în nordul Cau-
cazului, la est de staþiunea Soci,
unde vor avea loc Jocurile Olim-

Preºedintele Statelor Unite, Barack Obama,
este pe cale de a-ºi încheia procesul de reflec-
þie asupra reformelor pe care vrea sã le aducã
programului de supraveghere al Agenþiei Naþi-
onale de Securitate (NSA), a anunþat Casa Albã.
Preºedintele american ºi-a multiplicat în ulti-
mele zile întâlnirile cu alegãtorii ºi actorii-che-
ie ai serviciilor de informaþii, pentru a lua mã-
suri care permit o încadrare mai bunã a ope-
raþiunilor de supraveghere a telecomunicaþii-
lor conduse de agenþiile americane ºi dezvã-
luite de fostul consultant al NSA Edward Snow-
den. Potrivit unor surse, Obama intenþioneazã
sã limiteze interceptarea mesajelor electronice
ºi a convorbirilor telefonice ale liderilor strãini,
aºa cum s-a întâmplat cu cele ale cancelarului
german Angela Merkel. Preºedintele ar trebui
sã îºi prezinte concluziile într-un discurs pe

Egipt: Generalul Sissi ar puteaEgipt: Generalul Sissi ar puteaEgipt: Generalul Sissi ar puteaEgipt: Generalul Sissi ar puteaEgipt: Generalul Sissi ar putea
candida la prezidenþialecandida la prezidenþialecandida la prezidenþialecandida la prezidenþialecandida la prezidenþiale

onare, minatã de o severã crizã economicã.
Absenþa unei veritabile icoane politice, într-
o þarã bântuitã de mitul faraonilor, unde no-
þiunea de democraþie este foarte fragilã, to-
tul este în avantajul sãu. „Þara noastrã are
nevoie de un om forte pentru a curãþa ºanti-
erul lãsat de Morsi” ºi Sissi este considerat
drept unica soluþie de ieºire. În vârstã de 59

de ani, fost ºef al serviciilor de informaþii mi-
litare, Abdell Fatah al-Sissi are deja asigurat
spatele, spre disperarea tinerilor revoluþionari,
îngrijoraþi de puterea militarã. Noua Consti-
tuþie conferã mândrie armatei ºi menþioneazã
cã durata mandatului ministrului Apãrãrii este
de numai opt ani, cu acordul puternicului
Consiliu Suprem al Forþelor Armate.

Rusia: Cinci presupuºi teroriºti, arestaþi la est de Soci
pice de Iarnã. Ares-
tãrile au fost fãcute
în oraºul Nalcik, si-
tuat la aproximativ
300 de kilometri est
de staþiunea Soci,
relateazã BBC. Ru-
sia a mobilizat pes-
te 30.000 de agenþi
de poliþie în regiu-
ne, pentru a evita
acþiuni teroriste is-
lamiste, dupã ce, în

luna decembrie, aici au avut loc
douã atentate, în oraºul Volgo-
grad, soldate cu 34 de morþi.
Atentatele nu au fost revendica-
te, dar anchetatorii ruºi cred cã

sunt opera separatiºtilor ceceni
conduºi de Doku Umarov, care a
ameninþat cã vor fi vizate Jocuri-
le Olimpice de Iarnã.
Asupra celor cinci sus-
pecþi arestaþi ieri au
fost gãsite grenade ºi
alte tipuri de dispoziti-
ve explozive, au preci-
zat autoritãþile ruse. Vi-
neri, Statele Unite au
emis o alertã de cãlãto-
rie destinatã cetãþenilor
americani care intenþi-
oneazã sã meargã la Jo-
curile Olimpice de la
Soci, pe litoralul Mãrii
Negre, potrivit cãreia

existã riscul unor atacuri teroriste,
chiar dacã nu sunt vizaþi în mod
special cetãþenii americani.

Obama se apropie de sfârºitul perioadei de reflecþiei
privind programele de supraveghere ale NSA

care îl va rosti în sãptãmânile urmãtoare - în
orice caz, înaintea discursului privind Starea
Naþiunii din 28 ianuarie. La jumãtatea lui de-

cembrie, experþii mandataþi de Barack Obama
au emis circa 40 de recomandãri pentru refor-
marea programelor de supraveghere a servicii-

lor de informaþii americane, con-
siderând cã NSA nu ar trebui sã
mai pãstreze metadatele telefonice
(n.r. - numerele de telefon, durata
apelului) pe care le colecteazã sau
cã Washingtonul ar trebui sã coo-
pereze mai bine cu „aliaþii sãi apro-
piaþi”. Dar în preambul experþii
amintesc cã este de „responsabili-
tatea fundamentalã” a administra-
þiei sã îºi protejeze cetãþenii, res-
pectând Al Patrulea Amendament
al Constituþiei, care protejeazã via-
þa privatã de „percheziþii ºi confis-
cãri nemotivate”.
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Anunþul tãu!
In conformitate cu  HCLM 192/2013,
HCLM 138/2013, HCLM 95/2012,
HCLM 176/2011 si HCLM 7972/2012,
S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L.
cu sediul in Craiova, Calea Bucu-
resti nr. 51, organizeaza  licitatie
publica  in vederea  inchirierii pe o
perioada de trei ani a terenurilor si
spatiilor din Piata Valea Rosie, Pia-
ta Centrala, Piata Brazda lui Novac,
Piata Craiovita Big, Piata 1 Mai si
Piata Craiovita Orizont care aparti-
ne domeniului public al Municipiu-
lui Craiova,  dupa cum urmeaza: -
in data de 3.02.2014, ora 12:00 pen-
tru inchirierea terenurilor din Piata
Valea Rosie pozitia cadastrala nr. 1
si Piata Centrala-pozitiile cadastra-
le nr. 21 si 162, conform HCLM 192/
2013; - in data de 5.02.2014, ora 12:00
pentru inchirierea spatiului din Pia-
ta Craiovita Big pozitia cadastrala
nr. 5 din corpul de cladire C4 con-
form HCLM 138/2013 si terenurilor
din Piata Centrala, pozitiile cadas-
trale nr. 63 si 64 conform HCLM 192/
2013; - in data de 7.02.2014, ora 12:00
pentru inchirierea spatiului si tere-
nului din Brazda lui Novac pozitiile
cadastrale nr. 5-releveu galantar con-
form HCLM 95/2012 si nr. 6 conform
HCLM 176/2011 si terenului din Piata
Craiovita Orizont pozitia cadastrala
nr. 7 conform HCLM 192/2013 si Pia-
ta 1 Mai, pozitia cadastrala nr.9 con-
form HCLM 7972/2012. Documenta-
tia de participare la licitatiile publice
se achizitioneaza de la S.C Piete si
Targuri Craiova SRL. Ofertele se
depun la sediul S.C Piete si Targuri
Craiova SRL pana la data de susti-
nere a licitatiilor publice (inclusiv), ora
10.00. Deschiderea ofertelor va avea
loc la sediul S.C Piete si Targuri Cra-
iova SRL in data mai sus mentiona-
ta, ora 12:00. Relatii suplimentare la
sediul S.C Piete si Targuri Craiova
SRL sau la telefon 0251/410696.

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

PRESTÃRI SERVICII
ACORDÃM Credi-
te de consum cu do-
bândã 0%, credite
de nevoi persona-
le salariaþilor, pen-
sionarilor cu vârste
18-75 ani. telefon.
0731/035.501;
0727/321.850.
GRESIE, faianþã, ri-
gips, tencuieli, ºape.
Telefon: 0736/
003.526.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere, parter, pre-
tabil firmã, Calea
Severinului Tele-
fon. 0767/656.269.
Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.
Particular vând apar-
tament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului
Helin. Preþ 46.000 E
negociabil. Telefon:
0720/556.607.

CASE
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.

Imobil de vânza-
re; 400 mp, 2 ie-
ºiri, strada Râu-
lui, nr. 162, vad
comercial, ca-
dastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucã-
tãrie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil
cabinet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.

Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.

Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 mp
de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.



cuvântul libertãþii / 13luni, 13 ianuarie 2014 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Vând 2 ha teren
arabil, facilitãþi
ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate
energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcela-
bil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/
347.028.

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã în
data de 24.01.2014, ora 1000, licitaþie pu-
blicã în vederea închirierii unor spaþii li-
bere, cu destinaþia de cabinet medical, si-
tuate în Centrul Medical Calea Bucureºti
(Craiova, Calea Bucureºti Nr. 97) ºi Cen-
trul Medical Brazda lui Novac (Craiova,
Strada General ªtefan Fãlcoianu Nr. 1).

Documentaþia de licitaþie se poate ridi-
ca de la sediul Consiliului Judeþean Dolj,
Calea Unirii Nr. 19, Craiova, camera nr.
5, începând cu data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Calea Unirii Nr. 19, Cra-
iova, pânã la data de 24.01.2014, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere economic.

Alte informaþii suplimentare se pot
obþine la numãrul de telefon 0251/
408.320; 408.322 sau la camera nr. 5 a
Consiliului Judeþean Dolj.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU
C O M E R C I A L
Brazdã, 26500
Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere
decomandat, etaj
l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonie-
rã Calafat, cu gar-
sonierã Craiova.
Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004,
benzinã, revizie
2015, stare exce-
lentã 91000 km,
6000 RON, con-
sum sub 4,5%.
Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri metalic,
6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0753/948.440.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bu-
covãþ, sat Palilula,
stare foarte bunã.
Telefon: 0251/
361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.

Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþi-
onale, ceasuri de
masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector
pentru un aparat de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu
pedale pentru copii
50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute
25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bo-
canci piele 43 noi,
piatrã polizor 250/
20/25 mm, cauciu-
curi 155/13 cu jan-
tã noi, ansamblu
ax volan ºi contact
cu cheie Dacia
1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca,
lângã poartã. Tele-
fon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.

Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emaila-
tã, 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 pru-
ne. Telefon: 0765/
291.628.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 13 ianuarie 2014
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând cadru meta-
lic handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã pi-
cior (ciupercã), bu-
toi pentru varzã.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând nicovalã fie-
rãrie maºini de cu-
sut nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor rezer-
vã, furnituri ptr. op-
ticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.

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 MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
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 (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.

Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 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. Tele-
fon: 0251/457.204.
Cumpãr butelie
aragaz ofer 90 lei.
Telefon: 0765/
291.623.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartam-
net 2 camere ultra-
central, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon.
0762/109.595.
APARTAMENT ul-
tracentral lux. Tele-
fon: 0761/433.444.

Particular, în-
chiriez aparta-
ment 2 camere
zona Corniþoiu,
150 euro nego-
ciabil. Telefon:
0770/935.848.
Garsonierã mo-
bilatã et. 1/5, Bu-
cureºti –Vitan.
Exclus agenþie,
230 Euro / lunã
seriozitate. Te-
lefon: 0722/
456.609; 0722/
714.578.
Ofer gratuit ca-
merã la bloc
unei studente
(eleve). Telefon:
0351/410.939.
Închiriez teren
pentru Staþie
GPL,  Centru
vânzare  ma-
ºini sau par-
care. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

MATRIMONIALE
Tânãr rezident Ita-
lia doresc cunoºtin-
þã tânãrã în vederea
prieteniei eventual a
cãsãtoriei. Exclus
aventurierele. Tele-
fon: 0760/556.804.

DECESE
Jeana – soþie, Lumi-
niþa – fiicã, Costel ºi
Oana Drãghici – gi-
nere ºi nepoatã, în-
dureraþi, anunþã
plecarea într-o altã
lume a iubitului lor
ing. ION MUSCU.
Dumnezeu sã-l
aibã în pazã!
CONDOLEANÞE
Suntem alãturi cu
sufletul ºi lacrima
de familiile Muscu
ºi Drãghici la ma-
rea durere prici-
nuitã de moartea
bunului NELU
MUSCU. Andreea
ºi Gabi Bratu.

COMEMORÃRI
La un an de când
SORESCU RODICA
MARIANA, magis-
trat la Curtea de Apel
Craiova, a trecut în
eternitate Cornel -
soþ, Mihaela Ovidia -
fiicã, Lidia- sorã ºi tot
neamul împreunã

cu toþi cei care au cu-
noscut-o, ne îndrep-
tãm întreaga simþire
spre devotata soþie,
mamã, sorã, bunã
colegã ºi prietenã,
cu dãruire creºtinã.
Amintirea dragei
noastre, este vie aºa
cum ne-a ocrotit ºi
ajutat cu bunãtatea
ei. Dumnezeu sã-i
odihneascã sufletul
ei nobil ºi s-o ocro-
teascã!
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PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 19-A

Vineri: Granada – Valladolid 4-0 (Murillo
12, Recio 22, 55, El-Arabi 78);

Sâmbãtã: Bilbao – Almeria 6-1 (M. Rico 6,
A. Herrera 11, Laporte 30, Aduriz 52, Ibai 68,
87 pen. / H. Barbosa 34), Celta – Valencia 2-1
(Charles 50, 78 / D. Parejo 23), Atletico –
Barcelona 0-0, Elche – Sevilla 1-1 (C. Herrera
82 / Carrico 89; La gazde, Cristian Sãpunaru
nu a fost convocat);

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Getafe – Rayo,
Betis – Osasuna, Espanyol – Real Madrid, Le-
vante – Malaga:

Astãzi: Villarreal – Sociedad (23:00).
1. Barcelona 50 11. Espanyol* 22
2. Atletico 50 12. Malaga* 20
3. Real* 44 13. Levante* 20
4. Bilbao 36 14. Celta 19
5. Sociedad* 32 15. Almeria 19
6. Villarreal* 31 16. Elche 18
7. Sevilla 30 17. Osasuna* 18
8. Valencia 23 18. Valladolid 16
9. Granada 23 19. Rayo* 13
10. Getafe* 23 20. Betis* 11

LIGUE 1 – ETAPA A 20-A
Vineri: Montpellier – Monaco 1-1 (M.

Niang 68 / Kurzawa 52);
Sâmbãtã: Ajaccio – Paris SG 1-2 (Eduardo

6 / Lavezzi 41, Matuidi 74), Bordeaux – Tou-
louse 0-1 (Braithwaite 53), Guingamp – St.
Etienne 0-0, Lyon – Sochaux 2-0 (Grenier 57,
Gourcuff 75), Rennes – Nice 0-0, Valencien-
nes – Bastia 3-2 (Dossevi 30, 35, Waris 54 /
Romaric 71, Ilan 83);

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Nantes – Lo-
rient, Evian TG – Marseille, Lille – Reims.

1. Paris SG 47 11. Lorient* 27
2. Monaco 42 12. Guingamp 25
3. Lille* 40 13. Bastia 24
4. St. Etienne 34 14. Nice 24
5. Bordeaux 31 15. Rennes 22
6. Marseille* 29 16. Evian TG* 20
7. Nantes* 29 17. Montpellier 18
8. Reims* 29 18. Valencien. 17
9. Lyon 28 19. Sochaux 11
10. Toulouse 28 20. Ajaccio 9

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 21-A

Sâmbãtã: Hull – Chelsea 0-2 (Hazard 56,
Torres 87), Cardiff – West Ham 0-2 (C. Cole
42, Noble 90+3; Rãzvan Raþ a fost integralist
la oaspeþi), Everton – Norwich 2-0 (G. Barry
23, Mirallas 59), Fulham – Sunderland 1-4
(Sidwell 52 / A. Johnson 29, 69, 85 pen., Sung-
Yong Ki 41), Southampton – West Brom 1-0
(Lallana 66), Tottenham – Crystal P. 2-0 (C.
Eriksen 50, Defoe 73; La învingãtori, Vlad
Chiricheº a bifat toate minutele), Man. Uni-
ted – Swansea 2-0 (Valencia 47, Welbeck 59);

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Newcastle –
Man. City, Stoke – Liverpool;

Astãzi: Aston V. – Arsenal (22:00).
1. Chelsea 46 11. Aston V.* 23
2. Arsenal* 45 12. Stoke* 22
3. Man. City* 44 13. Swansea 21
4. Everton 41 14. West Brom 21
5. Tottenham 40 15. Norwich 20
6. Liverpool* 39 16. Fulham 19
7. Man. United 37 17. West Ham 18
8. Newcastle* 33 18. Cardiff 18
9. Southampton 30 19. Sunderland 17
10. Hull 23 20. Crytal P. 17

SERIE A – ETAPA A 19-A
Sâmbãtã: Livorno – Parma 0-3 (Palladino

2, Amauri 86, 90+2 pen.), Bologna – Lazio 0-0
(ªtefan Radu a lipsit din lotul oaspeþilor);

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Torino – Fio-
rentina, Atalanta – Catania, Cagliari – Juven-
tus, Verona – Napoli, Roma – Genoa, Sassuolo
– Milan;

Astãzi: Sampdoria – Udinese (20:00), Inter
– Chievo (22:00).

1. Juventus* 49 11. Milan* 22
2. Roma* 41 12. Cagliari* 21
3. Napoli* 39 13. Udinese* 20
4. Fiorentina* 36 14. Sampdoria* 18
5. Verona* 32 15. Atalanta* 18
6. Inter* 31 16. Chievo* 16
7. Parma 26 17. Bologna 16
8. Torino* 25 18. Sassuolo* 14
9. Lazio 24 19. Livorno 13
10. Genoa* 23 20. Catania* 13
* - un joc mai puþin.

Digi Sport 1
23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Villarreal – Sociedad.
Digi Sport 2
18:00 – BASCHET (M) – Cupa României: BC Mureº – CSU Ploieºti /

20:00, 22:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Sampdoria – Udinese, Inter –
Chievo.

Digi Sport 3
19:30 – HOCHEI – Liga MOL: ASC Corona Braºov – Ferencvaros

Budapesta.
Dolce Sport 1
20:00, 22:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Sampdoria – Udinese, Inter

– Chievo.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sport.ro
21:45 – SKANDENBERG – Liga greilor.
TVR 2
19:00 – HANDBAL (M) – Camp. European: Croaþia – Belarus.
Eurosport
10:00, 11:40, 16:30 – TENIS – Openul Australiei: prima zi / 22:00 –

FOTBAL – Camp. Angliei: Aston Villa – Arsenal / 2:00 – TENIS – Ope-
nul Australiei: ziua a doua.

Eurosport 2
10:00 – TENIS – Openul Australiei: prima zi / 15:00 – SNOOKER

– Mastersul de la Londra / 2:00 – TENIS – Openul Australiei: ziua a
doua.

Oraºul elveþian Zurich va gãzdui astãzi
gala de decernare a Balonului de Aur, trofeu
atribuit celui mai bun fotbalist al lumii de cã-
tre FIFA împreunã cu publicaþia francezã
France Football.

Cei trei finaliºti sunt Cristiano Ronaldo,
autor a 69 de goluri, în toate competiþiile în
care a fost angrenat anul trecut, pentru Real
Madrid ºi naþionala Portugaliei, Franck Ri-
bery, câºtigãtor cu Bayern Munchen al Ligii
Campionilor, Supercupei Europei, Bundes-
ligii ºi Cupei Germaniei, respectiv “regele”
precedentelor patru ediþii (record absolut),
Lionel Messi (Barcelona), în pofida faptului
cã argentinianul a fost mai mult accidentat

Favorit cert: Cristiano Ronaldo

în 2013.
Mare favorit la casele de pariuri pleacã

portughezul, câºtigãtor la rându-i al Balonu-
lui de Aur, în ianuarie 2009. El este secondat
de Ribery, Messi venind abia pe 3.

Un alt pol de interes al ceremoniei va fi ºi
desemnarea antrenorului anului, titlu pentru
care se bat scoþianul Alex Ferguson (ex-Man-
chester United) ºi germanii Jupp Heynckes
(ex-Bayern Munchen) ºi Juergen Klopp (Bo-
russia Dortmund), primii doi retraºi din acti-
vitate la finalul sezonului trecut.

Se vor mai premia:
- cea mai bunã jucãtoare (Nadine An-

gerer – Germania, Marta – Brazilia sau Abby

Wambach – Statele Unite);
- cel mai bun antrenor la fotbal feminin

(Ralf Kellermann – VfL Wolfsburg, Silvia Neid
– reprezentativa Germaniei sau suedeza Pia
Sundhage – selecþionata Suediei);

- autorul celui mai frumos gol, trofeul
Puskas (Zlatan Ibrahimovici – gol într-un
amical al Suediei cu Anglia, Nemanja Matici
– gol într-un derby-Benfica – Porto sau Ney-
mar – gol pentru Brazilia contra Japoniei, la
Cupa Confederaþiilor).

Totodatã, se va stabili ºi echipa anului (la
masculin).

Ceremonia poate fi urmãritã pe Sport.ro ºi
Eurosport, cu începere de la ora 18:00.

Naþionala masculinã de
handbal a României s-a calificat,
sâmbãtã, în deplasare, în play-
off-ul Campionatului Mondial
din 2015, deºi a fost învinsã de
reprezentativa Slovaciei, cu
scorul de 27-25 (11-10), în ulti-
mul meci din grupa a 2-a preli-
minarã. Cu punctaj maxim pânã
la aceastã partidã (10p), “trico-
lorii” mai puteau pierde primul
loc doar dacã cedau la o dife-
renþã de nouã goluri (în cazul
unei egalitãþi de puncte primul
criteriu de departajare era me-
ciul direct, 32-24 în tur).

Pentru România au marcat:
ªimicu 8 goluri, Talas ºi Ghiþã –
câte 4, Mihalcea 3, Cîmpan 2,
Asoltanei, Fenici, Florea ºi Cri-

Veºti excelente din Portugalia!
Titularizat de antrenorul Jesualdo
Ferreira, Raul Rusescu (25 de ani) a
marcat o “dublã” la primul sãu meci
pentru Sporting Braga, în campio-
nat, în faþa propriilor fani. El jucase
pentru noua sa echipã ºi în Cupa
Portugaliei, însã fãrã
efect pe tabelã.

În minutul 65 al
partidei cu Vitoria
Guimaraes (scor 3-0), ex-
stelistul, împrumutat la
începutul acestui an de
la Sevilla, a majorat
diferenþa, cu un ºut din
ºase metri, din faþa porþii,
dupã o centrare la firul
ierbii a lui Alan. Scorul
fusese deschis de Pardo,
în minutul 31. Rusescu a
închis tabela în minutul

Rusescu, “dublã” la debut
în liga portughezã

HANDBAL (M)

România s-a calificat
în playoff-ul CM 2015

ciotoiu – câte 1.
Din grupã au mai fãcut parte

Italia ºi Cipru.
Alãturi de România (gr. 2 pre-

liminarã), în play-off mai obþi-
nuserã calificarea Lituania (gr.
1) ºi Bosnia (gr. 5). Duelurile din-
tre Ucraina ºi Slovenia (gr. 3),
respectiv Grecia ºi Israel (gr. 5)
si-au desemnat câºtigãtoarele
ieri, dupã închiderea ediþiei. În
aceastã fazã, alte 13 reprezenta-
tive europene au acces direct.

Meciurile (urmeazã sã se sta-
bileascã) se vor juca în luna iu-
nie, în sistem tur-retur. Câºtigã-
toarele din dubla manºã se vor
califica la turneul final. Compe-
tiþie gãzduitã de Qatar, între 17
ianuarie ºi 1 februarie.

Dupã victoria repurtatã weekend-ul tre-
cut la Shenzen (China), Monica Niculescu
a triumfat ºi în proba de dublu a turneului
de la Hobart (Australia), trecând, sâmbãtã,
alãturi de cehoaica Klara Zakopalova, de

TENIS – DUBLU FEMININ

Monica Niculescu s-a impus ºi la Hobart
Lisa Raymond/Shuai Zhang (SUA/China),
cap de serie numãrul 2, cu scorul de 6-2, 6-
7, 10-8.

Prin câºtigarea finalei, Niculescu ºi Za-
kopalova ºi-au asigurat un premiu de 12.300

de dolari ºi 280 de puncte WTA.
Altfel, Monica Niculescu (locul 60 WTA)

a debutat la primele ore ale acestei dimineþi
la Australian Open, având-o ca adversarã
pe israelianca Shahar Peer (nr. 77).

74, dupã un scenariu asemãnãtor.
Graþie acestui succes, Braga s-a

apropiat la un punct de învinsa sa,
sãltând un loc, pânã pe 6, cu 22 de
puncte (fãrã a include “grosul”
partidelor, disputate dupã închide-
rea ediþiei).
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Vacanţa s-a încheiat pentru liderul se-
riei a doua a ligii secunde. Încă de asea-
ră, Ovidiu Stângă şi-a adunat s taff-ul şi
jucătorii la hotelul Jiul pentru o cină cu
scop organizator,  iar as tăzi es te progra-
mată deja prima şedinţă de pregătire din
2014. Mierc uri, alb-albaştrii vor efectua
vizita medicală la Policlinica pentru Spor-
tivi, iar vor plec a în primul stagiu de pre-
gătire din Antalya. Acesta va dura până
pe 26 ianuarie şi va fi dedicat cu prepon-
derenţă pregătirii fizice,  dar va include şi
două partide de verificare,  pe 22 ş i 25
ianuarie. Cel de-al doilea cantonament al
aces tei ierni se va desfăşura tot în Tur-
cia,  în perioada 3-15 februarie. În acest
stagiu, alb-albaş trii au programate patru
partide amicale, pe 5, 8, 11 şi 14 februa-
rie.  La revenirea din Turcia, Univers ita-
tea Craiova se va pregăti pe plan local
pentru cea de-a doua parte a sezonului,
care cuprinde restul de 9 meciuri rămase
din tur şi eventualul play-off.  CS Univer-
sitatea i-a transferat în iarna aceasta pe
Andrei Ivan, un junior de 17 de ani de la
Sporting Piteşti ş i l-a reactivat pe Dacian
Varga, care a urmat traseul lui Ferfelea şi
Curelea, din Regie în Bănie. De aseme-
nea,  mac edoneanul Tome Kitanovski,
fundaş dreapta, de la Pelitser Bitola, este
ca ş i transferat în Bănie.

Baschetbaliştii craioveni nu se
dezmint şi la Mediaş au arătat din
nou cum se poate pierde un meci
pe care l-au avut în mână, ratând
astfel şansa de a urca pe podiumul
Ligii Naţionale. Contra echipei se-
lecţionerului Marcel Ţenter, craio-
venii nu l-au avut la dispoziţie pe
Travis Bureau, iar acest lucru s-a
văzut în prestaţia modestă a lui Rei-
nar Hallik. În aceste condiţii, Po-
pescu a fost nevoit să preia poziţia
4, iar pivot a fost trimis uriaşul Ja-
mes Tyler. Americanul a alternat
capacele de efect, blocajele eficiente
şi coşurile zdravene cu erori pueri-
le, dar a terminat cu eficienţă 13,
după cele 10 puncte, 8 recuperări,

Avrămia, în duel cu Rusescu

Herghelegiu

Jucătorii Iaşiului, Avrămia şi Herghelegiu, au
semnat pentru gruparea din Bănie, care astăzi
strânge rândurile pentru a pregăti cea mai
importantă parte a sezonului

Avrămia şi
Herghelegiu
au contracte valabile
de la 1 iulie

Cu o zi înaintea reunirii oficiale, grupa-
rea din Bănie a mai anunţat două transfe-
ruri. Unele preconizate încă din vara trecu-
tă, dar care au efect abia în vara viitoare.
Ieşenii Adrian Avrămia şi Andrei Herghele-
giu erau monitorizaţi de craioveni de la în-
ceputul proiectului CSU, ţinând cont că sunt
impresariaţi de Ioan Codoban, dar şi pen-
tru că urmau să intre în ultimele şase luni
de contract cu echipa din Copou. Florin
Prunea a încercat să prelungească înţele-
gerile cu cei doi internaţionali de tineret, care
însă au refuzat şi s-au orientat spre Bănie.
La CSU vor veni din postură de jucători
liberi de contract, contractele sunt valabile

începând cu 1 iulie 2014, însă oficialii cra-
ioveni afirmă că vor încerca să-i aducă la
Craiova cât mai curând. Adrian Avrămia este
născut la Fălticeni, împlineşte 22 de ani la
finalul acestei luni şi este internaţional de
tineret, trecându-şi în CV şi selecţii la naţi-
onala under 19, cu care a participat la tur-
neul final al CE, organizat în România, în
2011. Cotat de transfermarkt la 125.000 de
euro, Avrămia (1,90 metri) a jucat ultimul
meci pentru naţionala de tineret în octom-
brie, la victoria cu 1-0 din Irlanda a echipei
lui Bogdan Stelea. Andrei Herghelegiu va
împlini în martie 22 de ani, are 1,81 metri,
este atacant şi a marcat 12 goluri în 82 de
meciuri pentru CSMS Iaşi, 3 dintre reuşite
înregistrate în actualul sezon, în meciurile
cu Rapid, Dunărea Galaţi şi Gloria Buzău.
Anul trecut a punctat în premieră şi în Liga
I, în egalul Iaşiului la CFR Cluj, scor 2-2.
Este cotat la 200.000 de euro şi a acumulat
şi el patru selecţii în naţionala de tineret a
României.

Gaz Metan Mediaş –
SCM Universitatea Craiova 97-88
(25-27, 19-17, 17-19, 23-21, 13-4)

Sala Sporturilor, Mediaş, spectatori: 800.
Gaz Metan: Mandache (10), Kemp (21), Marojevic (10), Tsiaras (26),

Bogavac (16). Au intrat: Dumitru, Shiloh (12), Dumitrescu, Okosun (2).
Antrenor: Marcel Ţenter.

Universitatea Craiova: Sokk (7), Seals (20), Kovac (13), Hallik (3),
Popescu (18). Au intrat: Tyler (10), Căpuşan (5) şi Maric (12). Antrenor:
Milan Nisic.

Eşec neverosimil al Craiovei la Mediaş
„Legiunea” a pierdut în over-time, deşi avea avan-
taj de 5 puncte cu 25 de secunde înainte de final

2 intercepţii şi 2 pase de-
cisive. Primul sfert a fost
spectac ulos , cu ambele
echipe punctând neverosi-
mil din spatele semicercu-
lui. Tsiaras şi Kemp au fost
de neoprit la gazde, în timp
ce Seals şi Popescu şi-au
respectat statutul de lideri
pentru „legionari”. Dacă
egalul consemnat la pauză

era echitabil, după echilibrul de pe
teren, la final remiza a părut neve-
rosimilă, în condiţiile în care craio-
venii conduceau cu 12 puncte când
mai erau 3 minute şi jumătate, iar
cu 25 de secunde rămase din meci
mai aveau încă 5 puncte avans. Le-
au irosit rapid, după un coş de 3
puncte şi o repunere aiurea, dar tot
au mai avut aproape un atac întreg
pentru a marca decisiv. N-au fă-
cut-o, iar în prelungiri nu au mai
contat, revenirea gazdelor  fiind
completată în repeiza suplimenta-
ră. Deşi nu mai aveau la dispoziţie
3 titulari, doi eliminaţi poentru 5
greşeli personale şi Andrei Manda-
che accidentat la genunchi după un

contact cu Seals , medieşenii au
tranşat în over-time un meci pe care
nici ei nu mai sperau să-l câştige cu
câteva minute înainte de final. „Meci
foarte greu, mp aşteptam la acest
lucru. Craiova este pe val, au câşti-
gat meciuri importante în finalul de
tur şi au avut un ritm mai bun ca
noi, datorită faptului că au avut, cu
trei zile înainte, un meci în Liga
Balcanică. În ultimele minute ale
sfertului patru am dat dovadă de
caracter şi mă bucur foarte mult
pentru acest succes,  pe care i-l
dedicăm lui Mandache, a cărui ac-
cidentare sperăm să nu fie gravă”
a spus la final selecţionerul Mar-
cel Ţenter, care s-a dovedit infi-
nit mai inspirat decât omologul
său pe final de meci.  Craiova ra-
tează şansa de a urca pe podium
în c azul ş i rămâne astfel pe locul
6, cu 21 de puncte. Următorul joc
al alb-albaştrilor este marţi, în Sala
Polivalentă, cu macedonenii de la
KK Kumanovo, în Liga Balc ani-
că. Sâmbătă,  la ora 17, Craiova
începe returul Ligii Naţionale, cu
un meci dificil, la Târgu Mureş.
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