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Pe ntru că urmează să predea lucrarea
cu un avans  de aproape  un an,  adică în
vara acestui an, cele tre i firme care exe-
cută parcul de  distracţii din Lunca Jiu-
lui profită cât pot de mult de aceste zile
atipice de iarnă. Water Park -ul e ste realizat în propor-
ţie de 50%, fiind conturate  bazinul olimpic ş i toate pis-
cine le  acoperite  ş i neacoperite.
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USL se reeşapează
şi merge
mai departe

S-au risipit toate speranţele celor
care cântau prohodul USL. Nu se
rupe, nu se destramă, nu se face praf
şi pulbere cum se prognoza, ci doar
îşi actualizează protocolul existent,
în sensul că se va preciza numele
„candidatului la preşedinţie” –
Crin Antonescu – iar articolul care
menţiona „candidatul pentru pre-
mier” va dobândi concreteţe, stipu-
lând că  „premierul Guvernului
României, susţinut de USL, este
Victor Ponta”. Când nu va exista
consens, din acest moment, asupra
unor probleme, decizia va fi luată la
nivelul conducerii centrale a USL.

Taxele sunt mai
mari decât
subvenţia pe
suprafaţă în arendă

Arestat
pentru furturi
din farmacii

Reprezentanţii Inspectoratului
de Poliţie al Judeţului Dolj au
anunţat ieri că, în baza probato-
riului administrat de poliţiş ti din
cadrul Secţiei 3 Craiova, magis-
traţii Judec ătoriei Craiova au
emis pe numele lui Cătălin Pău-
nesc u, de 18 ani, din Craiova,
mandat de arestare preventivă
pentru 29 de zile pentru c omite-
rea infracţiunii de furt calif icat în
formă continuată.  Oamenii legii
au documentat activitatea infrac-
ţională a tânărului, stabilind că
es te autorul a două furturi din
societăţi comerc iale.

Concurs
de management
şi pentru Muzeul
de Artă, cu trei
candidaţi pe tuşă
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$1 EURO ...........................4,5366 ............. 45366
1 lirã sterlinã..........................5,4612.......................54612

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiemarþi 14 ianuarie - max: 7°C - min: -2°C

METEO

Însorit1 dolar SUA.......................3,3201........33201
1 g AUR (preþ în lei).......133,0030.....1330030
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Ponta: Cred cã acciza
majoratã la carburanþi
rãmâne sã se aplice din aprilie

Premierul Victor Ponta considerã
cã majorarea accizei la carburanþi cu
7 euro/litru va trebui realizatã din luna
aprilie, deoarece, dacã amânarea
acestei creºteri va afecta negativ
bugetul, Guvernul va fi obligat sã
renunþe la alte mãsuri fiscale, precum
scãderea contribuþiei de asigurãri
sociale. „Cred cã rãmâne sã se aplice
de la 1 aprilie, pentru cã, dacã nu se
aplicã, atunci trebuie sã renunþãm la
altceva, la reducerea CAS (...) Cred
cã e o soluþie care afecteazã pe des-
tul de puþini oameni ºi pe care o pu-
tem folosi pentru a face bine în sãnã-
tate, educaþie, autostrãzi”, a spus
Ponta duminicã searã, la Antena 3.
Anul trecut, preºedintele Traian Bã-
sescu a anunþat în câteva rânduri cã
nu va promulga Legea bugetului de
stat pe 2014 dacã acciza la carburant
va fi majoratã, premierul precizând
însã cã negociazã cu FMI ºi Comisia
Europeanã amânarea cu trei luni a
datei de majorare a accizei la motori-
nã ºi aplicarea acesteia doar la benzi-
nã de la 1 ianuarie. Ulterior, dupã o
discuþie cu preºedintele Bãsescu,
premierul a anunþat cã va amâna cu
trei luni, pânã la 31 martie 2014, majo-
rarea accizei ºi la benzinã, nu doar la
motorinã, iar ºeful statului a ºi pro-
mulgat Legea bugetului pe acest an.

Van Rompuy are programatã,
joi, o întâlnire cu preºedintele
Bãsescu

Preºedintele Consiliului Euro-
pean, Herman Van Rompuy, urmeazã
sã se întâlneascã, joi, cu preºedinte-
le Traian Bãsescu, potrivit agendei
liderului european. Cei doi oficiali
vor avea o întrevedere la Bruxelles la
ora localã 11:15 (12:15, ora României).
Pânã în acest moment sunt prevãzu-
te doar oportunitãþi de imagine, po-
trivit agendei preºedintelui Consiliu-
lui European.

Referendumul pentru revizuirea Constituþiei
va avea loc odatã cu alegerile europarlamentare,
a anunþat, ieri, preºedintele PNL, Crin Antones-
cu, la finalul ºedinþei USL, într-o conferinþã de
presã comunã cu liderul PSD, premierul Victor
Ponta. „Decizia pe care noi am luat-o este de a
organiza un referendum pentru modificarea Con-
stituþiei odatã cu alegerile europarlamentare de
la sfârºitul lunii mai”, a spus Antonescu. Acelaºi
lucru îl declarase, înaintea ºedinþei USL, ºi minis-
trul Afacerilor Interne, Radu Stroe, care a subli-
niat cã, cel mai probabil, referendumul s-ar putea
derula pe parcursul a douã zile. PDL a anunþat
imediat cã respinge categoric decizia USL. „De-
cizia de a comasa alegerile europarlamentare cu
revizuirea Constituþiei aratã cã primul-ministru ºi
preºedintele Senatului, Victor Ponta ºi Crin An-
tonescu, nu au nici cea mai micã consideraþie
nici pentru alegerile europarlamentare, nici pen-
tru Constituþie. Amestecarea celor douã teme doar
de dragul de a obþine nominalizarea la Preºedinþie
de cãtre Crin Antonescu aratã nu numai frica aces-
tuia de a-ºi pierde candidatura, ci ºi caracterul prac-
tic fãrã nici un fel de consideraþie faþã de interesele
românilor. Nu putem accepta ºi respingem catego-
ric aceastã comasare”, a declarat prim-vicepreºe-
dintele democrat-liberal Cãtãlin Predoiu ieri, într-o
conferinþã de presã la finalul BPN al partidului.

Cât priveºte celelalte alegeri, prezidenþiale, An-
tonescu a precizat cã USL a decis, tot ieri, organiza-
rea lor cu 45 de zile înainte de expirarea mandatului
actualului preºedinte, ceea ce înseamnã cã acestea
vor avea loc pe 2 sau 9 noiembrie. Antonescu a
explicat cã decizia a fost luatã pentru ca tranziþia de
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mandat la instituþia prezidenþialã sã se poatã face
imediat dupã expirarea mandatului în curs. Dumini-
cã searã, în emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3,
Victor Ponta declarase cã alegerile prezidenþiale din
acest an ar urma sã fie organizate „undeva în luna
noiembrie”, astfel încât noul preºedinte sã îºi poatã
începe activitatea imediat dupã 21 decembrie, când
expirã mandatul lui Traian Bãsescu. ªi tot legat de
alegerile prezidenþiale ºi þinând cont de discuþiile
tensionate care au avut loc în ultima perioadã, lide-
rii USL au stabilit la întâlnirea de ieri modificarea
protocolului Uniunii astfel încât numele candidatul
la alegerile prezidenþiale, respectiv Crin Antonescu,
sã fie precizat „foarte clar”. „Am discutat despre
relansarea activitãþii politice a USL. În ceea ce pri-

veºte protocolul de colaborare, în speranþa noas-
trã uºor naivã de a mai opri discuþiile din media,
precizãm cã în baza hotãrârii Congreselor, candida-
tul nostru la prezidenþiale este Crin Antonescu, iar
candidatul la funcþia de prim-ministru nu îl mai tre-
cem, pentru cã funcþia este deja deþinutã de repre-
zentantul PSD”, a spus liderul PSD, Victor Ponta.
El a adãugat cã ºi la nivel parlamentar se doreºte o
mai bunã colaborare între partidele care formeazã
Uniunea Social Liberalã, protocolul de colaborare
fiind modificat astfel încât atât liderii grupurilor par-
lamentare PSD-UNPR, PNL ºi PC, cât ºi membrii
USL din conducerea celor douã Camere ale Parla-
mentului se vor reuni sãptãmânal, pentru a stabili o
poziþie comunã cu privire la proiectele aflate în pro-
ces legislativ. Ponta a precizat cã în situaþia în care,
la nivelul grupurilor parlamentare, nu se poate ajun-
ge la un consens, o decizie va fi luatã la nivel poli-
tic, de conducerea USL. Liderii USL s-au întâlnit ºi

duminicã seara, în cadru informal, ocazie cu care au
discutat tot despre candidatura la alegerile euro-
parlamentare pe liste comune, precum ºi despre gra-
dul în care protocolul USL va suferi modificãri, au
declarat, pentru Mediafax, surse din Uniune. Dupã
aceastã întâlnire, Victor Ponta a afirmat în emisiu-
nea „Sinteza Zilei” de la Antena 3, cã este convins
cã membrii Uniunii vor rãmâne împreunã pentru a-ºi
atinge obiectivul fundamental, respectiv înlãturarea
regimului Bãsescu. „Astãzi, informal, a fost necesar
sã ne întâlnim dupã Anul Nou ºi sã spunem încã o
datã: dom’ne, cine e duºmanul? PNL pentru PSD sau
invers ori regimul Bãsescu? ªi aici toþi am spus ace-
laºi lucru: oamenii ne-au votat ca sã-i scãpãm de acest
regim ºi sã schimbã þara în bine”, a spus Ponta.

Premierul Victor Ponta a precizat ieri, la finalul
ºedinþei USL, cã în ciuda deciziei Curþii Constituþio-
nale a României (CCR), care a declarat legea des-
centralizãrii neconstituþionalã, principiul descentra-
lizãrii nu va fi „abandonat”, fiind aºteptatã motiva-
rea Curþii pentru a se stabili care sunt paºii de ur-
mat. „Am înþeles ºi am luat act de faptul cã toate
obiecþiile de neconstituþionalitate ale PDL (n.r. –

Comisiile parlamenta-
re se vor reuni în perioa-
da imediatã pentru a re-
vota toate proiectele de
legi retrimise de cãtre
preºedintele Traian Bã-
sescu pentru reexamina-
re – respectiv cel de
aprobare a ordonanþei
prin care este reeºalona-
tã acordarea de certifica-
te verzi, legea privind
vânzarea de terenuri cã-
tre strãini ºi legea pri-
vind parteneriatul public-privat, - iar
acesta va fi obligat sã le semneze,
deºi probabil cã va face din nou
„circ”, aºteptând pânã la 12 noaptea
înainte de a semna actele, a declarat
premierul Victor Ponta duminicã sea-
rã, la Antena 3. „Vreau sã vã spun
trei lucruri pe care Bãsescu le-a fãcut
la sfârºit de an ºi care ne afecteaza
viaþa noastrã a tuturor. A refuzat sã
promulge legea privind achiziþiona-
rea terenurilor agricole, practic acum
orice strãin se duce mâine ºi cumpã-
rã, nimic nu îl împiedicã. Am adoptat
o lege legatã de subvenþiile pentru
energia regenerabilã, a respins-o. (...)

Preºedintele PNL, Crin Antones-
cu, a declarat, ieri, cã în USL s-a decis
modificarea Legii electorale astfel în-
cât la Camerã sã se revinã la formula
proporþionalitãþii directe, adicã la vo-
tul pe liste, urmând sã fie maximum
300 de deputaþi. Potrivit acestuia, nu-
mãrul de 300 de deputaþi va fi trecut ºi
în Constituþie, pentru a împiedica fluc-
tuaþiile. „Alte obiective foarte impor-
tante ºi alte decizii sunt modificarea
Legii electorale, în sensul în care, în
raport ºi cu prevederile noii Constitu-
þii, numãrul maxim de parlamentari în
Camera Deputaþilor sã fie de 300 ºi în
care sã revenim la formula pro-
porþionalitãþii directe, deci un
vot de liste pentru Camera
Deputaþilor. Argumentele
pentru aceastã formulã sunt
binecunoscute. Ele permit
înainte de toate reprezentarea
la nivel politic a tuturor forþe-
lor politice semnificative, într-
o mãsurã care sã permitã cea
mai bunã reprezentare a tutu-
ror curentelor politice din so-
cietatea româneascã cu sus-
þinere popularã”, a afirmat An-
tonescu. Limitarea la 300 a nu-

Aleºii USL au primit sarcinã sã revoteze imediat
toate legile retrimise de Bãsescu la Parlament

Antonescu: Revenim, la Camerã, la votul
pe liste ºi vor fi maximum 300 de deputaþi

A fost legea parteneriatului public-
privat, ne-a retrimis-o. (...)  Am dis-
cutat astãzi (n.r. - duminicã) ºi ime-
diat, deºi e în vacanþã Parlamentul,
comisiile se vor reuni, vom revota
toate aceste legi. Nu mai poate sã le
mai...trebuie sã le semneze în maxim
10 zile dupã ce sunt revotate. Proba-
bil cã va face din nou circul ãla pe
care l-a fãcut, semneazã la 12 noap-
tea... o chestie de copil cu probleme,
nu om serios. (...) Repet, Parlamentul
se va reuni ºi la 1 februarie avem le-
gea revotatã (n.r. - cea privind vân-
zarea de terenuri cãtre strãini”, a spus
Ponta la Antena 3.

mãrului de parlamentari implicã modi-
ficarea Legii privind alegerea Camerei
Deputaþilor ºi Senatului, în timp ce in-
stituirea Parlamentului unicameral –
doritã de preºedintele Traian Bãses-
cu, pentru care în 2009 a ºi fost orga-
nizat un referendum validat - implicã
modificarea Constituþiei. ªi pentru cã
tot am amintit de referendumul din
2009, trebuie spus cã atunci 77,78%
din alegãtori s-au pronunþat în favoa-
rea Parlamentului unicameral, iar
88,84% pentru reducerea numãrului
de parlamentari, în condiþiile în care
prezenþa la urne a fost de 50,95%.

Ponta: Cum spune Curtea sã facem, aºa vom face, dar principiul descentralizãrii nu îl abandonãm
care a contestat legea) au fost respinse. Dupã care
CCR a zis cã, intrinsec, e o problemã de constituþio-
nalitate. (...) Curtea a folosit acest termen juridic
care mi s-a pãrut foarte interesant «intrinsec», deci
extrinsec nu e o problemã. Vedem ce facem cu in-
trinsecul, ºi în funcþie de ce ne spune motivarea,
aºa vom proceda, dar principiul european al des-
centralizãrii evident cã nu îl abandonãm, ci îl punem

în practicã”, a precizat premierul. Acesta a adãugat
cã dupã publicarea motivãrii Curþii se va ºti exact
dacã „trebuie sã modificãm Constituþia sau trebuie
sã modificãm ceva la lege, ca sã punem în acord cu
aceastã cerinþã a CCR”. „În mod sigur, în proiectul
de modificare a Constituþiei discutat ºi aprobat în
Comisia parlamentarã se introduc regiunile admi-
nistrative”, a subliniat liderul social-democrat.



administraþieadministraþieadministraþieadministraþieadministraþie cuvântul libertãþii / 3marþi, 14 ianuarie 2014

Pe ºantierul din Lunca Jiului,
acolo unde se construieºte Wa-
ter Park-ul, se munceºte din plin
în aceste zile. Constructorii vor
sã profite de aceste temperaturi
primãvãratece pentru a realiza cât
se poate de mult din lucrare. „Lu-
crãm cu mai mult de jumãtate din
capacitate. Utilajele sunt în ºan-
tier ºi fiecare firmã lucreazã pe
obiectivele pe care le-a licitat.
Deocamdatã nu sunt probleme,
iar vremea bunã ne poate ajuta sã
lucrãm în forþã”, a declarat Ale-
xandru Forþan, reprezentant din

partea constructorilor. Pânã în
acest moment, lucrãrile sunt re-
alizate în proporþie de 50% ºi se
menþin ºansele ca parcul de dis-
tracþii sã fie gata pânã la mijlocul
acestei veri.

Toatã apa din
parcul de distracþii
va fi tratatã
corespunzãtor

Acum se lucreazã la camera de
tratare a apei nr. 3 care este ºi
ultima. Înainte de a fi golitã în ca-
nalizarea oraºului, apa care se va

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Pentru cã urmeazã sã predea lucrarea cu un
avans de aproape un an, adicã în vara acestui
an, cele trei firme care executã parcul de
distracþii din Lunca Jiului profitã cât pot de
mult de aceste zile atipice de iarnã. Water
Park-ul este realizat în proporþie de 50%, fiind
conturate bazinul olimpic ºi toate piscinele
acoperite ºi neacoperite.

deversa din bazine va fi curãþatã
prin intermediul acestor staþii.
„Dupã cum se vede, solul nu ne
ajutã mai deloc. Pe mãsurã ce sã-
pãm, locul se umple de apã ºi este
nevoie sã o scoatem ca sã putem
continua”, a declarat Alexandru
Forþan. Cea mai mare camerã de
tratare va curãþa apa din bazinul
olimpic. De cealaltã parte, apa
care va umple bazinele ºi pisci-
nele va fi pompatã prin intalaþii
separate, constructorii urmând sã
stabileascã dacã piscinele din
parc vor fi alimentate cu apã din

canalizarea oraºului sau din pu-
þuri care vor fi forate separat.

Piscinele sunt deja
conturate

În paralel se lucreazã ºi la exe-
cuþia lazy riverului, care va în-
conjura partea centralã a parcu-
lui. „Lazy riverul este un fel de
lac controlat care va înconjura
toate piscinele care se aflã în aer
liber. Acum construim cofrajul
care ne ajutã sã îi turnãm contu-
rul. Am fi putut lucra ºi cu mai
mulþi oameni, dar ne temem sã
nu ningã. Într-un astfel de caz,

toatã suprfaþa betonatã ºi armã-
tura de fier ar trebui sã le acope-
rim. Ori noi nu avem cum sã fa-
cem lucrul acesta”, a explicat
Forþan. În interiorul lazy riveru-
lui, se vor afla douã piscine cu
tobogane pentru copii ºi o pisci-
nã cu valuri destinatã adulþilor. El
va putea fi traversat înot cu co-
lacul. Fundaþiile lor au fost tur-
nate ºi se aºteaptã  acumo vreme
mai frumoasã pentru a se începe
finisajele.

Bazinul olimpic a
fost terminat

Bazinul olimpic se
gãseºte într-o laturã a
parcului ºi este aproa-
pe terminat. „A fost o
lucrare dificilã pentru
cã a trebuit sã facem
fundaþia cu tot cu ra-
cordurile necesare, iar
acestea sã fie corelate
cu staþia de tratare a
apei. Am muncit mult la
el, dar acum aproape cã
l-am terminat, nu mai
are nevoie decât de fi-
nisaje”, a precizat Ale-
xandru Forþan. Bazinul
va rãmâne descoperit ºi
va fi destinat adulþilor, având o
adâncime destul de mare, nere-
comandatã copiilor. În apropie-
rea acestuia se va gãsi una dintre
cele douã intrãri secundare în
parc, accesul principal urmând sã

se facã dinspre Parcul Tineretu-
lui, acolo unde municipalitatea in-
tenþioneazã sã amenajeze ºi câte-
va chioºcuri cu rãcoritoare.

Se lucreazã încã la
arena acoperitã

Parcul de distracþii va putea fi
folosit ºi pe timp de iarnã. Toate
piscinele care sunt amenajate în
aer liber se vor regãsi ºi sub o
suprafaþã acoperitã, dar la o di-
mensiune mult redusã. Structura
metalicã unde se vor afla aceste
piscine este deja ridicatã, la fel ºi
bazinele. Muncitorii lucrau ieri la

câteva detalii legate de funcþio-
narea acestora, cele mai impor-
tante pãrþi – alimentarea ºi eva-
cuarea apelor – fiind deja reali-
zate. ”Nu sunt terminate în tota-
litate, dar bazinele sunt deja con-

turate. Fiecare piscinã de sub su-
prafaþa acoperitã are reþea de ali-
mentare ºi de scurgere care au
fost fãcute odatã cu fundaþia. ªi
aici va trebui sã facem finisajele,
dar aºteptãm o vreme mai caldã
pentru aceastã etapã”.

Parcul va fi gata în
aceastã varã

Water Park-ul din Lunca Jiu-
lui are o valoare de aproximativ
19 milioane de euro, jumãtate din
aceastã sumã provenind de la
Uniunea Europeanã, iar cealaltã
jumãtate de la bugetul local. Lu-

crarea este executa-
tã de o asociere de
trei  f irme, Delta
ACM, Polystart ºi
UTI, care au câºtigat
licitaþia lansatã de
Primãria Craiova.
Conform contractu-
lui, lucrarea ar fi tre-
buit sã fie gata în
aprilie 2015, dar con-
structorii au promis
municipalitãþii cã vor
termina cu un an mai
devreme. Prin urma-
re, ultimul termen
avansat este luna au-

gust 2014, când craiovenii ar tre-
bui sã se bucure de parcul de dis-
tracþii. ªi ieri, reprezentanþii fir-
melor executante au întãrit asi-
gurãrile cã Water Park-ul va fi
predat în aceastã varã.
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj au
anunþat ieri cã, în baza probato-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Un craiovean de 18 ani a fost arestat
preventiv pe 29 de zile, în cursul zilei de
ieri, pentru furt calificat în formã conti-
nuatã, dupã ce a fost prins, duminicã, în
timp ce fura produse cosmetice dintr-o

farmacie. Din cercetãri s-a stabilit cã tot
el, vineri, a furat dintr-o altã farmacie din
Craiova, fiind identificat în baza imagi-
nilor surprinse de camerele de suprave-
ghere ale unitãþii.

riului administrat de poliþiºti din
cadrul Secþiei 3 Craiova, magis-
traþii Judecãtoriei Craiova au

emis pe numele lui Cãtãlin Pãu-
nescu, de 18 ani, din Craiova,
mandat de arestare preventivã
pentru 29 de zile pentru comite-
rea infracþiunii de furt calificat
în formã continuatã. Oamenii
legii au documentat activitatea
infracþionalã a tânãrului, stabi-
lind cã este autorul a douã fur-
turi din societãþi comerciale.

Mai exact, duminicã dupã-
amiazã, în jurul orei 15.30, po-
liþiºtii Secþiei 3 Craiova au fost
anunþaþi de Ioana Brabete, de 35
de ani, din Craiova, cã a surprins
un tânãr care a sustras mai multe
produse cosmetice în valoare
totalã de aproximtiv 500 lei de
la farmacia Sensiblu, din incinta
mall-ului din Craiova. Poliþiºtii au
ajuns la faþa locului, au recupe-
rat prejudiciul ºi l-au restituit
unitãþii pãgubite ºi l-au dus pe

Cãtãlin Pãunescu la sediul sec-
þiei pentru cercetãri. Prin extin-
derea cercetãrilor s-a stabilit cã
acesta, vineri, 10 ianuarie a.c.,
a sustras produse cosmetice
dintr-o altã farmacie din Craio-
va, fiind surprins pe imaginile
camerelor de supraveghere. A
fost reþinut pe 24 de ore ºi pre-
zentat instanþei de judecatã, care
i-a emis mandat de arestare.

„Poliþiºtii de investigaþii crimi-
nale din cadrul Secþiei 3 Poliþie
Craiova continuã cercetãrile în
vederea documentãrii întregii
activitãþi infracþionale a craiovea-
nului, acesta fiind introdus în
Centrul de Reþinere ºi Arestare
Preventivã din cadrul IPJ Dolj”,
a precizat agent principal Ame-
lia Cãprãrin, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Magistraþii Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie au pus punct dosa-
rului în care Florin Valeriu Cioacã,
de 19 ani din Craiova, a fost jude-
cat pentru tentativã de omor cali-
ficat asupra Danielei Oþãl, de 20
de ani, din Breasta, dupã ce a lo-
vit-o intenþionat cu maºina. Potri-
vit reprezentanþilor instanþei supre-
me, vineri, 10 ianuarie a.c., ma-
gistraþii au respins ca nefondat re-
cursul declarat de Florin Valeriu
Cioacã împotriva sentinþei nr. 259
din 10 iulie 2013 a Curþii de Apel
Craiova. Judecãtorii i-au scãzut din
pedeapsa primitã, de 4 ani închi-
soare cu executare, perioada reþi-
nerii ºi arestãrii preventive, de la 8
ianuarie 2013 la 10 ianuarie 2014,
inculpatul urmând sã rãmânã în
penitenciar pânã la ispãºirea pedep-
sei. Hotãrârea Înaltei Curþi de Ca-
saþie de Justiþie este definitivã.

Reamintim cã, pe 17 ianuarie
2013, a fost înregistrat pe rolul
Tribunalului Dolj dosarul în care
Florin Valeriu Cioacã, de 19 ani,
din Craiova, a fost trimis în jude-
catã pentru tentativã de omor cali-
ficat asupra Danielei Oþãl, de 20
de ani, dupã ce a lovit-o intenþio-
nat cu maºina la o staþie Peco Mol
din Craiova. Potrivit rechizitoriu-
lui întocmit de procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
Florin Valeriu Cioacã a plecat, pe
8 ianuarie, împreunã cu doi prie-

Craioveanul Florin Valeriu Cioacã, tânãrul
de 19 ani care, în urmã cu un an, a lovit inten-
þionat o fatã cu autoturismul Mercedes pe
care-l conducea, în dreptul staþiei Peco Mol
din Craiova, a fost condamnat definitiv la pa-
tru ani de închisoare cu executare pentru ten-

tativã de omor calificat. Judecãtorii Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie i-au respins, vi-
neri, 10 ianuarie a.c., ca nefondat, recursul
declarat împotriva sentinþei din 10 aprilie 2013
a Curþii de Apel Craiova. Hotãrârea ÎCCJ este
definitivã.

teni cu maºina marca Mercedes,
cu numãrul DJ-18-FLS, primitã
cadou, din cartierul Brestei, unde
locuieºte, spre centrul Craiovei, la
plimbare. Pe drum s-a oprit în sta-
þia Peco Mol, situatã la intersecþia
strãzilor „Brestei” cu „Maria Tã-
nase”, unde a alimentat autoturis-
mul cu combustibil. La plecare, în
timp ce ieºea din staþie intenþionând
sã se deplaseze spre magazinul
„Billa” pe strada „Maria Tãnase”,
prin faþa autoturismului a trecut
partea vãtãmatã Daniela Cristina
Oþãl, de 20 de ani, care vorbea la
telefon.

A fugit ºi ºi-a abandonat
maºina

«În aceste împrejurãri, Cioacã
Florin Valeriu a deschis geamul

de la portierã ºi i-a zis acesteia
„ce faci dragã”, partea vãtãma-
tã nefãcând nici un gest, deºi in-
culpatul în depoziþia sa a susþi-
nut cã i-a adresat injurii. Deºi
trebuia sã-ºi continue traseul pe
strada Maria Tãnase, în direcþia
magazinului Billa, inculpatul,
fãrã un motiv întemeiat, a întors
în loc autoturismul, la 180 de gra-
de  ºi cu acesta s-a îndreptat spre
partea vãtãmatã care se deplasa-
se ºi ea circa 10 metri pe trotuar,
spre staþia de autobuz din apro-
pierea magazinului Billa. Cu par-
tea stânga faþã a autoturismului
inculpatul a lovit-o pe Oþãl Cris-
tina Daniela, a luat-o pe capotã
de unde a cãzut la pãmânt, în
apropierea roþii stânga faþã. Dupã
sãvârºirea faptei inculpatul a în-

tors autoturismul din locul în care
se afla ºi, pentru a se sustrage s-
a deplasat cu acesta în direcþia
opusã, mai precis în cartierul
Brestei unde a abandonat auto-
turismul pe strada Nectarului»,
dupã cum au consemnat anche-
tatorii în rechizitoriu.

Martorii au sãrit în ajutorul pãr-
þii vãtãmate, au sunat pe 112, în
urma cercetãrilor fãcute de poli-
þiºti fiind identificat autoturismul.
S-a luat legãtura cu pãrinþii lui Cioa-
cã, mama sa sunându-l ºi cerân-
du-i sã se prezinte la Poliþia Rutie-
rã, unde acesta a recunoscut fap-
tele comise. În timpul audierii,
Cioacã a susþinut vrut doar sã „o

sperie” pe fatã, deºi a lovit-o cu
intenþie apoi a fugit.  „Deºi victi-
ma nu a suferit leziuni care sã-i
punã în primejdie viaþa acesteia
considerãm cã fapta constituie ele-
mentele constitutive ale infracþiu-
nii de tentativã de omor întrucât
din cercetãrile efectuate în cauzã
rezultã clar cã inculpatul a acþio-
nat cu intenþia directã de a ucide
victima, îndreptându-se cu auto-
turismul spre ea. Deºi avea posi-
bilitatea sã înceteze acþiunea sa
infracþionalã totuºi acesta a con-
tinuat-o ºi a lovit victima în plin
cu autoturismul”, au mai reþinut
procurorii în rechizitoriu.

Pe 10 aprilie 2013, judecãtorii
Tribunalului Dolj l-au condamnat
pe Florin Valeriu Cioacã la 4 ani de
închisoare cu executare, instanþa
aplicându-i ºi pedeapsa accesorie
privind interzicerea dreptului de a
desfãºura activitatea de conduce-
re a unui autovehicul pe o perioa-
dã de 2 ani dupã executarea pe-
depsei principale. Cioacã are de
achitat 140,85 lei cãtre partea ci-
vilã Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova ºi 600 de lei cu titlu
de cheltuieli judiciare cãtre stat.
Inculpatul a declarat apel, respins,
ca nefondat, pe 10 iulie 2013 de
Curtea de Apel Craiova.
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S-au risipit toate speranţele ce-
lor care cântau prohodul USL. Nu
se rupe, nu se destramă, nu se face
praf şi pulbere cum se prognoza,
ci doar îşi actualizează protocolul
existent, în sensul că se va preci-
za numele „candidatului la pre-
şedinţie” – Crin Antonescu – iar
articolul care menţiona „candida-
tul pentru premier” va dobândi
concreteţe, stipulând că  „premie-
rul Guvernului României, sus-
ţinut de USL, este Victor Pon-
ta”. Când nu va exista consens,
din acest moment, asupra unor
probleme, decizia va fi luată la ni-
velul conducerii centrale a USL.
De asemenea,  printr-un cod de

MIRCEA CANŢĂR

USL se reşapează
şi merge mai departe

conduită, se va institui principiul
ca atacurile între membrii USL să
fie sancţionate cu excluderea din
partid a celor implicaţi. Apărând
împreună într-o conferinţă de pre-
să, după mai multă vreme, perioa-
dă în care s-au contrazis trufaş în
public, dar şi mai mult prin ţâfnă,
s-a atins „linia roşie”, dându-şi sin-
guri cu stângul în dreptul, Crin
Antonescu şi Victor Ponta au lăsat
impresia că, totuşi, n-au uitat pen-
tru ce au fost votaţi în 2012. În
materie de onestitate şi căinţă nu
există „prea târziu”: rec uperările
sunt oricând posibile şi bineveni-
te. Identificarea unor formule de
convieţuire cordială – enunţate –

fără a se aluneca într-o generală
ipocrizie, ar fi fos t salutare din
capul locului, mai ales că avuse-
seră timp să se cunoască unii pe
alţii, pentru a nu-şi descoperi asi-
metrii, incompatibilităţi ş i orgolii
ireductibile tocmai când aveau ne-
voie de coerenţă şi solidaritate. Fi-
indcă nu rareori spre sfârşitul anu-
lui trecut aplombul combativităţii
faptice, cu exces de voce, confu-
zia tactică au lăsat impresia unui
spectacol de amatori. Fără a se
putea decripta, de fapt, cine avea
dreptate. Mai greu de spus era şi
ceea ce lipsea USL: priceperea sau
stilul. Românii au multe vorbe mari
şi una dintre ele este „mintea de pe

urmă”. Să năzuim că, în spatele
uşilor înc hise, s -a spus  ce era de
spus . Nici confuzi, nici crispaţi,
liderii USL au ros tit câteva lucruri
simple, alungând toate zvonurile:
Crin Antonescu rămâne ofer-
ta pentru alegerile  prezide nţi-
ale de la începutul lunii noiem-
brie. USL poate înţelege clar un
lucru: unul dintre motivele pentru
care a fos t votată, aproape în de-
lir,  a fost acela că s-a constituit
într-o alternativă, fie şi utopică,
la PDL, captând o încredere fără
margini. Dacă economia va decola
şi creşterea economică prognoza-
tă se va confirma, nu există nici
o îndoială că USL va câştiga par-

tida.  Dacă nu... nu. Obiectivul e
greu, dar  nu putem uita c ă pe vre-
mea când era în opoziţie am fost
încurajaţi să ne facem iluzii,  in-
ducându-ni-se sentimentul că pen-
tru ieşirea din impas nu lipsea de-
cât victoria în alegeri.  Prin urma-
re, nu li se poate reproşa alegăto-
rilor USL că au crezut onestamen-
te într-o suită de promisiuni,  une-
le onorate. Rămâne aşadar, acum,
în pragul unui an electoral, ca USL
să funcţioneze aşa c um au năzuit
alegătorii săi. Până la alegerile pre-
zidenţiale de la începutul lunii no-
iembrie doar faptele contează, în
faţa vorbelor, oricât de meşteşu-
gite ar fi acestea.

Cu această ocazie, au fost veri-
ficaţi zece furnizori de servic ii
medicale în asistenţa medicală pri-
mară, constatându-se o serie de
deficienţe. Spre exemplu, au fost
identificaţi pensionari care au be-
neficiat ilegal de prescripţii medi-
cale în cadrul Programului pentru
compensarea cu 90% a preţului de
referinţă al medicamentelor pen-
tru pensionarii cu venituri realiza-
te numai din pens ii de până la 700
de lei pe lună. Ac eştia au declarat
în scris că nu au alte venituri, deşi
aces t lucru s-a dovedit a fi fals,
în c ele din urmă, ei figurând în
evidenţele ANAF cu alte venituri
impozabile. Reprezentanţii Casei
de Asigurări de Sănătate Dolj au
hotărât ca, în acest caz, contra-
valoarea medicamentelor compen-
sate cu 90% prescrise de medicii
de familie pensionarilor  care rea-
lizează şi alte venituri în afara ce-
lor din pensii să se recupereze de
la persoanele care au benefic iat

Nereguli descoperite
în cabinetele medicilor

Inspectorii din cadrul Casei de Asi-
gurări de Sănătate (CAS) Dolj au
aplicat în ultima lună o serie de sanc-
ţiuni  după ce au descoperit nereguli
în cazul mai multor unităţi sanitare.

ilegal de compensarea suplimen-
tară de 40%.
Medicamente prescrise
fără cupon de pensie

De asemenea, au fost identifi-
caţi medici care au prescris medi-
camente compensate 90% fără a
solicita pacienţilor cupon de pen-
sie şi declaraţii pe proprie răspun-
dere privind veniturile realizate de
aceştia, sau au prescris medica-
mente în cadrul acestui program
deşi pensia depăşea 700 de lei. Pen-
tru nerespectarea procedurii lega-
le privind prescrierea medicamen-
telor compensate 90%, furnizorii
au fost sancţionaţi cu imputarea
sumei reprezentând compensarea
de 40% din contravaloarea medi-
camentelor compensate 90%.

Tot cu ocazia controalelor din
ultima lună, inspectorii CAS Dolj
au constatat că mai mulţi medici
nu au respectat obligaţia c on-
tractuală privind respectarea pro-

toc oalelor de practic ă
pentru prescrierea, mo-
nitorizarea şi decontarea
tratamentului, fiind sanc-
ţionaţi c u avertisment
scris şi imputarea contra-
valorii medicamentelor
prescrise eronat.

Reprezentanţii Casei
de Asigurări de Sănătate
Dolj au efectuat trei con-
troale operative la medici
de familie pentru verifi-
carea modului de elibe-

rare a concediilor medicale şi s-a
constatat că au fost respectate pre-
vederile legale în vigoare. Cu aceas-
tă ocazie a fost verificată şi con-
cordanţa serviciilor medicale ra-
portate de cabinetele medicale în
luna anterioară şi s-a constatat
că există documente justificati-
ve pentru serviciile  medic ale
solicitate la decontare.
Sancţiuni pentru deficienţele
descoperite

Controalele CAS Dolj au ajuns
şi la furnizorii de servicii clini-
ce. Au fost verificaţi patru din-
tre aceştia, la unul dintre ei fiind
identificate servicii medicale
acordate unor persoane care fi-
gurau internate.  Totodată, pe
parcursul a două acţiuni de con-
trol operativ au fost descoperite
o serie de deficienţe. Printre al-
tele, acordarea de servicii medi-
cale la persoane care nu au pre-
zentat dovada calităţii de asigu-

rat, necompletarea corectă şi la zi
a documentelor de evidenţă prima-
ră de la nivelul cabinetului medical
şi consemnarea eronată a CNP-ului
unui asigurat pe prescripţia medi-
cală şi raportarea eronată a aces-
teia în SIUI.

La furnizorii de medicamente
compensate şi gratuite în tratamen-
tul ambulatoriu, au fost efectuate
două controale tematice, consta-
tându-se că sunt respectate obli-
gaţiile contractuale. A avut loc şi
un control operativ privind verifi-
carea realităţii raportărilor la CAS
Dolj în luna anterioară, constatân-

du-se că sunt respectate obligaţiile
contractuale. Nu în ultimul rând,
la furnizorii de servicii spitaliceşti
de tip spitalizare de zi s-a desfăşu-
rat o acţiune de control tematic şi
s-au constatat o serie de nereguli.
Spre exemplu, că nu există condi-
că de medicamente pentru trata-
mentele aplicate în cadrul spitali-
zării de zi sau că există situaţii când
la externare nu se eliberează pre-
scripţii medicale în regim compen-
sat şi gratuit, dispunându-se mă-
suri de remediere a deficienţelor
constatate.

RADU ILICEANU

Echipele de control au trecut pragul a numai
puţin de 23 de furnizori de servicii medicale
din judeţ, scopul fiind acela de a verifica în
ce măsură sunt respectate clauzele con-
tractuale şi legislaţia în vigoare.
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Astfel, elevii pasionaþi de
anumite materii ºcolare sau
chiar extraºcolare vor avea
posibilitatea sã îºi testeze cu-
noºtinþele sau aptitudinile. În
per ioada 23-26 apr i l ie  va
avea loc Concursul naþional
pentru elevii cu deficient de
auz. Tot în luna aprilie este
programat ºi concursul naþi-
onal coral. În perioada 8-11

Potrivit modificãrilor aduse
Legii Educaþiei Naþionale, ele-
vii din familii cu situaþii mate-
riale precare vor fi susþinuþi
pentru a merge la ºcoalã.

Astfel, au fost aduse mo-
dificãri privind subvenþiona-
rea costurilor aferente frec-
ventãrii liceului ºi pentru ele-
vii din mediul urban care pro-
vin din grupuri socio-econo-
mice dezavantajate. Legisla-
þia actualã prevede posibili-
tatea sprijinirii financiare în
vederea continuãrii studiilor
liceale doar pentru elevii din
mediul rural. Prin noile pre-
vederi ale OUG, se extinde
cadrul legal pentru subvenþi-
onarea costuri lor  aferente
frecventãrii liceului ºi pentru
elevii din mediul urban care

Dezvãluirile din hebdomadarul „Clo-
ser” privind o posibilã conexiune între
ºeful statului, Francois Hollande, ºi ac-
triþa Julie Gayet (41 de ani), sub titlul
„L’amour secret du president”, au
fost primite cu indiferenþã de francezi,
pentru care „respectul vieþii private”
rãmâne un tabu. Paradoxal, cea mai
vehementã poziþie a aparþinut preºedin-
tei Frontului Naþional, Marine Le Pen,
care a denunþat comportamentul me-
dia dupã revelaþiile din Closer. „Orice
atentat la viaþa privatã mã ºochea-
zã”. Cã ºtirea respectivã a fost pre-
luatã de toatã presa europeanã, prelu-
cratã cu umor sau fãrã, augmenteazã
doar magnitudinea evenimentului. Mai
ales cã vineri dupã-amiazã Valerie
Trierweiler (48 de ani), partenera de
viaþã a lui Francois Hollande, a fost
spitalizatã, în urma „loviturii dure”
primite prin dezvãluirile pomenite. Ofi-
cial, ºeful statului francez are o relaþie
statornicã de mai multã vreme cu Va-
lerie Trierweiler, mamã a trei copii
dintr-o cãsãtorie anterioarã, cu Deni-
se Trierweiler, colaborator ocazional al
„Paris Match” ºi traducãtor din filoso-
fia germanã. Anterior, Francois Hol-
lande avusese ºi el o relaþie prelungitã
cu Segolene Royal, împreunã având
patru copii. Dezvãluirile din „Closer”
au picat prost, mai exact într-un mo-
ment în care popularitatea lui Hollan-
de este la cote scãzute (cca. 25%),
curba ºomajului nu poate fi inversatã,
iar peste puþinã vreme urmeazã alege-
rile locale, test edificator pentru socia-

Poveºti de dragoste, la franceziPoveºti de dragoste, la franceziPoveºti de dragoste, la franceziPoveºti de dragoste, la franceziPoveºti de dragoste, la francezi
MIRCEA CANÞÃR

liºti, al cãror candidat a fost. Pentru
imaginea sa, deloc afectatã potrivit
sondajului Ifop (10-11 ianuarie), publi-
cat de „Journal du dimanche”, întrea-
ga afacere a dezvãluirilor, opineazã
preºedintele UMP (în opoziþie), Jean
Francois Cope, este „dezastruoasã”,
numai cã în aceastã privinþã nici pre-
decesorul lui Hollande, Nicolas Sarko-
zy, n-a fost vreo uºã de bisericã. Ata-
ºaþi respectului pentru viaþa privatã,
francezii gustã mai de grabã „lecþia
de umilinþã” pentru ºeful statului, fãrã
ºezãtori moralizatoare. În istoria Fran-
þei, mai toþi preºedinþii au avut aman-
te, unele legãturi extraconjugale fiind
pãstrate cu discreþie totalã, altele lã-
sate sã rãzbatã la marele public. Nu-
mele lui Georges Pompidou a fost mur-
dãrit de afacerea Markovici, iar suc-
cesorul sãu Valery Giscard D’Estaing
ºi-a asumat statutul de Don Juan, pre-
tinzând a fi avut o legãturã cu Lady
Diana, care nu pãrea sã-l refuze. În
1974, „Canard enchaine” a dezvãluit
locul unui accident, în prezenþa unei
actriþe celebre, pe braþul sãu, ºi relaþii
cu fotografa Marie Laure de Decker.
Francois Mitterrand, cu maxima lui pu-
doare, fãrã a fi fost un prototip de vir-
tute, a avut relaþii cu istoricul Anne Pin-
geot ºi un fiu, Mazarine, dar ºi cu jur-
naliste ºi personalitãþi mondene, între
care cântãreaþa Dalida ºi jurnalista
suedezã Christina Forsne. Dar verita-
bilul Casanova de la Elysee n-a fost
altul decât Jacques Chirac. Devenit
preºedinte în 1995, printre legãturile

acestuia s-au regãsit o jurnalistã de la
AFP, dar ºi o fostã ministrã a Sãnãtã-
þii. Citând-o pe soþia sa Bernadette,
„femeile galopau dupã el”. Toatã idila
dintre Francois Hollande ºi Julie Gay-
et nu trece în uitare cu una, cu douã ºi
Mediapart scrie cã apartamentul situat
în Arondismentul 8, lângã Elysee, „este
pe numele lui Michel Ferraci”, actor
condamnat în noiembrie 2013 la 18 luni
de închisoare cu suspendare, într-o afa-
cere legatã de membrii unei bande cor-
sicane. Potrivit Mediapart, apartamen-
tul a fost cedat Juliei Gayet de o altã
actriþã, ex-soþia lui Michel Ferraci, de-
venitã soþia lui Francois Masini, apro-
piat ºi acesta grupului corsican, asasi-
nat în mai 2013. Vine ºi hebdomadarul

„Valeurs actuelles”, care asigurã cã
apartamentul a aparþinut unui mare
patron CAC 40 ºi acum ar fi proprie-
tatea unui miliardar. „Le Point” sus-
þine cã apartamentul a fost plãtit timp
de 6 luni de actriþã, care a locuit cu
Michel Ferraci. Francois Hollande (59
de ani) nu este cãsãtorit cu Valerie
Trierweiler, situaþie ineditã în a V-a
Republicã pentru Prima Doamnã ºi,
oarecum surprinzãtor, nu este iubitã în
Franþa. Nu participã la acþiuni oficia-
le ºi acum suportã ironia înfloritã pe
Internet, unde circulã un fotomontaj
cu douã femei, ambele având coafura
lui Valerie Trierweiler ºi imaginea ac-
triþei Julie Gayet. Iubirea la francezi
e un lucru foarte complicat.

În  apr i l ie  se  dã star tu lÎn  apr i l ie  se  dã star tu lÎn  apr i l ie  se  dã star tu lÎn  apr i l ie  se  dã star tu lÎn  apr i l ie  se  dã star tu l
c o n c u r s u r i l o r  º c o l a r ec o n c u r s u r i l o r  º c o l a r ec o n c u r s u r i l o r  º c o l a r ec o n c u r s u r i l o r  º c o l a r ec o n c u r s u r i l o r  º c o l a r e

mai, se va desfãºura Concur-
sul naþional de comunicãri
ºtiinþifice pentru elevii din
clasele liceale – biologie, dar
ºi Concursul de chimie “Pe-
tru Poni”. În a doua parte a
lunii mai, elevii de etnie romã
pot participa la Concurs de
creaþie literarã în limba ro-
mani “ªtefan Fuli”.

ALINA DRÃGHICI

ªi pentru acest an Inspectoratul ªcolar Judeþean
(ISJ) Dolj a pregãtit o serie de concursuri ºcolare

care urmeazã sã se desfãºoare la Craiova.

Elevii sãraci, susþinuþi
sã-ºi continue studiile

provin din gru-
pur i  socio-eco-
nomice dezavan-
tajate. Se aduc o
serie de precizãri
suplimentare pri-
vind modalitatea
de utilizare a re-
surselor financia-
re la nivelul uni-
tãþilor de învãþã-
mânt:  legislaþia
actualã nu preci-
zeazã foarte clar
moda l i t a t ea  de
transfer a resur-
selor financiare
de la o unitate de învãþãmânt
la alta. Prin modificãrile adu-
se la Legea nr. 1/2011, se cla-
rificã acest aspect.

Reduceri
la transport
ºi pentru
elevii din
învãþãmântul
profesional

Pentru a veni în
sprijinul tuturor
elevilor care ur-
meazã o formã de

învãþãmânt, se va acorda tarif
redus cu 50% pentru transpor-
tul local în comun ºi elevilor
din învãþãmântul profesional.
În prezent, se asigurã tarif re-
dus cu 50% pentru transportul
local în comun doar pentru ele-
vii din învãþãmântul obligato-
riu ºi liceal, creându-se o si-
tuaþie discriminatorie. Ca ur-
mare, se impune completarea
art. 84 din Legea nr. 1/2011,
pentru a include printre bene-
ficiarii tarifului redus la trans-
portul în comun ºi elevii din în-
vãþãmântul profesional.

ALINA DRÃGHICI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Taxele şi impozitele introduse de actualul
Guvern sunt cu 18 euro mai mari decât sub-
venţia pentru agricultorul cu un contract de
arendă. În schimb, cei care au terenul în pro-
prietate plătesc taxe suplimentare de 46 euro
pentru un hectar, adică o treime din subven-
ţie. În 2014, coeficientul de reducere liniară
mai taie  din subvenţia cuvenită pe  hectar.

Începând de mâine, emisiu-
nea de mărci poştale „Ziua
Culturii Naţionale: Mihai
Eminescu - Luceafărul poeziei
româneşti” va putea fi achiziţi-
onată de la toate magazinele
Romfilatelia din Bucureşti şi
din ţară.  Timbrul emisiunii,
având valoarea nominală de
9,10 lei, reproduce imaginea
unui portret al poetului Mihai
Eminescu aflat în galeria de
tablouri a Academiei Române.
Alături de acesta, emisiunea
mai conţine şi un plic prima zi,
iar ca forme de machetare au
fost folosite coala de 32 de

Eminescu omagiat pe mărcile poştale
timbre, minicoala de şase
timbre + trei viniete, blocul de
4 timbre + 4 viniete şi coliţa
dantelată. Produsul special al
emisiunii îl reprezintă albumul
filatelic, realizat într-un tiraj
de 360 exemplare şi echipat cu
blocul de patru timbre şi patru
viniete, având aplicată pe
manşetă ştampila prima zi a
emisiunii şi semnătura ologra-
fă a lui Mihai Eminescu în folio
aur şi cu plicul prima zi al
emisiunii cu ştampila prima zi
aplicată în clar în folio aur.
Ambele produse sunt numero-
tate cu negru de la 001 la 360.

Taxele sunt mai mari decât
subvenţia pe suprafaţă în arendă

Chiar dacă se prevede creşterea
contribuţiei naţionale la subvenţia
acordată fermierilor, majorarea va
fi simţită prea puţin de către aceştia
în anul 2014. Motivul este cel cau-
zat de coeficientul de reducere li-
niară. Explicaţia a fost oferită de
deputatul Andreea Vass care a mai
spus că acesta a fost introdus pen-
tru că suprafaţa luată în calcul pen-
tru acordarea subvenţiei de la UE
prin Tratatul de aderare a României
este mai mică decât cea reală. „La
negocierea Tratatului s-au stabilit
8.716.370 ha de terenuri arabile
cultivate pentru care ţara noastră
poate primi subvenţie, din totalul de
14,8 milioane ha ce reprezintă su-
prafaţa agricolă a României. Prin
urmare, APIA a comunicat că în
campania din anul 2013 au fost de-
puse cereri de plată pentru o supra-
faţă de 9.883.807,16 ha. Ca urma-
re, APIA a aplicat subvenţiilor un
coefic ient de reducere liniară de
90,0667%, urmând să c rească
acest coeficient dacă se va mări
suprafaţa cultivată”, a precizat par-
lamentarul într-un comunic at de
presă remis redacţiei.
154 de euro subvenţie de la UE

În anul 2013, subvenţia pe su-
prafaţă încasată de fermieri a fost
de 143 euro, deşi cu plata euro-
peană de 139 de euro plus contri-
buţia naţională de 21 de euro ar fi
trebuit să se ajungă la 160 euro la
hectar. Estimările oferite de minis-
trul agriculturii indică faptul că vom
primi de la UE 154 euro pentru
subvenţie în anul 2014, sumă care
ar trebui suplimentată cu 30-40
euro de la Guvern. Subvenţiile pen-
tru agricultorii români nu vor ajunge
nici în anul 2020 la media UE de

260 de euro. „Dacă se adevereşte
declaraţia ministrului Daniel Con-
stantin, subvenţia va ajunge în 2020
la doar 197 euro pentru primele 30
de ha. Pentru suprafeţele mai mari
30 ha, subvenţia ar putea fi de 165
euro pe ha”, a mai completat de-
putatul democ rat-liberal. Creşte-
rea subvenţiei pe hectar cu doar 43
euro până la 30 ha, respectiv cu 11
euro peste 30 ha este departe de a
acoperi necesităţile producătorului
român.
Peste 860 de mii de agricultori
au terenuri între 1 şi 5 ha

Subvenţia va rămâne în conti-
nuare departe de media UE chiar
dacă va creşte contribuţia statului.
În plus, autorităţile au în plan creş-
terea plafonului de eligibilitate la 1,5
hectare pentru plata subvenţiei, o

măsură care îi dezavantajează din
nou pe fermieri, având în vedere
gradul ridicat de fărâmiţare. Peste
860 de mii de agricultori au tere-
nuri între 1 şi 5 ha. Până în pre-
zent, trebuiau să deţină minimum
un hectar, care putea fi format in-
clusiv din loturi separate, dar nu
mai mici de 0,3 hectare pe parce-
lă, pentru a primi subvenţii pe su-
prafaţă. Agricultorii nu se confrun-
tă numai cu o subvenţie insuficien-
tă. Accesul la creditare este mult
îngreunat din cauza reticenţei băn-
cilor de a accepta gaj pe terenurile
arabile din extravilan, în timp ce
terenurile din intravilan sunt eva-
luate la o valoare mult mai mică.
Aceasta este una din cauzele pen-
tru care străinii au şanse mai mari
să intre în posesia terenurilor agri-
cole româneşti.

Creşterea subvenţiei până în anul 2020 ne ţine
tot departe de media europeană. Mai mult,
accesul greoi la finanţare dezavantajează pro-
ducătorii români să cumpere terenuri agrico-
le în favoarea străinilor care au acest drept
începând cu anul 2014. Subvenţia în anul 2014
este micşorată prin aplicarea coeficientului de
reducere liniară.
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Expoziţie de pictură la Galeria „ARTA”

Ghiţă Bebică s-a născut la 5
aprilie 1955, în comuna doljeană
Călăraşi. În anul 1974 s-a înscris
la Şcoala de Artă din Braşov (clasa
prof. Alexandru Iacubovici), unde
a studiat doi ani, continuând, după
stagiul militar, la Şcoala de Artă din
Craiova, şi absolvind în anul 1978,
la clasa prof. Victor Pîrlac. A lu-
crat în unităţi industriale, unde a
luat contact cu diverse meşteşu-

La începutul lunii aprilie 2013,
Primăria Craiova anunţa cine va
ocupa, interimar, funcţia de con-
ducere la Casa de Cultură „Traian
Demetrescu”: Ana-Maria Constan-
tinescu. A rămas în post până la
organizarea concursului, între 22
august şi 6 septembrie 2013, când
s-a retras subit, invocând motive

Încă o încercare pentru şefia
Casei de Cultură „Traian Demetrescu”
Nu mai e mult până se face anul de când per-

sistă intenţia municipalităţii de a găsi un mana-
ger… stabil în fruntea Casei de Cultură „Traian
Demetrescu”. Instituţia cu numai 7 angajaţi –
conform statului de funcţii valabil pe anul 2013 –
a fost condusă timp de 13 ani de Alexandru Stu-

paru, după rezilierea contractului de management
al acestuia, în luna martie a anului trecut, fiind
organizate nu mai puţin de trei concursuri pen-
tru ocuparea postului. Ultimul – chiar în perioa-
da 6-23 ianuarie a.c., cu unic candidat: Cosmin
Dragoste, actualul manager interimar.

personale, de ordin medical. Con-
tracandidatul său, Felix Godeanu
– profesor la Colegiul Naţional
Economic „Gheorghe Chiţu” din
Craiova, a fost declarat respins.

De la începutul lunii octombrie
a anului trecut, a fost numit – de
asemenea, interimar – Cosmin Io-
nuţ Dragoste, lector la Catedra de

Limbi Moderne din cadrul Facul-
tăţii de Litere a Universităţii din
Craiova. Nici încercarea confirmă-
rii acestuia pe post, în urma con-
cursului dintre 4 şi 21 noiembrie
2013, n-a avut sorţi de izbândă.
Acelaşi contracandidat, Felix Go-
deanu, a depus atunci două pro-
iecte de management, ambele ini-
ţial înregistrate şi admise de orga-
nizatorii concursului, dar care mai
apoi i-a pus în încurcătură.

Ca şi precedentul, concursul a
fost anulat, comisia invocând „în-

călc area principiului egalităţii de
şanse, generată de existenţa a trei
plicuri sigilate ce conţin proiecte
de management depuse doar de doi
candidaţi, dar şi lipsa răspunsului
în termen a unuia din candidaţi,
care ar fi trebuit să îşi exprime
opţiunea pentru unul din proiecte-
le depuse”.

O a treia încercare pentru şefia
Casei de Cultură „Traian Demetres-
cu” se face zilele acestea. Concursul
de proiecte de management pen-
tru ocuparea postului de manager

al instituţiei a început pe 6 ianua-
rie, c u depunerea proiectelor de
către candidaţi, şi a continuat cu
analiza acestora, pe 8 ianuarie. Pe
data de 23 ianuarie, Primăria mu-
nicipiului Craiova a anunţat susţi-
nerea proiectului de management
în cadrul interviului. De această
dată, în competiţie a rămas un sin-
gur candidat: Cosmin Dragoste (36
de ani). Dacă va fi şi câştigător sau
dac ă seria concursurilor  pentru
ocuparea postului va continua…
rămâne de văzut.

Trei candidaţi vizează respectivul post: Emilian
Ştefârţă – arhitect de profesie şi consilier local mu-
nicipal din partea liberalilor, criticul de artă Cătălin
Davidescu – inspector în cadrul Direcţiei pentru Cul-
tură Dolj, şi Arthur Andriţoi – corespondent la Cra-
iova al postului B1 TV.

Cel puţin curios este faptul că Emilian Ştefârţă re-
vine în competiţie după ce, la precedentul concurs
pentru ocuparea postului de manager al muzeului, din
noiembrie 2013, a obţinut nota 8 la prima etapă, iar la
cea de-a doua a decis să nu se mai prezinte, fiind,
astfel, declarat respins.

Astăzi şi mâine vor avea loc verificarea dosarelor
de concurs, respectiv analiza planurilor de manage-
ment de către comisie, urmând ca proba orală să se
desfăşoare pe data de 23 ianuarie. Între condiţiile de

Concurs de management şi pentru Muzeul de Artă, cu trei candidaţi pe tuşă

participare se numără studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă într-unul dintre domeniile: ştiinţe
umaniste – istorie; limbă şi literatură; arte – arte plas-
tice, dec orative şi design; arhitectură şi urbanism.
Totodată, candidatului i se solicită pregătire sau expe-
rienţă în management de minimum doi ani.

După cum se ştie, Muzeul de Artă din Craiova funcţi-
onează în subordinea Consiliului Judeţean Dolj şi are în
administrare imobilul de pe Calea Unirii nr. 15 – Palatul
„Jean Mihail”, monument de categoria 1A, înregistrat în
lista monumentelor istorice din România încă din 1954.
La sfârşitul anului 2009, aici au demarat ample lucrări de
consolidare şi restaurare, executate printr-un proiect
cofinanţat cu fonduri europene. În prezent, acestea se
află în plină desfăşurare în Cabinetul „Constantin Brân-
cuşi”, restul sălilor urmând a fi reamenajate.

Ie ri a fost  termenul-limită stabilit de  Consiliul Judeţe an Dolj pentru depu-
ne re a planului de management ş i a dosarului de concurs  pentru ocuparea

funcţie i de  conduce re  la Muzeul de Artă din Craiova.  Aflat în pragul pe nsionă-
rii,  fostul manage r al muzeului,  Florin Rogneanu,  a înce tat din viaţă la

sfârşitul lunii noiembrie a anului tre cut.

Te atrul pe ntru Copii şi Tine ret „Colibri” îi invită pe craiove-
nii de  toate vârstele la Ziua Porţilor Deschise – mâine, 15 ianua-
rie, când România va sărbători Ziua Culturii Naţionale. «Te a-
trul îşi va deschide porţile  pentru minunata călătorie prin lu-
me a magică a pove ştilor,  a păpuşilor, a ce lor ce le însufleţesc pe
scena „Colibri”.  Împreună ne vom bucura de personaje, vom
admira de coruri,  costume, fragmente de  basme de neuitat . Fie-
care colţ  al teatrului va pute a fi explorat,  descoperit  de  ochii
curioş i ai vizitatorilor», a pre cizat Adriana Teodore scu,  mana-
ge r al instituţiei. Accesul craiovenilor la evenime ntul Ziua Por-
ţilor Deschise va avea loc între orele  10.00 şi 17.00.

Ziua Porţilor Deschise,
la Teatrul „Colibri”La Galeria „ARTA” a Uniunii Artiştilor Plastici din Ro-

mânia – Filiala Craiova (Calea Unirii nr. 16) va avea loc
joi,  16 ianuarie, ora 18.00, vernisajul expoziţiei de pictură a
artiştilor Ghiţă Bebică şi Eugen Dumitru. Evenimentul este
organizat în colaborare cu Cenaclul Plastic „Constantin
Brâncuşi” şi susţinut de Centrul Judeţean pentru Conserva-
rea şi Prom ovarea Culturii Tradiţionale Dolj, Casa de Cul-
tură „Traian Demetrescu” şi Biblioteca Judeţeană „Alexan-
dru şi Aristia Am an”.

guri şi tehnologii pe care le-a folo-
sit ulterior în exprimarea artistică.
Din 1986 până în 1990 a fost pic-
tor decorator. Şi-a reluat activita-
tea expoziţională în 2005, până în
prezent prezentându-şi lucrările în
„personale” şi „colective” la Gale-
r iile „Cromatic”,  „Vollard” ş i
„ARTA” din Craiova, Muzeul de
Artă Calafat ş.a.

Eugen Dumitru
s-a născut la 24 apri-
lie 1960, în localitatea
Ştefan cel Mare din
judeţul Olt. Este ab-
solvent al Şc olii
Populare de Artă
„Cornetti” din Craio-
va (clasa profesorilor
Victor Pîrlac şi Liviu
Gheorghe). Este au-
torul a trei expoziţii
personale (2009,

2010 – Galeria „Vollard”, 2010 – Ga-
leria „Cromatic”) şi participant la mai
multe expoziţii colective. Aşa au fost
Salonul Naţional al Şcolilor  Populare
de Artă (Piteşti, 1994-2004), Saloa-
nele Cenaclului „Constantin Brâncuşi”
(Craiova, 2008-2013), expoziţie Ca-
lafat-Vidin (2009), expoziţii la Muzeul
de Artă Calafat şi „Galeria „Port Ce-
tate” Craiova (2013).
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Berlusconi îºi anunþã
intenþia de a candida
la alegerile
europarlamentare

În pofida condamnãrii sale recen-
te pentru fraudã fiscalã - care îl împie-
dicã pe Silvio Berlusconi sã devinã
candidat electoral, dupã ce a fost ex-
clus din Senatul italian, ºi sã ocupe
funcþii politice – „Il Cavaliere” a anun-
þat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, cã
va conduce lista partidului sãu la ale-
gerile europene din 25 mai, nota ieri
ziarul „El Mundo”. Berlusconi a de-
clarat vineri cã þãri ca Malta, Româ-
nia, Bulgaria ºi chiar Spania ar fi dis-
puse sã-i accepte candidatura la ale-
gerile europene. „Sper sã fiu cap de
listã în toate regiunile la alegerile eu-
ropene”, a dat el asigurãri duminicã,
la o reuniune a coordonatorilor din
partidul sãu, Forza Italia. Berlusconi
nu se resemneazã ºi se agaþã de ideea
— fantezistã, potrivit multor juriºti —
cã, pânã în momentul în care se vor
rezolva apelurile dupã sentinþa în baza
cãreia a fost condamnat, în august, la
4 ani de închisoare pentru fraudã fis-
calã, nu va putea fi împiedicat sã can-
dideze la aceste alegeri. În caz con-
trar, va încerca sã fie ales candidat
într-o altã þarã. „Însã vreau sã-mi lan-
sez candidatura în Italia”, a spus el.

Kerry ºi Lavrov au
discutat despre
instituirea unei zone de
încetare a focului în Siria

Secretarul de stat american John
Kerry ºi omologul sãu rus Serghei
Lavrov au fãcut apel ieri, la Paris, la o
„încetare a focului limitatã” în Siria,
înainte de conferinþa de pace din El-
veþia din 22 ianuarie, informeazã AFP
ºi Reuters. În cadrul unei conferinþe
de presã tripartite în capitala Franþei,
Serghei Lavrov ºi emisarul special al
Ligii Arabe ºi ONU pentru Siria, Lad-
hkar Brahimi, au pledat, de asemenea,
pentru participarea Iranului la aceastã
conferinþã, numitã Geneva 2. SUA s-
au opus pânã acum participãrii Tehe-
ranului. „Am discutat astãzi despre po-
sibilitatea încercãrii de a încuraja o în-
cetare a focului. Poate o încetare a fo-
cului localizatã la Alep”, a declarat
Kerry dupã întâlnirea cu Lavrov. De
asemenea, secretarul de stat american
a afirmat cã omologul sãu rus i-a vor-
bit despre posibilitatea ca guvernul As-
sad sã permitã accesul ajutoarelor
umanitare în anumite zone, în special
în suburbia al-Ghouta din estul Da-
mascului.

Thailanda: Tentativã
de „paralizare”
a capitalei Bangkok

Manifestanþii thailandezi au lansat,
ieri dimineaþã, operaþiunea de „parali-
zare” a Bangkokului, ocupând mai
multe intersecþii-cheie din capitalã, într-
o nouã tentativã de a-l înlãtura pe pre-
mierul Yingluck Shinawatra, transmite
France Presse. Mai multe zeci de mii
de persoane au participat la miºcare,
mai ales în centrul oraºului, în faþa unui
centru comercial incendiat în timpul
ultimei mari crize politice din Thailan-
da, din 2010, ce s-a soldat cu peste 90
de morþi. „Ne conducem revoluþia po-
pularã, nu cerem nimãnui sã facã o lo-
viturã de stat”, a asigurat conducãto-
rul manifestanþilor, Suthep Thaugsu-
ban, vizat la rândul sãu de acuzaþii de
„omor” pentru reprimarea unor protes-
te în 2010, pe vremea când raportul de
forþe era inversat, iar el se afla la gu-
vernare. Amploarea operaþiunii de „pa-
ralizie” a rãmas dificil de estimat, în
condiþiile în care metroul funcþiona în
mod normal, precum ºi circulaþia rutie-
rã în afara zonelor blocate. Totuºi, zeci
de ºcoli au fost închise.

Deºi mandatul i-a fost prelungit pânã în
toamnã, potrivit versiunii oficiale pentru a i
se permite organizarea viitorului summit
NATO, care va avea loc în sep-
tembrie, Anders Fogh Rasmus-
sen, secretarul general danez al
Alianþei Nord-Atlantice, va juca
un rol de luat în seamã în viitoa-
rea cursã a mandatelor europene.
Ca un outsider, dar încã în postul
de secretar general, pentru care
nu mai poate obþine încã un man-
dat, potrivit statutului, va intra în
competiþia pentru Comisia Euro-
peanã, preºedinþia Consiliului ºi
postul de Înalt reprezentant al di-
plomaþiei europene. Pânã în pre-
zent, doar un singur candidat pen-
tru funcþia de secretar general
NATO ºi-a fãcut publicã declara-
þia: berlusconianul pocãit Franco
Fratini, fost ministru italian pen-
tru Afaceri Externe ºi fost comi-
sar european pentru Justiþie. Se
mai vorbeºte de creºtin-democra-

Dupã NADupã NADupã NADupã NADupã NATTTTTO, Anders Fogh RasmussenO, Anders Fogh RasmussenO, Anders Fogh RasmussenO, Anders Fogh RasmussenO, Anders Fogh Rasmussen
cautã un mandat europeancautã un mandat europeancautã un mandat europeancautã un mandat europeancautã un mandat european

tul belgian Pieter De Crem, care viseazã la
NATO, fiind poliglot, ultraatlantist, actual
ministru al Apãrãrii, deja acceptat de princi-

palele capitale ºi de lobby-ul de la Washing-
ton. Surse britanice evocã candidatura con-
servatorului Liam Fox, fost secretar al Apã-

rãrii, atlantist ºi proeuropean, care
ar putea avea eventuala susþinere a
mai multor capitale. Fostul prim-mi-
nistru danez Anders Fogh Rasmus-
sen ar putea complica în alegerile
europene lupta dintre finlandezul Olli
Rehn ºi belgianul Guy Verhofstadt,
ambii din partea grupului liberal din
Parlamentul European, care þintesc
preºedinþia Comisiei Europene. Rã-
mâne în discuþie ºi preºedinþia Con-
siliului European, deþinutã de Her-
man Van Rompuy, la care poate as-
pira însã fãrã probleme ºi un fost
premier, cunoscãtor al artei com-
promisului, dar ºi al moderaþiei pro-
prii Scandinaviei, cu o expertizã do-
veditã pe scena internaþionalã, cali-
tãþi de luat în seamã. Istoria nomi-
nalizãrilor europene de-a lungul a 20
de ani demonstreazã însã comple-
xitatea jocurilor de culise.

Ceremonia oficialã organizatã
pentru aducerea unui omagiu fos-
tului comandant de rãzboi ºi pre-
mier Ariel Sharon a început ieri
dimineaþã, la Ierusalim, în prezen-
þa unor oficiali israelieni de rang
înalt ºi a vicepreºedintelui ameri-
can Joe Biden. Mãsurile de secu-
ritate au fost consolidate, de tea-
ma unui atac cu rachete din Fâºia
Gaza. În cursul ceremoniei oficia-
le, care a avut loc în faþa sediului
Knessetului (Parlament), preºedin-
tele Shimon Peres ºi premierul
Benjamin Netanyahu i-au adus un
omagiu „luptãtorului” Ariel Sharon,
salutat pentru rolul pe care l-a ju-
cat în Rãzboiul de Iom Kipur, în
octombrie 1973, ºi în „rãzboiul
împotriva terorismului”. Netanya-
hu s-a angajat sã „apere cu fermi-
tate principiile” generalului Sharon
cu privire la securitatea Israelului,

Negociatorul-ºef iranian în dosarul nuclear,
Abbas Araqchi, a confirmat cã Iranul ºi Gru-
pul „5+1” au cãzut de acord asupra datei de
20 ianuarie pentru debutul implementãrii acor-

Israelul i-a adus un ultim omagiu lui Ariel Sharon
precizând cã „Israelul va utiliza
toate cãile posibile pentru a împie-
dica Iranul sã se doteze cu arma
nuclearã”. La rândul sãu, Biden a
salutat „un om complex, care a trãit
într-o perioadã complexã ºi într-
un mediu complex”. Întreaga ce-
remonie s-a desfãºurat pe vasta
esplanadã a Knessetului, unde si-
criul, învelit într-un steag alb-al-
bastru cu steaua lui David, a fost
depus pe un catafalc. Familia, cei
doi fii, Gilad ºi Omri, ºi cei doi
nepoþi ai defunctului, personalitãþi
israeliene ºi strãine, au luat loc de
o parte ºi de alta a catafalcului.
Generalul Sharon, decedat sâmbã-
tã la vârsta de 85 de ani, dupã ce
s-a aflat în comã timp de opt ani,
a fost înhumat cu toate onorurile
militare, la ferma familiei sale, în
sudul Israelului. El ºi-a exprimat
dorinþa sã fie înmormântat alãturi

de cea de a doua soþie, Rosalia, de
origine românã. Armata, serviciile
de securitate ºi poliþia au trimis tru-
pe suplimentare ºi au ridicat nive-
lul de alertã în regiunea unde Sha-

ron a fost înmormântat, de teama
unui eventual atac cu rachete din-
spre Fâºia Gaza, datã fiind apro-
pierea de teritoriul controlat de
Hamas.

Acordul dintre Iran ºi marile puteri privind programul
nuclear va fi pus în aplicare din 20 ianuarie

dului de la Geneva, a relatat ieri presa localã,
preluatã de Xinhua. „Astãzi, Iranul ºi Grupul
«5+1» au ajuns la o înþelegere cu privire la
modalitãþile de implementare a primei etape a

Planului Comun de Acþiune. Cele
douã pãrþi au ajuns la un consens”, a
anunþat Araqchi duminicã. De îndatã
ce Iranul va începe aplicarea acor-
dului de la Geneva, Grupul 5+1 (SUA,
Marea Britanie, Franþa, Rusia, China
plus Germania) vor începe relaxarea
sancþiunilor impuse Teheranului,
conform Press TV. Pe parcursul unei
perioade de ºase luni, Vestul va de-
bloca accesul la 4,2 miliarde de do-
lari americani constând în venituri din
petrol iranian îngheþate ºi, în replicã,
Iranul va oxida ºi dilua stocul sãu de
uraniu îmbogãþit la 20%. De aseme-
nea, Iranul este pregãtit sã le permitã

inspectorilor Agenþiei Internaþionale pentru
Energie Atomicã (AIEA) sã verifice implemen-
tarea acordului de la Geneva. În noiembrie,
Iranul ºi Grupul „5+1” au ajuns la un acord
interimar în virtutea cãruia Iranul s-a angajat
sã îºi suspende pãrþile sensibile ale programu-
lui sãu nuclear în schimbul unei relaxãri a sanc-
þiunilor internaþionale, ce îi afecteazã econo-
mia. Statele Unite ºi Uniunea Europeanã au
salutat imediat decizia de a pune în aplicare,
începând cu 20 ianuarie,  acordul în domeniul
nuclear dintre Teheran ºi marile puteri. „Înce-
pând cu 20 ianuarie, Iranul va începe pentru
prima datã sã elimine stocul sãu de uraniu pu-
ternic îmbogãþit ºi sã demonteze o parte din
infrastructura care face posibilã aceastã îm-
bogãþire”, a declarat preºedintele american, Ba-
rack Obama. Totodatã, acesta i-a îndemnat din
nou pe senatorii americani sã nu voteze unila-
teral noi sancþiuni împotriva Iranului.
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Regio-
nala a  Finantelor Publice Craiova -
Administraþia Judeteana a Finanþe-
lor Publice Dolj organizeazã licitaþie
publica în condiþiile precizate de O.G.
nr. 92/2003 rep. privind Codul de pro-
cedurã fiscalã cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, la sediul A.J.F.P.
DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
cam. 206  pentru debitorul SC V.A.I.
ADRICONF  INVESTEMENT SRL
Pielesti, str. Aleea 2 Calea Bucuresti,
km 9, jud Dolj, cod identificare fisca-
la 27031793 in data de 30.01.2014, ora
15.00 pentru vanzarea bunurilor:
autoturism FORD S-MAX TREND,
an fabricatie 2007, nr. inmatriculare
DJ-08-DRI, pret pornire licitatie 27.440
lei; autoturism OPEL CORSA, an
fabricatie 2006, nr. inmatriculare DJ-
29-DRI, pret pornire licitatie 8.800 lei;
autoutilitara MS ESPANA (MERCE-
DES VITO), an fabricatie 2006, nr. in-
matriculare DJ-02-DRI, pret pornire
licitatie 33.080 lei; grup electrogen
trifazat, pret pornire licitatie 30.830 lei;
masina de cusut cheita Brother KE
430-D01, pret pornire licitatie 2.980
lei; masina de cusut butoniera Brot-
her HE800 A-3, pret pornire licitatie
2.090 lei. Amplasare: sediul societa-
tii. Preþurile nu includ TVA. Invitãm
pe cei care pretind vreun drept asu-
pra acestor bunuri sã înºtiinþeze de-
spre aceasta A.J.F.P.- Dolj înainte de
data stabilita pentru vânzare, men-
tionata mai sus. Invitãm pe cei inte-
resaþi in cumpãrarea bunurilor sã se
prezinte la termenul de vânzare, la
locul fixat în acest scop ºi sã depunã
cu cel puþin o zi înainte de data licita-
þiei urmãtoarele documente: oferta
de cumpãrare; dovada plaþii taxei de
participare sau a constituirii garan-
þiei sub forma scrisorii de garanþie
bancarã,taxa de participare reprezin-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
tã 10% din preþul de pornire a licita-
þiei ºi se plãteºte în lei, în contul IBAN
RO16TREZ 291.50.67XXX005062, cod
fiscal 4830007 deschis la Trezoreria
A.J.F.P. Dolj; împuternicirea persoa-
nei care-l reprezintã pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de naþionali-
tate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de ORC;
pentru persoanele juridice strãine,
actul de înmatriculare tradus in lim-
ba românã; pentru persoanele fizi-
ce strãine, copie de pe paºaport;
pentru persoanele fizice  române,
copie de pe actul de identitate; do-
vada emisã de organele fiscale cã nu
au obligaþii fiscale restante faþã de
acestea (Consiliul Local ºi Adminis-
traþia Financiarã în raza cãrora se aflã
domiciliul sau sediul ofertantului),
urmând  sã se prezinte la data stabi-
lita pentru  vânzare si la locul fixat in
acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat  poate introdu-
ce contestaþie la instanþa judecãto-
reascã competentã în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cu-
noºtiinþã, în conformitate cu preve-
derile art. 172-173 din OG nr. 92/2003,
republicatã cu modificãrile si com-
pletãrile ulterioare. Licitaþia începe de
la cel mai mare preþ din ofertele de
cumpãrare scrise, dacã acesta este
superior preþului de pornire la licita-
þie, iar in caz contrar va începe de la
acest din urmã preþ. Adjudecarea se
face în favoarea participantului care
a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai
puþin decât preþul de pornire. Taxa
de participare nu se restituie ofertan-
þilor care nu s-au prezentat la licita-
þie, celui care a refuzat încheierea pro-
cesului-verbal de adjudecare, pre-
cum ºi adjudecatarului care nu a pla-
tit preþul. Potivit dispozitiilor art. 9
alin.(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 rep.

cu modificarile si completarile ulte-
rioare, cand urmeaza sa se ia ma-
suri de executare silita, nu este obli-
gatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va
puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mi-
tropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206 sau
la tel: 0251/ 402.207.
Comuna Galicea Mare anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autorizaþiei
de mediu privind ,,Alimentarea cu
apã a comunei Galicea Mare,, ce se
desfãºoarã în comuna Galicea
Mare. Informaþiile privind potenþia-
lul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic
între orele 9-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 28.01.2014.
S. C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA
SRL organizeaza, in data de
6.02.2014, orele 11.00, la sediul din
str. Calea Bucuresti nr. 51, concurs -
proba scrisa si interviu, pentru ocu-
parea postului vacant de director
economic, perioada nedeterminata.
Dosarele se vor depune pânã la data
de 3.02.2014, orele 10.00, la sediul SC
PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL -
Compartimentul Resurse Umane,
Salarizare. Tematica si conditiile de
participare vor fi afisate la sediul 
societatii. Relatii suplimentare la
numarul de telefon  0251/410696.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la li-
citaþie publicã cu strigare în vede-
rea închirierii spaþiului comercial
situat în Craiova, cartier Lãpuº, bl T
7, parter, judeþul Dolj, profil textile
încãlþãminte. Licitaþia va avea loc la
sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str.
Brestei nr. 129, la data de 23.01.2014
ora 14.00. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/411.214. int.17.
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind depunerea
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu SC ADA & ROBY CONSUL-
TING SRL. SC ADA & ROBY CON-
SULTING SRL anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de me-
diu pentru “INFIINTARE STRUC-
TURA DE AGREMENT IN COMU-
NA PODARI”, propus a fi ampla-
sat în COMUNA PODARI, SAT PO-
DARI, T20, P56, JUDETUL DOLJ.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul au-
toritãþii competente pentru protec-
þia mediului strada Petru Rares, nr.
1, Craiova, judetul Dolj ºi la sediul
SC ADA & ROBY CONSULTING
SRL, sediu social: strada Fagului,
nr. 24. Craiova, judetul Dolj, în zile-
le de de L-J, intre orele 9-14 si VI-
NERI intre orele 9-11. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului: strada Petru
Rares, nr. 1, Craiova, judetul Dolj,
în zilele de de L-J, intre orele 9-14
si VINERI intre orele 9-11.
NICK S.P.R.L. Craiova în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei S.C.
MAXTECH S.R.L. vinde la licitaþie
publicã cu strigare în data de
29.01.2014  ora 15 stoc de marfã ce
constã: în coºuri de plastic cu sen-
zor, dispenser parfum, panouri
compozite. Preþul de vânzare al
bunurilor scoase la vânzare este
de 120.885 lei fãrã TVA. In caz de
neadjudecare licitaþia se va relua
în data de 13.02.2014. Licitaþia va
avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Craiova, str. Calea Bu-
cureºti nr. 15B judeþul Dolj. Relaþii
suplimentare la telefon. 0251/
415.158 fax: 0251/418.919.

OFERTE SERVICIU
VILA Nickos, Cârcea
angajeazã bucãtar /
ospãtar ºi dansatoare.
Telefon: 0762/482.044,
0251/458.336.

PRESTÃRI SERVICII
GRESIE, faianþã, ri-
gips, tencuieli, ºape.
Telefon: 0736/003.526.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.

Vând apartament 2
camere, parter, pre-
tabil firmã, Calea
Severinului Tele-
fon. 0767/656.269.
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
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comer-
cial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.

Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 78 mp locuibili,
baie, bucãtãrie, teren
200 mp, puþ forat, cen-
tralã pe lemne. Tele-
fon: 0767/392.167.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.

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

TERENURI
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.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Primãria comunei Scaeºti,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
de recrutare privind ocuparea
funcþiei publice de execuþie
de: INSPECTOR - contabil,

clasa 1, grad profesional su-
perior , care v-a avea loc pe

data de 12.02.2014, ora 10.00
proba scrisã ºi pe data de

14.02.2014, ora 10.00 interviul.
Relaþii la telefon / fax: 0251/
447.007 sau 0764/971.976.

Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
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 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.

Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Tele-
fon: 0251/231.143.

Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015,
stare excelentã
91000 km, 6000
RON, consum sub
4,5%. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel 2008,
9600 Euro negocia-
bil. Telefon: 0763/
690.698.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, cu-
loare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0753/948.440.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând un injector
pentru un aparat
de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/
092.211.

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 naþio-
nale, ceasuri de masã
ºi o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor co-
lor diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºi-
nã spãlat Albalux,
maºinã cu pedale pen-
tru 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 unturã
cu capac smãlþuitã
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, bocanci
piele 43 noi, piatrã
polizor 250/20/25
mm, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, an-
samblu ax volan ºi
contact cu cheie Da-
cia 1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de veci
cimitirul 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
televizor color
Grundig micã de-
fecþiune 50 lei,
cuptor cu micro-
unde geam spart
40 lei. Telefon:
0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã meta-
licã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.628.
Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 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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Vând cadru me-
talic handicap,
masã sufragerie
6 persoane, chiu-
vetã picior (ciu-
percã), butoi pen-
tru varzã. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând nicovalã
fierãrie maºini de
cusut nemþeºti,
româneºti, cãru-
þã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând canapea
extensibilã tapiþe-
rie pluº, preþ 160
lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor re-
zervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plasti-
ce uºã cu toc pen-
tru casã sau ma-
gazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.

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 pã-
dure situatã în
Ocnele Mari pe
garsonierã în
Craiova, Vâlcea.
Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþi-
onal. Telefon:
0251/457.204.
Cumpãr butelie
aragaz ofer 90
lei. Telefon: 0765/
291.623.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apar-
tamnet 2 camere
ultracentral, ul-
tralux, toate do-
tãrile, internet,
AC. Telefon.
0762/109.595.
Particular, închi-
riez apartament
2 camere zona
Corniþoiu, 150
euro negociabil.
Telefon: 0770/
935.848.
Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti –Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã serio-
zitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
Ofer gratuit ca-
merã la bloc unei
studente (eleve).
Telefon: 0351/
410.939.

APARTAMENT
ultracentral lux.
Telefon: 0761/
433.444.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Tânãr rezident
Italia doresc cu-
noºtinþã tânãrã în
vederea priete-
niei eventual a
cãsãtoriei. Ex-
clus aventuriere-
le. Telefon: 0760/
556.804.

PIERDERI
Pierdut legitima-
þie transport in-
terurban pe nu-
mele MASICA
TEODORA. Se
declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Colectivul Muzeu-
lui de Artã Craio-
va regretã dece-
sul doamnei DO-
RINA SCHOBEL,
OM de o aleasã þi-
nutã moralã, su-
flet cald, prietenã
deosebitã. Dum-
nezeu sã o odih-
neascã ºi sã o pri-
meascã în ceata
sa de îngeri!

A plecat de lângã
noi, întristându-ne,
buna prietenã DO-
RINA SCHOBEL,
muzeograf la Mu-
zeul Naional de Artã
din Bucureºti, fiica
urbei noastre. Odih-
neascã-se în pace,
alãturi de fiica sa,
graficianul Doina
Schobel-Roman.
Lucian Rogneanu ºi
Gabriel Bratu

Profund îndurerat, prof. Nicolae A. Andrei – cã-
ruia i se alãturã întreaga familie, aminteºte tuturor
celor care l-au cunoscut ºi apreciat, cã azi, 14 ia-
nuarie 2014, se împlineºte un an de când – chinuit
de o boalã care, de regulã, nu iartã – s-a stins din
viaþã, la Geneva, ing. DAN ANDREI – suflet cu-
rat, bun ºi iertãtor, fiu, frate, soþ, pãrinte ºi bunic
exemplar. A plecat, gânditor ºi trist, pe drumul care
duce departe, departe, pe
celãlalt tãrâm, unde îl va
fi aºteptat, poate, buna
lui mãicuþã, ajunsã acolo
în urmã cu cinci ani. A fost
ºi rãmâne mândria fami-
liei noastre. Iar acum, îm-
preunã (tatãl; nora, Ga-
briela; sora, Laura; cele
douã fiice: Claudia ºi An-
dreea ºi cei cinci nepoþi)
ne rugãm la Bunul Dum-
nezeu sã-l aibã în grija Sa.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

AC Milan a pierdut cu 4-3,
duminicã searã, la Sassuolo,
dupã ce a condus cu 2-0, re-
zultat ce a dus, ieri, la demite-
rea tehnicianului Massimiliano
Allegri, ºi aºa pe fãrãº urmare
a unui sezon mult sub aºteptãri
în Serie A, unde „diavolul” a pã-
truns doar sporadic în prima
parte a ierarhiei.

Vina celor întâmplate în tabã-
ra lombardã poartã un singur
nume! Cel al tânãrului Domeni-

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);

Duminicã: Torino – Fiorentina 0-0, Atalan-
ta – Catania 2-1 (G. Denis 67 pen., Moralez 86
/ Leto 89; Constantin Nica a fost rezervã la
gazde), Cagliari – Juventus 1-4 (Pinilla 21 /
Llorente 31, 76, Marchisio 73, Lichtsteiner
80), Verona – Napoli 0-3 (Mertens 27, Insigne
72, Dzemaili 76), Roma – Genoa 4-0 (Florenzi
25, Totti 30, Maicon 43, Benatia 52; La capi-
tolini, Bogdan Lobonþ a fost rezervã), Sassu-
olo – Milan 4-3 (Berardi 15, 28, 41, 47 / Ro-
binho 9, Balotelli 13, Montolivo 86);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Sampdo-
ria – Udinese, Inter – Chievo.

1. Juventus 52 11. Milan 22
2. Roma 44 12. Atalanta 21
3. Napoli 42 13. Cagliari 21
4. Fiorentina 37 14. Udinese* 20
5. Verona 32 15. Sampdoria* 18
6. Inter* 31 16. Sassuolo 17
7. Torino 26 17. Chievo* 16
8. Parma 26 18. Bologna 16
9. Lazio 24 19. Livorno 13
10. Genoa 23 20. Catania 13
* - un joc mai puþin.

CUPA ITALIEI –
OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Astãzi, ora 22:00: Lazio (I) – Parma (I);
Mâine: Catania (I) – Siena (II) – ora 17:00,

Milan (I) – Spezia (II) – ora 19:00, Napoli (I) –
Atalanta (I) – ora 22:00.

Celelalte partide aferente acestei run-
dei s-au disputat deja, încheindu-se cu ur-
mãtoarele rezultate:Juventus (I) – Avelli-
no (II) 3-0, Fiorentina (I) – Chievo (I) 2-0,
Roma (I) – Sampdoria (I) 1-0, Udinese (I) –
Inter (I) 1-0.

Dorit înapoi la AC Milan, Andrea Pirlo nu a fost tentat sã
revinã la echipa care s-a grãbit sã scape de el în 2011, ºi a
decis sã continue încã doi ani cu Juventus, pânã în 2016.

Cel mai bun jucãtor al ultimelor sezoane din Italia va încasa
aproximativ 8 milioane de euro pentru aceastã perioadã,
simetric, câte patru pe an.

“Intenþia mea a fost mereu aceea de a rãmâne la Juventus.
Am câºtigat aici deja douã titluri, douã Supercupe. Acum,
campionatul nu este terminat. Roma e o echipã importantã, la
fel ca ºi Napoli. Vom duce o luptã crâncenã pânã la final”, a
spus Pirlo pentru Radio 105.

În 2016, Pirlo va avea 37 de ani ºi este puþin probabil ca el
sã mai plece în altã parte.

Un puºti de 19 ani a distrus Milanul,Un puºti de 19 ani a distrus Milanul,Un puºti de 19 ani a distrus Milanul,Un puºti de 19 ani a distrus Milanul,Un puºti de 19 ani a distrus Milanul,
iar  Al legri  a fost  demisiar  Al legri  a fost  demisiar  Al legri  a fost  demisiar  Al legri  a fost  demisiar  Al legri  a fost  demis

Tassoti – numit antrenor interimar! Douã legende ale clubului
în pole-position pentru preluarea postului

Cumpãrat pentru 4,5 milioane
de euro de Juventus de la Sassu-
olo, dar rãmas sub formã de îm-
prumut la echipa emilianã, Dome-
nico Berardi a intrat în istorie du-
minicã, devenind primul jucãtor
care a înscris vreodatã patru go-
luri Milanului. Totodatã, atacan-
tul de 19 ani a devenit al doilea cel
mai tânãr jucãtor din Serie A care
izbuteºte sã marcheze de 4 ori
într-un singur meci.

Confruntarea cu Milan nu a
fost prima ispravã de proporþii a
tânãrului Berardi. În noiembrie,
contra Sampdoriei, italianul nãs-
cut la Cariati a înscris 3 goluri într-
o altã victorie cu 4-3 a nou pro-
movatei, dupã care a reuºit un gol
pe “Olimpico”, împotriva celor de
la AS Roma, într-o remizã ce a
întrerupt seria incredibilã de vic-

co Berardi (19 ani), care a în-
scris toate golurile gazdelor.

„Nu putem tolera ca fanii
noºtri sã asiste la astfel de pre-
staþii inacceptabile”, spunea
dupã meci, co-administratorul
delegat, Barbara Berlusconi, pen-
tru agenþia Ansa.

Allegri a preluat Milanul în
2010, trecându-ºi în palmares
douã trofee, ambele un an mai
târziu. Este vorba despre un ti-
tlu ºi o Supercupã a Italiei.

Tehnicianul în vârstã
de 46 de ani a fost, în-
locuit, pentru moment
de fosta glorie a echi-
pei,  Mauro Tassotti ,
însã ºefii Milanului ne-
gociazã asiduu cu alþi
antrenori pentru a pre-
lua clubul de pe “San
Siro”. Presa italianã a
anunþat cã în pole-po-
sition pentru înlocuirea
lui Allegri sunt alte douã
foste glorii ale Milanu-
lui .  E vorba despre
olandezul Clarence Se-
edorf - fãrã experienþã
în cariera de antrenor,
urmând sã îºi ia licenþa
pro în aprilie - ºi Filip-
po Inzaghi, antrenor la
echipa Pr imavera  a
“diavolilor”. Britanicii

de la The Telegraph ºi The Guar-
dian au scris cã ºi fostul mana-
ger al lui Tottenham, Andre Vil-
las Boas, e printre cei care au
ºanse sã o preia pe Milan în ur-
mãtoarele zile.

Reîntorcându-ne la Allegri, se
pare cã acesta nu va sta mult
pe tuºã! Conform agenþiei Sina,
Allegri ar fi dorit în China, de
Beijing Guoan, care e gata sã îi
ofere italianului 3 milioane de
euro pe an.

Berardi a intrat în istorie!
torii a echipei lui Francesco Totti.

“Suntem bucuroºi cã-l avem,
e un jucãtor cu o inimã mare, care
ne-a dus în Seria A (n.r. a reuºit
11 goluri, câte are ºi acum)”, a
explicat Eusebio Di Francesco,
antrenorul echipei aflate pe locul
16 în Serie A. “Nu o sã uit nicio-
datã acest meci ºi vreau sã dedic
reuºitele lui Francesco Acerbi”, a
completat Domenico Berardi, fã-
când referire la coechipierul sãu
care urmeazã un tratament dupã
ce s-a depistat cã are cancer tes-
ticular.

Berardi nu a jucat fotbal într-
un cadru organizat pânã la vârsta
de 16 ani, când s-a dus în vizitã la
universitatea în care studia frate-
le sãu ºi a fost remarcat de un an-
trenor într-o miuþã. Iar alegerea
s-a dovedit excelentã.

Nici n-a vrut sã audã de-o revenire pe “San Siro”

Pirlo, un nou acord cu Juve

Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Meci amical: Steaua – Nurnberg / 22:30 –

FOTBAL – Cupa Spaniei: Atl. Madrid – Valencia.

Digi Sport 2
18:00, 19:30 – HANDBAL (F) –

Liga Naþionalã: HCM Baia Mare –
Dunãrea Brãila, CSM Bucureºti – „U”
Jolidon Cluj / 22:00 – FOTBAL – Cupa
Ligii Franþei: Bordeaux – Paris SG.

Digi Sport 3
22:00 – FOTBAL – Cupa Italiei:

Lazio – Parma.

Sport.ro
21:45 – FOTBAL – Cupa Angliei:

Fulham – Norwich.

Eurosport
7:00, 11:40, 18:30 – TENIS – Openul Australiei: ziua a doua /

21:00 – SNOOKER – Mastersul de la Londra / 21:45 – SCHI ALPIN
– Cupa Mondialã de la Flachau / 22:30 – SNOOKER – Mastersul de
la Londra / 2:00 – TENIS – Openul Australiei: ziua a treia.

Eurosport 2
7:00, 15:00 – TENIS – Openul Australiei: ziua a doua /

21:30 – BASCHET (M) – Eurocupa: Bilbao – Panionios /
2:00 – TENIS – Openul Australiei: ziua a treia.

TVR 2
19:00 – HANDBAL (M) – Campionatul European:

Ungaria – Islanda.

TVR 3
19:00 – BASCHET (M) – Liga Balcanicã: SCM

„U” Craiova – KKK Kumanovo (Macedonia).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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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 – Valen-
cia 2-1 (Charles 50, 78 / D. Parejo 23), Atle-
tico – Barcelona 0-0, Elche – Sevilla 1-1 (C.
Herrera 82 / Carrico 89; La gazde, Cristian
Sãpunaru nu a fost convocat);

Duminicã: Getafe – Rayo 0-1 (Bueno 29;
Ciprian Marica a fost integralist la gazde),
Betis – Osasuna 1-2 (J. Molina 80 / R. Tor-
res 2, J. Figueras 57 aut.), Espanyol – Real
Madrid 0-1 (Pepe 55; La amfitrioni, Gabriel
Torje a jucat pânã în minutul 65), Levante
– Malaga 1-0 (Barral 19);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Villarreal
– Sociedad.

1. Barcelona 50 11. Getafe 23
2. Atletico 50 12. Espanyol 22
3. Real 47 13. Osasuna 21
4. Bilbao 36 14. Malaga 20
5. Sociedad* 32 15. Celta 19
6. Villarreal* 31 16. Almeria 19
7. Sevilla 30 17. Elche 18
8. Valencia 23 18. Valladolid 16
9. Granada 23 19. Rayo 16
10. Levante 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 (Eduar-
do 6 / Lavezzi 41, Matuidi 74), Bordeaux –
Toulouse 0-1 (Braithwaite 53), Guingamp –
St. Etienne 0-0, Lyon – Sochaux 2-0 (Greni-
er 57, Gourcuff 75), Rennes – Nice 0-0, Va-
lenciennes – Bastia 3-2 (Dossevi 30, 35,
Waris 54 / Romaric 71, Ilan 83);

Duminicã: Nantes – Lorient 1-0 (Ban-
goura 89; Bãnel Nicoliþã nu s-a regãsit în
lotul gazdelor), Evian TG – Marseille 1-2
(Sougou 15 / B. Cheyrou 22, Gignac 39; La
gazde, Dan Nistor nu a fost convocat), Lille
– Reims 1-2 (Weber 82 aut. / Fortes 73, Kry-
chowiak 76).

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. Marseille 32 15. Rennes 22
6. Nantes 32 16. Evian TG 20
7. Reims 32 17. Montpellier 18
8. Bordeaux 31 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 integra-
list la oaspeþi), Everton – Norwich 2-0 (G.
Barry 23, Mirallas 59), Fulham – Sunder-
land 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. United – Swansea 2-0 (Va-
lencia 47, Welbeck 59);

Duminicã: Newcastle – Man. City 0-2 (Dze-
ko 8, Negredo 90+5; Costel Pantilimon a fost
rezervã la oaspeþi), Stoke – Liverpool 3-5
(Crouch 39, C. Adam 45, Walters 85 / Shaw-
cross 5 aut., Suarez 32, 71, Gerrard 51 pen.,
Sturridge 87);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Aston V.
– Arsenal.

1. Man. City 47 11. Aston V.* 23
2. Chelsea 46 12. Stoke 22
3. Arsenal* 45 13. Swansea 21
4. Liverpool 42 14. West Brom 21
5. Everton 41 15. Norwich 20
6. Tottenham 40 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
* - un joc mai puþin.

Portughezul Cristiano Ronaldo, jucãtor al formaþiei Real
Madrid, a cucerit asearã, la Zurich, pentru a doua
oarã în carierã, Balonul de Aur, trofeu atribuit celui mai
bun fotbalist al lumii de cãtre FIFA împreunã cu publi-
caþia francezã France Football. CR7 i-a devansat pe
francezul Franck Ribery (Bayern Munchen) ºi pe Lionel
Messi (FC Barcelona).

Tot ce s-a întâmplat în cadrul Galei ºi toate reacþiile, în
numãrul de mâine al cotidianului nostru.

La închiderea ediþiei

Câºtigãtoare deja în 2014, a douã tur-
nee la dublu, la Shenzen ºi Hobart, Mo-
nica Niculescu (nr. 64 WTA) joacã ex-
celent ºi la simplu, avansând, ieri dimi-
neaþã, în turul secund al Openului Aus-
traliei, primul turneu de Grand Slam al
anului. Învinsa sportivei nãscute la Sla-
tina a fost israelianca Shahar Peer (nr.
77), de care a dispus cu 6-4, 6-1, într-o
orã ºi 19 minute.

Victoria i-a asigurat româncei un cec
de 50.000 de dolari australieni ºi 70 de
puncte WTA.

În runda viitoare, Monica Niculescu va
avea o misiune extrem de dificilã, urmând
s-o întâlneascã pe finalista de anul trecut
de la Wimbledon. Este vorba de german-
ca Sabine Lisicki (nr. 15 WTA), care ºi-a
procurat un loc în actul secund dupã ce
a învins-o pe sportiva croatã Mirjana Lu-
cici-Baroni (nr. 111), scor 6-2, 6-1.

Într-o altã partidã a zilei inaugurale,

Niculescu, în turul doi la Australian Open
Final de drum, în schimb, pentru Cadanþu

Alexandra Cadanþu (nr.
60) a fost executatã su-
mar de italianca Flavia
Pennet ta  (nr.  28 în
lume), scor 0-6, 2-6,
dupã o orã ºi un minut
de joc.

Pentru participarea la
turneul de la Antipozi,
Cadanþu va fi recom-
pensatã cu un cec în
valoare de 30.000 de
dolari australieni ºi 10
de puncte WTA.

Ceilalþi sportivi ro-
mâni prezenþi la Austra-
lian Open, în proba de
simplu, au intrat în luptã azi-noapte sau
vor juca în aceastã dimineaþã, dupã ur-
mãtorul program: Simona Halep (nr. 11)
– Katarzyna Piter (Polonia, nr. 119), So-
rana Cîrstea (22 WTA) – Marina Erako-

vic (Noua Zeelandã, 52 WTA), Irina-Ca-
melia Begu (127 WTA) – Galina Vosko-
boeva (Kazahstan, nr 77), Victor Hãnes-
cu (nr. 76 ATP) – Peter Gojowczyk (Ger-
mania, nr. 135).

CUPA ANGLIEI – TURUL III
Astãzi, ora 21:45: Charlton (II) – Oxford (IV), Birmingham (II)

– Bristol (IV), Bournemouth (II) – Burton Albion (IV);
Rejucãri
Astãzi, ora 21:45: Watford (II) – Bristol (III), Peterborough (III)

– Kidderminster (V), MK Dons (III) – Wigan (II), Fulham (I) –
Norwich (I), Sheffielld W. (II) – Macclesfield (V), Preston (III) –
Ipswich (II), Plymouth (IV) – Port Vale (III).

Mâine, ora 22:10: Man. City (I) – Blakburn (II).
Au obþinut deja calificarea: Coventry (III), Yeovil (II),

Southend (IV), Hull (I), Crystal P. (I), Stevenage (III), Stoke
(I), Southampton (I), Cardiff (I), Rochdale (IV), Sheffielld
Utd (III), Bolton (II), Everton (I), Brighton (II), Huddersfield
(II), Arsenal (I), Nottingham (II), Sunderland (I), Chelsea (I),
Liverpool (I), Swansea (I).

CUPA REGELUI SPANIEI –
OPTIMI DE FINALÃ –
MANªÃ SECUNDÃ

Astãzi: Almeria (I) – Santander (III), în tur 1-1 (ora 20:30),
Atletico Madrid (I) – Valencia (I), în tur 1-1 (ora 22:30);

Mâine: Espanyol (I) – Alcorcon (II), în tur 0-1, Bilbao (I) –
Betis (I), în tur 0-1, – ambele 20:30, Levante (I) – Rayo (I), în tur
0-0, Osasuna (I) – Real Madrid (I), în tur 0-2, – ambele 22:30;

Joi: Villarreal (I) – Sociedad (I), în tur 0-0 (ora 21:00), Getafe
(I) – Barcelona (I), în tur 0-4 (ora 23:00).

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (DANEMARCA)

CUPA LIGII FRANÞEI –
SFERTURI DE FINALÃ –

O SINGURÃ MANªÃ
Astãzi, ora 22:00: Bordeaux (I) – Paris SG (I);
Mâine: Nantes (I) – Nice (I), Troyes (II) – Evian TG (I) – am-

bele 19:45, Lyon (I) – Marseille (I) – 21:55.

Faza grupelor, prima etapã, rezul-
tate consemnate duminicã

Grupa A: Cehia – Austria 20-30, Da-
nemarca – Macedonia 29-21.

Grupa B: Islanda – Norvegia 31-26,
Spania – Ungaria 34-27.

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Ser-
bia – Polonia, Franþa – Rusia (gr. C),
Croaþia – Belarus, Suedia – Muntenegru
(gr. D).

Programul acestei zile: Macedonia –
Cehia (19:15), Austria – Danemarca
(21:30) – gr. A, Ungaria – Islanda (19:00),

Norvegia – Spania (21:15) – gr. B.
În faza urmãtoare, cea a grupelor

principale, acced primele trei clasate din
fiecare grupã, urmând a se alcãtui douã
grupe de câte 6, prin încruciºarea gru-
pelor A cu B ºi C cu D. În grupele prin-
cipale (I ºi II) se pãstreazã rezultatele
directe, spre exemplu, o echipã din gru-
pa A urmând sã joace doar cu echipele
din grupa B.

Merg mai departe primele douã locuri,
în semifinale jucându-se încruciºat, I1
– II2 ºi II1 – I2.
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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)

După intense negocieri cu gru-
parea bănăţeană, CS Universitatea
a reuşit achiziţionarea fundaşului
stânga Bogdan Vătăjelu de la Me-
talul Reşiţa. Juc ătorul îşi dăduse
deja acordul pentru a veni în Bă-
nie, însă patronul fostei CSM Rm.
Vâlcea, Cătălin Rufă, a ţinut la pre-
ţul căpitanului său. Totuşi, după ce
a comparat oferta CSU cu altele,
venite inclusiv din primul eşalon,
Rufă a acc eptat preţul oferit de
gruparea din Bănie,  150.000 de
euro, plus Sc arlat şi Dragalina.
Bogdan Ilie Vătăjelu este fost in-
ternaţional de juniori, are 20 de ani,
iar ultima parte a junioratului a fă-
cut-o la Steaua. Ca fel ca macedo-
neanul Tome Kitanovski, Bogdan
Vătăjelu poate ocupa un loc de ju-
cător „under 21” la CSU Craiova.

De asemenea, CS Universitatea
a transferat un alt jucător care s-a
format în Regie, la Sportul Studen-
ţesc. După Curelea,  Ferfelea şi
Varga, pentru formaţia din Bănie a
semnat şi fundaşul central Răzvan
Nichita Patriche. În vârstă de 27
de ani, Patriche a evoluat în tur la
ASA Târgu Mureş, fiind titular şi

Varga: „Am venit la Craiova
pentru acest proiect serios”

Dacian Varga şi-a stabilit priorităţile la Universitatea Craiova. Jucătorul
sosit de la Sportul îşi doreşte să facă performanţă în Bănie. „Mă bucur că am
venit aici şi sper ca împreună cu foştii mei colegi de la Sportul să facem
treabă bună. Să ne ridicăm la nivelul aşteptărilor suporterilor. Am venit aici
în primul rând datorită proiectului foarte interesant şi serios. Şi după discu-
ţiile cu prietenii mei Izvoranu şi Pleşan, care mi-au spus că mă aşteaptă cu
braţele deschise şi că este o seriozitate maximă aici. De promovat, oricum
promovăm, nu-mi fac probleme în sensul acesta. Am venit aici să joc în liga
întâi, nu să stau în liga a doua. V-am spus: important este să ne clasăm pe un
loc bun în liga întâi. Dar până atunci trebuie să trecem repede de acest hop
– liga a doua şi să demonstrăm că avem valoare să jucăm pe prima scenă. M-
aş bucura să vină mai mulţi jucători şi mai valoroşi ca mine, astfel încât să
facem performanţă la Craiova.

Pleşan: „Mai vreau să joc cel puţin 3-4 ani”
Căpitanul Universităţii Craiova, Mihăiţă Pleşan, se gândeşte deja la

Liga I şi cupele europene în tricoul CSU, în care vrea să mai evolueze cel
puţin 3-4 an i. „Îmi doresc ca proiectul să fie de lungă durată, iar peste ani
să jucăm în cupele europene, în Champions League, pentru ca oraşu l să
se bucure de astfel de competiţii. Îmi doresc să joc cel puţin trei-patru  ani
de-acum înco lo. E g reu să câştigi titlul, dar nu e impos ibil. Mi-aş dori în
primul rând să arătăm că sun tem o echipă unită, atât în teren , cât şi în  afara
lui. Mi-aş dori şi linişte, deşi linişte nu  a fost niciodată la Craiova, ş i un
dram de noroc şi să avem sănătate. E benefică sosirea lui Dacian Varga,
pentru că este un jucător de valoare, care a demons trat de-a lungul t impu-
lui, pe unde a fost, că face treabă bună. Mă bucur că eu cu Silviu Izvoranu
am contribuit la venirea lu i aici. E important pentru ech ipă, pentru atinge-
rea obiectivelor pe care le avem“.

Baschetbaliştii craioveni încep returul Ligii Balcanice
Baschetbaliştii de la SCM Universitatea Craiova au

început anul cu două eşecuri, unul în Liga Balcanică,
împotriva deţinătoarei trofeului, Galil Gilboa, iar altul
la Mediaş, după un meci dramatic, cedat în prelun-
giri. În seara aceasta, de la ora 19 (în direct pe TVR3
şi TVR Craiova) „Legiunea” se întoarce în Sala Poli-
valentă, pentru disputa cu formaţia macedoneană KK
Kumanovo. Oaspeţii, care îl au în lot pe fostul jucă-
tor al Craiovei, Ivan Miskovic, sunt liderii la zi din
Balkan League, cu 14 puncte din 8 meciuri, iar în tur
s-au impus cu 73-60 în faţa echipei pregătită atunci
de Andelko Mandic. După ce a terminat cele 8 me-
ciuri din tur, echipa din Bănie ocupă locul 6, cu 3
victorii şi 5 eşecuri.

Fundaşul Adrian Avrămia a explicat că singurul
motiv pentru care a ales să plec e din Copou a fost
cel financiar. „Am decis să plec de la Iaş i din motive
financiare.  Nu mai puteam să stau cu 1.200 de lei
salariu. Craiova mi-a făcut o ofertă bună şi pe 8 ia-
nuarie am semnat c ontrac tul. Iaşiul
a încercat în ultima perioadă să ne-
gocieze cu noi, c u mine şi cu Her-
ghelegiu, dar a fost prea târziu. Eu
sper să plec  acum, să am timp să
mă acomodez cu noua echipă,  dar
şi pentru c lubul din Iaşi, care ar
putea lua nişte bani. Îmi pare rău că
plec ăm fără ca Iaş iul să câştige fi-
nanc iar, dar, din c e ştiu,  Craiova va
face o ofertă pentru ca noi să ple-
căm acum ş i nu văd de ce Iaşiul ar
refuza” a spus stoperul moldovean.
La rândul său, atacantul Andrei Her-
ghelegiu spune că a făcut cea mai
bună alegere prin faptul că a sem-
nat cu CSU Craiova. „Am aşteptat
să intru în ultimele şase luni de con-
trac t şi am ales CSU Craiova. Am
făcut cea mai bună alegere. La Iaşi nu mi s-a oferit
nimic concret, nu regret că am ales Craiova. Dacă
exis tă posibilitatea să plec de pe acum,  îmi doresc
să o fac” a spus atacantul de 21 de ani.

Avrămia şi Herghelegiu au ales banii Craiovei
Prunea: „Cei doi au semnat mai demult cu CSU”

Preşedintele lui CSMS Iaşi, fostul portar al Craio-
vei, Florin Prunea, este de părere că jucătorii ieşeni
au semnat cu gruparea olteană mult mai devreme, nu

când au intrat în ultimele
şase luni de contract. „Eu
unul cred că ei au semnat
cu Craiova mai demult.
Asta a fost alegerea lor, nu
poţi ţine pe cineva cu for-
ţa. Noi am făcut eforturi,
am negociat, am discutat
cu ei, dar au refuzat să-şi
prelungească angajamen-
tele. Ei sunt jucătorii noştri
până în vară şi dacă antre-
norul va avea nevoie de
serviciile lor, vor juca în
retur. Sunt băieţi de carac-
ter şi cred că îşi vor face
datoria faţă de club în con-
tinuare, dacă se va apela la
ei. E păcat că s-au pierdut

gratis doi jucători, dar greşeala aparţine celor care au
făcut aceste contracte mai vechi, în urmă cu trei-
patru ani. Dacă gruparea din Craiova îi vrea acum,
discutăm” a spus Prunea.

SCM U Craiova – KK Kumanovo, în Sala Polivalentă

Vătăjelu şi Patriche întăresc defensiva CSU
Căpitanul Reşiţei şi stoperul de la ASA Tg. Mureş completează lista de

achiziţii pe care se aflau deja Varga, Kitanovski, Avrămia şi Herghelegiu
la meciul direct cu actuala
sa echipă şi ar putea debu-
ta la Craiova tocmai împo-
triva formaţiei pregătite de
Ioan Ovidiu Sabău. „Mă
bucur că am ajuns la Uni-
versitatea Craiova. Îmi do-
resc să promovăm, iar per-
sonal să joc cât mai bine,
să ajut cât mai mult echipa
şi să facem treabă cât mai
bună împreună, astfel încât
suporterii să fie mulţumiţi“
a declarat Patriche.

Stângă e mulţumit
de transferuri

CS Universitatea s-a reunit încă
de duminic ă seara,  la hotelul
„Parc”, iar ier i a efectuat deja
două antrenamente, unul de dimi-
neaţă,  pe pis ta stadionului „Ion
Oblemenco”, iar al doilea la Sala
Polivalentă,  după amiază. Antre-
norul Ovidiu Stângă este mulţu-
mit de transferurile efectuate până
acum. „Eu am încredere în jucă-
torii care au venit în această pe-
rioadă, pentru că altfel nu erau

aici. Sunt jucători care ridică ni-
velul echipei, ne bazăm pe ei şi îmi
doresc să aibă un sezon bun. De
la Dacian Varga, precum şi de la
ceilalţi nou-veniţi aştept mult,  mai
mult decât public ul c raiovean.
Echipa va aduce trofee, pentru că
publicul craiovean es te dornic de
performanţă.  Acum există conti-
nuitate, iar seriozitatea de care s-
a dat dovadă în ultima perioadă nu
arată nimic negativ, astfel înc ât să
ne împiedice să ne îndeplinim ob-
iectivele pe care ni le dorim cu to-

ţii“ a dec larat teh-
nicianul. Printre ju-
c ăto rii c are  vor
pleca de la CSU

Craiova se numără Scarlat, Cre-
ţu, Câju, Bardu, Fl.  Pârvu, Dra-
galina şi Opriţa.

Jucătorii CSU, verificaţi
la sânge...alb-albastru

Ofic ialii CS Univers itatea au
avut un invitat special la prima aler-
gare, profesorul Dorel Tocitu, de
la Institutul Naţional de Cercetare
pentru Sport. Acesta a colectat
mostre de sânge de la jucători, pen-

tru a afla c apacitatea de efort.
„Testele au în vedere echilibrul
acido-bazic al gazelor din sânge,
saturaţia în oxigen a hemoglobinei,
precum şi parametrii de biochimie
clinică” precizează clubul din Bă-
nie.  Câţiva microbiş ti au comen-
tat deja procedura, sfătuindu-i pe
ofic iali să verifice dac ă jucătorii
CS Universitatea au sânge alb-al-
bastru, iar  în caz contrar să li se
facă o transfuzie. Cei de la CSU
au transferat şi un medic, Andrei
Tohăneanu, chiar de la rivala lo-
cală FCU, ac olo unde acesta în-
deplinea şi funcţia de translator
pentru Nicolo Napoli.

Răzvan
Patriche

Bogdan Vătăjelu


