
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Anul XXIV,  Nr. 7346miercuri, 15 ianuarie 2014  16 pagini     1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când văd ce este pe tarabele din pia-
ţă, îţi spun, Popescule, că nu noi am in-
trat în Europa, ci Europa a intrat în noi. actualitate / 3

eveniment / 4

actualitate / 3

actualitate / 5

Primul

cotidian al

Olteniei

Conce rte ,  spe ctacole
de cântec, poezie şi dans, re-
citaluri, e xpoziţii de carte,
concursuri literare, vizionări
de filme marchează, astăzi, la
Craiova, dar şi în judeţ, Ziua
Culturii Naţionale. Evenimen-
tele sunt dedicate împlinirii a
164 de ani de la naşterea poe-
tului naţional Mihai Emines-
cu, ca şi comemorării, la 15
iunie a.c., a 125 de ani de la
trecerea acestuia în eternita-
te. Numeroase programe spe-
ciale vor avea loc în întreaga
ţară, dar şi în străinătate, în
reţeaua Institutului Cultural
Român. Zi a Culturii Naţio-
nale a fost stabilită data de 15
ianuarie a fiecărui an prin Le-
gea nr. 238 promulgată în de-
cembrie 2010.7 CU

LTU
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Supărarea
domnului Pleşu
de a trăi într-o
ţară tristă

Scriitorul Andrei Pleşu îi admi-
nistrează într-o tabletă acidă,  in-
titulată „Un băiat vesel într-o
ţară tristă”, un rechizitoriu com-
plet şi cinic  premierului Victor
Ponta, cu aerul magistrului care
trec e nervos nota „de nepromo-
vare” unui student pregătit îndo-
ielnic.  Andrei Pleşu are stil ş i
parti-pris-uri şi îşi gestionează
bine respiraţia pe distanţe scurte.
Nu are îndoieli, nu pare ispitit de
reflecţii,  are doar verdicte la adre-
sa premierului (. ..).

Funcţionară a
Băncii Carpatica
şi concubinul ei,
câte 5 ani de
închisoare pentru
că au golit contul
unei bătrâne

A apărut un
investitor şi
pentru cartierul II
de locuinţe
al Craiovei

Primăria Craiova nu se mai îm-
prumută pentru a construi cartie-
rul de locuinţe din 1 Mai. Edilii
susţin că nu mai este nevoie de un
credit bancar pentru primele 10
blocuri de apartamente întrucât un
investitor privat va face toate lo-
cuinţele pe banii săi. Numele aces-
tuia nu a fost încă precizat. Celă-
lalt cartier de locuinţe, de 1.500 de
apartamente de pe strada „Cara-
cal”, ar urma să fie construit de
un dezvoltator chinez.

Spitalele din Dolj
au adunat
aproape 200.000
de lei din coplată
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$1 EURO ...........................4,5260 ............. 45260
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CCR: Liberul acces
la justiþie este complet
anihilat în cazul
excluderii din partid
a unui membru

Liberul acces la justiþie este nu
doar limitat, ci complet anihilat în
cazul excluderii din partid a unui
membru, prin imposibilitatea de a
contesta în faþa instanþei judecãto-
reºti o asemenea mãsurã, dispusã
fãrã a verifica respectarea
statutului ºi a procedurilor
statutare, susþine Curtea Constitu-
þionalã a României (CCR). CCR a
publicat motivarea deciziei din 12
decembrie 2013 prin care a
declarat ca neconstituþionale
prevederile art.16 alin.(3) din
Legea partidelor politice nr. 14/
2003. „Observând cã, în cazul
consilierilor locali, fãrã a distinge
dacã pierderea calitãþii de
membru al partidului este sau nu
imputabilã, mãsura excluderii din
partid produce un efect juridic
extrem de grav — încetarea
mandatului, Curtea reþine cã
imposibilitatea de a contesta în
faþa instanþei judecãtoreºti o
asemenea mãsurã, dispusã fãrã a
verifica respectarea statutului ºi a
procedurilor statutare, este
contrarã dreptului de acces la o
instanþã judecãtoreascã ºi face ca
drepturile enunþate sã fie lipsite
de conþinutul juridic garantat de
statul de drept ºi democratic”,
susþin judecãtorii Curþii. Excepþia
a fost ridicatã de Dumitru Voicu,
într-o cauzã având ca obiect o
contestaþie împotriva hotãrârii de
excludere dintr-un partid politic.
Obiectul excepþiei îl constituie
prevederile urmãtorului articol:
„Dobândirea sau pierderea
calitãþii de membru al unui partid
politic este supusã numai jurisdic-
þiei interne a partidului respectiv,
potrivit statutului partidului”.

Firmele mici ºi mijlocii care vor sã cearã finanþare
nerambursabilã de pânã la 100.000 de euro prin sche-
ma de minimis, proces care a eºuat în luna august a
anului trecut, pot depune proiectele de astãzi, 15
ianuarie, ºi au la dispoziþie 10 zile. Ca urmare a  repe-
tatelor amânãri ale sesiunii de minimis ºi a nereguli-
lor semnalate în cazul sesiunii dezastruoase de înre-
gistrare online din luna august, în data de 11 noiem-
brie 2013 Guvernul a adoptat HG 848/2013, care adu-
ce ultimele modificãri la HG 274/2013 privind acor-
darea ajutorului de minimis, administrat acum de
Departamentul pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii,
Mediu de Afaceri ºi Turism (AIPPIMM). Cererile
de finanþare se depun online, suma maximã nu mai
este de 200.000 euro, ci 100.000, iar beneficiarul tre-

Guvernul reia de astãzi finanþãrile prin schema de minimis,
însã suma ce poate fi solicitatã s-a înjumãtãþit

buie sã aibã o contribuþie de 10% din proiect. Apro-
barea dosarelor nu se mai face pe principiul primul
venit - primul servit, ci va exista o departajare în
funcþie de punctaj, proiectele fiind analizate ulterior
sesiunii de depunere. Potrivit noii hotãrâri, unul din-
tre criteriile principale de eligibilitate restricþioneazã
accesul la sprijin financiar, fiind eligibile doar între-
prinderile care au cel puþin un an calendaristic de la
înfiinþare la data completãrii on-line a formularului
de înscriere ºi codul CAEN pentru care solicitã fi-
nanþarea sã fie autorizat cu cel puþin 3 luni înaintea
datei completãrii on-line a formularului de înscriere,
scrie AvocatNet.ro. De asemenea, noile dispoziþii
nu mai impun crearea unui anumit numãr de locuri
de muncã, însã rãmâne obligatorie menþinerea locu-
rilor de muncã existente la data înregistrãrii cererii
de acord pentru finanþare, precum ºi crearea ºi men-
þinerea, pe o perioadã de minimum trei ani de la fina-
lizarea investiþiei, a locurilor de muncã pentru per-
soane care nu au avut contract individual de muncã
în ultimele trei luni. Va trebui sã se þinã cont de fap-
tul cã în situaþia în care între angajat ºi angajator au
existat relaþii de muncã în ultimul an anterior depu-
nerii cereri de finanþare, nu se considerã loc de mun-
cã nou creat. Punctajul maxim se va acorda pentru
cei care înfiinþeazã cinci noi locuri de muncã, acor-
dându-se 5 puncte suplimentare pentru un loc de
muncã ocupat de un absolvent universitar promo-
þia 2013. În continuare vor primi punctaj maxim în-
treprinderile din sectorul producþiei, urmate de cele

din sectorul învãþãmântului, ºtiinþei ºi cercetãrii, iar
cel mai mic punctaj se va acorda celor din servicii,
sãnãtate ºi asistenþã socialã, culturã ºi artã. Un as-
pect important de menþionat este faptul cã firmele
care solicitã finanþare în domeniul comerþului sunt
eligibile, dar nu primesc punctaj conform grilei de
evaluare, care nu prevede acordarea de punctaj în
acest sector. Totodatã, sunt avantajate firmele din
mediul rural, fiind introdus acum punctaj ºi pentru
întreprinderile localizate în zone defavorizate. Punc-
tajul maxim este de 100 de puncte, iar cel minim pen-
tru aprobarea proiectului este de 60 de puncte. În
afara indicatorilor de tipul domeniul de activitate
din care face parte codul CAEN pe care se solicitã
finanþarea, numãrul locurilor de muncã nou-create
sau categoria IMM din care face parte solicitantul,
alte criterii de departajare, în caz de punctaj egal, se
referã la valoarea profitului obþinut din exploatare ºi
valoarea profitului net la 31 decembrie 2012 al soli-
citantului. Trebuie subliniat faptul cã o întreprinde-
re cu pierdere în ultimul exerciþiu fiscal încheiat (2012)
nu este exclusã de la finanþare prin schema de mini-
mis, dar în cazul unui punctaj egal, firmele cu profit
vor fi poziþionate înaintea celor cu pierderi, conform
HG/848/2013 respectiv Anexa nr.3 „Formular Înscrie-
re Online”. Lansarea sesiunii de înregistrare on-line
pe site-ul www.aippimm.ro se va face la o datã ulte-
rioarã, comunicatã pe site-ul AIPPIMM cu cel puþin
cinci zile lucrãtoare înainte de începerea înregistrãrii
respective.

Conturile Liceului Teoretic cu pre-
dare în limba românã „Lucian Blaga”
de la Tiraspol au fost blocate, a anun-
þat luni directorul instituþiei, Ion Iov-
cev, în cadrul unei întruniri la Minis-
terul Educaþiei. În replicã, preºedin-
tele României, Traian Bãsescu, soli-
citã misiunii OSCE în Republica Mol-
dova ºi tuturor celorlalte instituþii
responsabile sã intervinã pentru a
asigura accesul tuturor elevilor la li-
bera alegere a limbii române ca lim-
bã de studiu, urmare a „presiunilor
administrative” fãcute de Tiraspol.
Iovcev a subliniat, în cadrul acestei
reuniuni la care au participat cele opt
ºcoli cu predare în limba românã de
la Tiraspol, cã mãsura riscã sã blo-
cheze activitatea instituþiei, scrie -
„Jurnal de Chiºinãu”. Guvernul Re-
publicii Moldova ºi-a reiterat cri-
ticile la adresa autoritãþilor trans-
nistrene pentru situaþia ºcolilor cu
predare în limba românã din stân-
ga Nistrului, potrivit postului de
radio Europa Liberã. Tot luni, într-
un interviu acordat postului de

Premierul Victor Ponta a declarat ieri agenþiei
Mediafax cã a discutat cu preºedintele PE, Martin
Schulz, pentru a lãmuri situaþia declanºatã de de-
claraþiile lui Elmar Brok ºi cã din discuþie a înþeles
cã acesta nu se referea la amprentarea tuturor ro-
mânilor, astfel cã ºi reacþia sa a fost nefericitã.
„Asearã, am avut o discuþie cu domnul Martin
Schulz, preºedintele Parlamentului European, care
m-a sunat pentru a lãmuri situaþia declanºatã de

Ponta a aflat de la Schulz cã Brok nu se referea la amprentarea
tuturor românilor, aºa cã regretã cã l-a fãcut nazist

declaraþiile parlamentarului Elmar Brok ºi de reac-
þia noastrã la ele. Am înþeles, ºi am toatã încrede-
rea, din ceea ce mi-a spus domnul Schulz, cã de-
claraþia lui Elmar Brok a fost, nu ºtiu, fie greºit
înþeleasã, fie greºit tradusã în presa românã ºi cã
nu se referea la amprentarea tuturor românilor în
Germania. În aceste condiþii, evident cã am spus
cã (...) ºi reacþia mea este nefericitã ºi regret cã am
folosit un cuvânt dacã acea situaþie nu exista”, a

spus Ponta. Preºedintele Comisiei pentru Afaceri
Externe a PE, Elmar Brok (CDU), a declarat, recent,
cã imigranþii care vin în Germania doar pentru aju-
toare ar trebui trimiºi rapid în þãrile de origine ºi „ar
trebui sã ne gândim la luarea de amprente”. În re-
plicã, premierul Victor Ponta a declarat, pe 6 ianua-
rie, cã europarlamentarul german este „demagog,
iresponsabil ºi populist” ºi cã are o gândire „na-
zistã, fascistã”.

Deputatul PDL Elena Udrea a de-
clarat, ieri, cã dupã alegerile europar-
lamentare se vor stabili candidaturile
pentru preºedinþie, ea spunând cã „se
vorbeºte” despre candidatura lui Emil
Boc ºi exprimându-ºi speranþa în con-
cretizarea acesteia. „Dupã europarla-
mentare vom vedea care ar fi cel mai
bun candidat pentru partidele de
dreapta, în speranþa cã dupã europar-
lamentare se vor aduce argumente
pentru a merge cu un candidat comun
la prezidenþiale. E devreme sã spunem
ce se va întâmpla cu candidatura dom-
nului Predoiu (n.r. – prim-vicepreºe-
dintele PDL Cãtãlin Predoiu), aºa cum
noi, pe dreapta, mai avem un candi-

Tiraspolul a îngheþat conturile liceului
cu predare în limba românã „Lucian Blaga”,

Bãsescu cere intervenþia OSCE
radio Europa Liberã, ºefa misiunii
OSCE în Republica Moldova, Jen-
nifer Brush, a afirmat cã în cadrul
tensiunilor din jurul ºcolilor trans-
nistrene ar trebui sã prevaleze drep-
tul la educaþia copiilor. Liceul Teo-
retic cu predare în limba românã „Lu-
cian Blaga” din Tiraspol a fost per-
cheziþionat, la începutul lui decem-
brie, de cãtre angajaþii procuraturii
transnistrene, iar directorul institu-
þiei ºi adjunctul sãu au fost intero-
gaþi. Motivul invocat de procurori
atunci a fost plângerea unui membru
al colectivului, cãruia i s-a reþinut din
salariu ºi s-ar fi fãcut ºi presiuni din
partea conducerii instituþiei.

Candidaturile PDL ºi UDMR la preºedinþie
se vor decide dupã europarlamentare

dat, pe domunul Ungureanu (n.r. –
Mihai Rãzvan Ungureanu, preºedin-
tele partidului Forþa Civicã) ºi se vor-
beºte ºi de candidatura lui Emil Boc”,
a afirmat Elena Udrea la Adevãrul
live. În opinia acesteia, un candidat
al dreptei unite trebuie sã îndepli-
neascã criteriile de a fi în tandem cu
preºedintele Traian Bãsescu, sã fie
el însuºi un candidat puternic, capa-
bil sã se batã cu PSD, ºi carismatic.
„Din tot discursul domnului Predo-

iu, vi se pare cã dânsul este un candi-
dat care sã meargã în tandem cu pre-
ºedintele?”, a întrebat, retoric, Udrea.
ªi UDMR va decide dacã va nomina-
liza un candidat pentru alegerile pre-
zidenþiale tot dupã alegerile europar-
lamentare, a declarat, ieri, pentru Me-
diafax, preºedintele Uniunii, Kelemen
Hunor. „Vom discuta abia dupã alege-
rile europarlamentare - asta am pro-
pus eu - ºi vom lua o decizie, cel mai
probabil, la începutul lunii iunie. Este
bine sã avem un candidat, dar (...) tre-
buie sã facem ºi alte calcule, dacã e
beneficã sau nu o astfel de candida-
turã (...). Existã ºi posibilitatea sã nu
avem (...)”, a explicat Kelemen.
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Sc riitorul Andrei Pleşu îi ad-
ministrează într-o tabletă acidă,
intitulată „Un băiat vesel într-o
ţară tristă”,  un rec hizitoriu
complet ş i cinic premierului Vic-
tor Ponta, c u aerul magistrului
care trece nervos  nota „de ne-
promovare” unui s tudent pregă-
tit îndoielnic. Andrei Pleşu are stil
şi parti-pris -uri şi îş i gestionează
bine respiraţia pe distanţe scur-
te. Nu are îndoieli,  nu pare ispitit
de reflecţii,  are doar verdicte la
adresa premierului: „Fără nici o
performanţă profesională ante-
rioară, obrăznicuţ f ără străluci-
re – diminutivul e de luat în sea-
mă – necinstit în evoluţia sa aca-
demică, lipsit de competenţă şi
v iziune f inanciar-economică,
educat frugal şi adesea prost cres-
cut, pe scurt un carierist oareca-
re, care a ajuns brusc în copac”.
Execuţie... neterminată. Motivul?
Dispariţia din spaţiul public, în
timpul vizitei-fulger făcute în Ro-
mânia de asistenta secretarului de
stat american, doamna Victoria
Nuland. O vagă circumstanţiere

MIRCEA CANŢĂR

Supărarea domnului Pleşu
de a trăi într-o ţară tristă

a „dispariţiei” menţionate nu lip-
seşte. „Vizita a fost anunţată oa-
recum în pripă, drept care agen-
da premierului n-a mai putut să
o includă”. Doar că este atribui-
tă ministrului de Externe,  Titus
Corlăţean, care aşa a ales să am-
baleze «mârlănia». Adic ă, faptul
că premierul român c onvenise
anterior o întâlnire cu noul lider
al stângii italiene (PD),  Matteo
Renzi (29 de ani), actualul pri-
mar al oraşului Florenţa, cons i-
derat la ora ac tuală „primarul cel
mai iubit din Italia şi cel mai
popular politician italian”, rea-
zemul premierului Enrico Letta,
căruia i-a c erut „să asculte cu
mai multă atenţie v ocea partidu-
lui din care face parte”, este ta-
xat fără echivoc , c a necuviinţă,
de domnul Andrei Pleşu. Care,
bineînţeles , explic ă domnia sa
unor profani c âte ceva din sim-
bolistica vizitei – altminteri salu-
tată de premier – doamnei Victo-
ria Nuland, invocând „tradiţia”
(destul de subţiată) „ospitalităţii”
autohtone.  La palme sunt luaţi,

pe rând, „marele patr iot român”
– fără ghilimelele datorate c ităr ii
– Gyorgy Frunda,  Liviu Dragnea,
Mirel Palade şi toată liota de bă-
ieţi veseli într-o ţară din ce în ce
mai tr istă. Să ne sc uze biograful
îngerimii, dar parc ă citează din
Trahanache. Despre vizita doam-
nei Vic toria Nuland, as istenta se-
cretarului de stat american, s -a
sc ris şi c omentat cu suficientă
măsură. Spaţiul public a fost în-
cărcat de dec riptări ale mesaju-
lui “emisarului guvernului SUA”,
cum a numit-o, aseară, preşedin-
tele Traian Băsescu, într-o decla-
raţie de presă, pe doamna Victo-
ria Nuland,  care ar  fi transmis,
în limbaj diplomatic, c ă “suntem
cu un pic ior în prăpastie, la un
pas de a f i izolaţi” din cauza ne-
respectării statului de drept.  Cum
s-a putut înţelege aşa ceva? Dar
ne asigură domnul Andrei Pleşu
şi de ceea c e nu ştiam, că „Sta-
tele Unite au oarecare îndreptă-
ţire să ne supravegheze”, pentru
că, opinează domnia sa,  „sunt o
democraţie consolidată, au scos

Europa din catastrofe de două
ori, pe vremea războaielor mon-
diale din veacul trecut şi se af lă
cu noi într-o relaţie de partene-
riat strategic. Noi avem nevoie
de investiţiile lor, noi am vrut
NATO, noi am fost cei avanta-
jaţi să avem o investiţie de sute
de milioane de dolari pentru baza
militară de la Deveselu”. Corec-
tă şi mobilizatoare prelegere din
partea unui fost şef al diploma-
ţiei de la Bucureşti. Cam de ni-
velul unui cămin cultural dintr-o
localitate fără curent electr ic, în
care se vorbeş te despre binefa-
cerile IT.  Cu pupatul unde tre-
buie noi stăm bine de când ne
ştim. Numai c ă nici c alitatea sta-
tului de drept în SUA nu se află
într-o perioadă de glorie, dacă îl
luăm în seamă pe scriitorul Do-
rin Tudoran, altminteri bine in-
format, de la faţa locului, ş i ceea
ce mai citim şi noi prin presa eu-
ropeană: cetăţenii americani sunt
ascultaţi ilegal,  prizonierii sunt
cam torturaţi pe la Guantanamo
(vezi scandalul s târnit de pelic u-

la „Zero dark thirty”),  lobby-ul
small a devenit o industrie a mi-
tuitului,  membrii Congresului nu
prea ţin seama de cei care i-au
ales, industr ia asigurărilor (mai
ales c ele medicale)  se dovedeş te
mai puternică decât guvernul,
bancherii care au pus  pe butuci
ins tituţii financiare de miliarde de
dolari îş i împart bonusuri inde-
cente,  ca să nu mai amintim de
ascultarea telefoanelor aliaţilor şi
multe altele. Despre reprezentan-
ţii societăţii civile şi aripa dreap-
tă conservatoare din presă,  invi-
taţi pe sprânceană la sediul am-
basadei SUA la Bucureşti, şi în-
trebările „gingaşe” puse, nici o
vorbă.  Dar înţelegem: c ompor-
tamentul lui Victor Ponta este de
o neliniştitoare inadec vare.  Şi
apoi, să nu c umva să c onfundăm
opţiunea de s tânga c u opţiunea
comunistă la care, se uită, sun-
tem deplin vac cinaţi.  Supărarea
domnului Andrei Pleşu de a trăi
într-o ţară tris tă,  şi prin aportul
său şi a celor care îl acompania-
ză, chiar se justific ă.

Împrumutul de 32,28 milioane
de lei a fost aprobat de consilierii
municipali tot în cadrul unei şedinţe
extraordinare, din luna februarie a
anului trecut, şi viza construcţia
primelor apartamente din noul car-
tier de locuinţe al Craiovei. În anul
care s-a scurs, municipalitatea nu
a apelat totuşi la această variantă,
astfel că împrumutul nu a mai fost
făcut. Consilierii municipali sunt
convocaţi joi, tot într-o şedinţă
extraordinară, prin care li se pro-
pune să voteze revocarea hotărârii
anterioare ş i renunţarea la c on-
tractarea acestui credit bancar.

Numele investitorului
nu se cunoaşte încă

În referatul c are însoţeş te
proiectul de hotărâre se spune că
proiec tul construirii de locuinţe
rămâne valabil, dar s-a găs it în-
tre timp o altă variantă de finan-
ţare. Potr ivit celor menţionate în
proiec t, la f inele lui 2013 un in-
ves titor privat s-a adresat Primă-
riei Craiova cu propunerea să îi
fie cedat amplasamentul de pe
strada „Dimitr ie Gerota” nr.  2
(n.r. – locul fostului târg de săp-
tămână din 1 Mai) , c onstrucţia

A apărut un investitor
şi pentru cartierul II
de locuinţe al Craiovei

Primăria Craiova nu se  mai împrumută
pentru a construi cartierul de locuinţe din 1
Mai. Edilii susţin că nu mai este nevoie  de
un credit bancar pentru primele 10 blocuri
de apartamente întrucât un investitor privat

locuinţelor urmând să o suporte
din surse proprii. Raportul nu
precizează, în schimb, cine es te
acest inves titor.

Cartierul 1 Mai
va avea 720 de locuinţe

Investitorul privat ar urma însă
să acopere finanţarea pentru întreg
cartierul de locuinţe pe care Pri-
măria Craiova l-a proiectat să fie
construit pe fosta autobază a RAT
Craiova. Dac ă ultimul studiu de
fezabilitate pe c are l-a conceput
autoritatea locale rămâne valabil,
dezvoltatorul va trebui să vină cu
o sumă de 146,82 milioane de lei,
echivalentul a circa 33,2 milioane
de euro. Cartierul ar urma să aibă
20 de blocuri pe structura P+5, cu
un total de 720 de locuinţe (480 de
apartamente cu două camere şi 240
de garsoniere).

Cartierul de pe Caracal,
dorit de un investitor chinez
Cel de-al doilea mare cartier de

locuinţe al Craiova va fi ridicat pe
strada „Caracal”. Primarul Lia Ol-
guţa Vasilescu a anunţat,  într-o
conferinţă de presă, că pe terenul
care a fost primit prin transfer de

la unitatea militară din zonă,
un dezvoltator chinez va con-
strui 1.500 de loc uinţe. Un
număr de 250 de apartamente
vor fi cedate, conform pro-
tocolului,  pentru angajaţii
MapN, iar restul vor fi scoa-
se la vânzare, autorităţile an-
ticipând un preţ între 22.000
şi 30.000 de euro. Conform
promisiunilor, cons trucţia lor
ar fi urmat să înceapă din luna
martie a ac estui an, dar auto-
rităţile locale spun că se aş-
teaptă acum legea care regle-
mentează parteneriatul public-
privat în baza căruia trebuie
să se semneze contractul cu
dezvoltatorul chinez.

Primăria Craiova
mai are trei împrumuturi vechi

Creditul la care se renunţă
ac um ar f i fost al patru mare îm-
prumut al Primăriei Craiova. Pri-
mul a fos t făcut în 2002 când
munic ipalitatea a luat de BEI
(n.r. – Banca Europeană de In-

vestiţii)  o sumă de 18,45 milioa-
ne de euro,  rambursabilă în 19
ani,  pentru a ac operi co-finan-
ţarea pentru s taţia de epurare de
la Făcăi.  Al doilea împrumut a
fost făcut în 2006,  în valoare de
16 milioane de euro, rambursa-
bil în 17 ani şi destinat reame-

najării centrului. Al treilea împru-
mut a fos t făc ut în 2012, în va-
loare de 20 milioane de euro, pe
20 de ani, pentru a se acoperi
co-finanţările la Centrul Multi-
func ţional şi Water Park-ul din
Lunc a J iului.

LAURA MOŢÎRLICHE

va face toate locuinţele pe banii săi. Numele
acestuia nu a fost încă precizat. Celălalt car-
tier de locuinţe , de 1.500 de apartamente de
pe s trada „Caracal”, ar urma să fie construit
de un dezvoltator chinez.
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Craiovenii Mirela Lungu (36 de
ani) ºi Adrian Furnea (48 de ani)
au fost trimiºi în judecatã în de-
cembrie 2011, pentru fraude infor-
matice, efectuarea de operaþiuni
financiare în mod fraudulos, înºe-
lãciune, fals intelectual, uz de fals,
respectiv complicitate la uz de fals.
În urma unei sesizãri din partea
SIPI Dolj, procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au sta-
bilit cã Mirela Lungu, funcþionarã
la Sucursala de pe “Calea Bucu-

Reprezentanþii Inspectoratu-
lui de Poliþie al Judeþului Dolj au
anunþat cã, luni seara, a fost re-
þinut ºi introdus în arestul uni-
tãþii Ion Periºoreanu, de 26 de
ani, din comuna Drãnic, pentru
ºapte infracþiuni de furt. Poli-
þiºtii doljeni au stabilit, în urma
investigaþiilor efectuate, cã tâ-
nãrul, în perioada octombrie-de-
cembrie 2013, a sustras bunuri
din locuinþele a cinci persoane
din comuna Drãnic, dar ºi din
ªcoala Generalã ºi Cãminul Cul-
tural din localitate, fapte prin

Procurorii Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Craiova au
anunþat cã au finalizat cercetã-
rile ºi l-au trimis, luni, în jude-
catã, în stare de arest preventiv,
pe fostul candidat la preºedinþia
României, Constantin Ninel Po-
tîrcã, pentru dare de mitã. Din
rechizitoriul întocmit de procu-
rori a rezultat cã „în perioada
octombrie – decembrie 2013,
inculpatul Potîrcã Constantin
Ninel i-a oferit unui lichidator
judiciar suma de 20.000 lei pen-
tru a se retrage din dosarul pri-

Funcþionarã a Bãncii Carpatica ºi concubinul ei, câte 5 aniFuncþionarã a Bãncii Carpatica ºi concubinul ei, câte 5 aniFuncþionarã a Bãncii Carpatica ºi concubinul ei, câte 5 aniFuncþionarã a Bãncii Carpatica ºi concubinul ei, câte 5 aniFuncþionarã a Bãncii Carpatica ºi concubinul ei, câte 5 ani
de închisoare pentru cã au golit contul unei bãtrânede închisoare pentru cã au golit contul unei bãtrânede închisoare pentru cã au golit contul unei bãtrânede închisoare pentru cã au golit contul unei bãtrânede închisoare pentru cã au golit contul unei bãtrâne

Funcþionara sucursalei Bãncii Car-
patica din centrul Craiovei ºi con-
cubinul ei, acuzaþi de procurorii
DIICOT cã au golit contul unei bã-
trâne, însuºindu-ºi peste 200.000
de lei, au fost gãsiþi vinovaþi. Ju-
decãtorii de la Tribunalul Dolj i-au

condamnat pe cei doi la câte 5 ani
de închisoare cu executare, resti-
tuirea sumei cu dobânzile aferen-
te ºi plata sumei de 20.000 de lei
drept daune morale. Inculpaþii au
declarat deja apel, care se va ju-
deca la Curtea de Apel Craiova.

reºti” a Bãncii Comerciale “Carpa-
tica” din Craiova, împreunã cu
concubinul ei, Adrian Furnea, prin
efectuarea unor operaþiuni banca-
re ilegale, au golit contul Cleopa-
trei Dinescu, de 73 de ani, profi-
tând de starea de sãnãtate extrem
de precarã a bãtrânei ºi de faptul
cã aceasta nu se putea deplasa.

Potrivit rechizitoriului întocmit
în cauzã de procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, pe nu-
mele Cleopatrei Dinescu, soþul ei a

deschis un cont în anul 2007, la
Agenþia din Craiova a Bãncii Co-
merciale “Carpatica”, în care a
depus suma de 240.000 de lei, bani
ce proveneau din vânzarea unui
imobil. Bãrbatul a murit, iar Cleo-
patra Dinescu s-a mutat la Craio-
va, unde a împuternicit-o pe ne-
poata sa, Elena Geantã, sã aibã
acces la cont. Administratorul con-
tului era Mirela Lungu, astfel cã
funcþionara a ajuns sã cunoascã în
amãnunt situaþia bãtrânei, a nepoa-
tei acesteia ºi a pus “gând rãu”
banilor. Din iunie 2008 ºi pânã la
mijlocul anului 2011, nici Elena
Geantã, nici bãtrâna, care este imo-
bilizatã la pat, nu au mai umblat la
banii din cont.

A furat
parola colegei

La începutul anului 2010, Mi-
rela Lungu a încercat sã obþinã un
card pentru contul bãtrânei, însã
nu a reuºit. Apoi a reuºit sã afle pe
ascuns parola de acces în aplicaþia
de gestionare a conturilor bancare
ale unei colege, angajatã la casieria
Bãncii “Carpatica”. Folosindu-se

de acea parolã, dupã o altã încer-
care nereuºitã, pe 5 august 2010,
Mirela Lungu a folosit parola de
acces a colegei de la casierie ºi l-a
împuternicit pe concubinul ei,
Adrian Furnea, pe contul pãrþii vã-
tãmate. Din documentele strânse
de procurori a rezultat cã, în ace-
eaºi zi, pe 5 august 2010, Adrian
Furnea a extras de la trei sucursa-
le ale Bãncii Carpatica din Bucu-
reºti suma totalã de 175.000 lei din
contul pãrþii vãtãmate Cleopatra
Dinescu, fãrã consimþãmântul
acesteia. Ulterior, pe 1 septembrie
2010, a mai extras de la o sucur-
salã din Bucureºti a Bãncii Carpa-
tica, o altã sumã de bani, rezultând,
în final, suma totalã de 222.500 lei.

În aprilie 2011, Elena Geantã s-
a prezentat la bancã pentru a ridi-

ca bani ca sã-i facã bãtrânei groa-
pã, numai cã s-a trezit cã are doar
2.000 de lei în cont, astfel cã s-a
descoperit frauda.

Procesul pe fond a durat din de-
cembrie 2011, pânã luna trecutã, pe
24 decembrie judecãtorii pronun-
þând sentinþa. Mirela Lungu ºi Adri-
an Furnea au fost condamnaþi la
câte 5 ani de închisoare cu execu-
tare. În plus, cei doi, în solidar cu
banca, trebuie sã achite  suma de
222.500 lei reprezentând daune
materiale si dobânzile legale aferen-
te pana la data plaþii efective, dar si
suma de 20.000 lei daune morale,
fiecare având de plãtit ºi câte 5.000
de lei cheltuieli judiciare. Sentinþa nu
este definitivã, iar inculpaþii au de-
clarat deja apel, care se va judeca la
Curtea de Apel Craiova.

Ninel Potîrcã, la judecatãNinel Potîrcã, la judecatãNinel Potîrcã, la judecatãNinel Potîrcã, la judecatãNinel Potîrcã, la judecatã
pentru dare de mitãpentru dare de mitãpentru dare de mitãpentru dare de mitãpentru dare de mitã

vind falimentul unei societãþi co-
merciale reprezentatã de acesta
sau pentru a avea o atitudine fa-
vorabilã intereselor sale. Oferta
s-a material izat  la  data de
19.12.2013, când învinuitul Po-
tîrcã Constantin Ninel i-a remis
lichidatorului judiciar suma de
5.000 lei, în scopurile sus-arã-
tate, promiþând totodatã cã în
luna urmãtoare îi va remite ºi
restul de 15.000 lei”. Dosarul a
fost înaintat, în cursul zilei de
luni, Tribunalului Gorj, unde se
va desfãºura procesul pe fond.

În arest pentru ºapte furturi
Un tânãr de 26 de ani,

din comuna Drãnic, a fost
reþinut pentru 24 de ore,
dupã ce s-a stabilit cã, în
ultimele trei luni ale anului
trecut, a comis ºapte fur-
turi din locuinþe, dar ºi de la
ªcoala Generalã ºi Cãminul
Cultural din localitate, pre-
judiciul fiind estimat la
20.000 de lei. În plus, pe
lângã faptul cã fura tot ce
putea, tânãrul provoca ºi
distrugeri, spãrgând gea-
murile ºi uºile imobilelor
„vizitate”. Ieri dupã-amia-
zã a fost prezentat Judecã-
toriei Segarcea cu propune-
re de arestare preventivã.

care a creat un prejudiciu de
aproximativ 20.000 de lei.

Printre bunurile sustrase se
numãrã bormaºini, lansete de
pescuit, produse alimentare, un
DVD, un sistem audio cu 5
boxe, bunuri de uz casnic. De
fapt,  cam tot ce gãsea. Din
ºcoalã a furat o unitate de cal-
culator, un monitor, dar a luat
ºi un copiator, pe care l-a aban-
donat însã pe o alee, pentru cã
era prea greu.

„În baza probatoriului admi-
nistrat de poliþiºti, Parchetul de

pe lângã Judecãtoria Segarcea
a confirmat începerea urmãri-
rii penale pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de furt calificat,
violare de domiciliu ºi distru-
gere, faþã de tânãr fiind dispu-
sã mãsura reþinerii pe timp de
24 de ore. Acesta a fost intro-
dus în arestul Inspectoratului,
urmând sã fie prezentat instan-
þei de judecatã cu propunere de
arestare preventivã”, ne-a de-
clarat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.
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La încheierea mandatulului Lituaniei la Preşedinţia Consiliului Eu-
ropean, eurodeputatul Marian Jean Marinescu, vicepreşedintele PPE,
a transmis un mesaj, susţinând că nu trebuie să uităm un punct
important de pe agenda Preşedinţiei lituaniene, şi anume Acordul de
Asociere şi cel de Liber Schimb dintre Uniunea Europeană şi Repu-
blica Moldova. Fiecare ţară UE deţine preşedinţia timp de şase luni,
prin rotaţie. De la 1 ianuarie 2014, ştafeta a fost preluată de Grecia.

„Trebuie remarcat şi susţinut activ progresul obţinut în ultimul
timp în stabilirea Uniunii Bancare, în generarea de politici economi-
ce responsabile din  partea statelor membre, precum şi în legislaţia
care protejează interesele financiare şi garantează drepturile cetăţe-
nilor Uniunii în sectorul financiar. Nu trebuie să uităm un punct
important de pe agenda Preşedinţiei lituaniene, şi anume Acordul de
Asociere şi cel de Liber Schimb dintre Uniunea Europeană şi Repu-
blica Moldova. Acest acord reprezintă o recunoatere a eforturilor de
reformă din ultimii ani ale guvernului de la Chişinău, dar şi o dovadă
că UE îşi onorează angajamentele faţă de partenerii estici. Regret că
nu au fost deschise discuţiile privind Regulamentul Cerul Unic Eu-
ropean.  Acest regulament este foarte important, atât pentru UE, cât
şi  pentru cetăţenii săi prin îmbunătăirile pe care le aduce traficului
aerian ’i confortului pasagerilor pe acest mod de transport. Mulţu-
mesc Preşedinţiei lituaniene pentru colaborarea excelentă din ca-
drul  negocierilor pentru Fondul de securitate internă al UE”, a spus
europarlamentarul Marian Jean Marinescu.

MARGA BULUGEAN

„Trebuie remarcat progresul obţinut în ultimul
timp în stabilirea Uniunii Bancare”

Bilanţ la cele două unităţi
de jandarmi din Craiova

Reprezentanţii celor două unităţi de jandarmi din Craiova, respectiv
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj şi Gruparea de Jandarmi Mobi-
lă Craiova, şi-au prezentat, ieri, bilanţul activităţilor desfăşurate pe par-
cursul anului trecut. Între cei care au participat la eveniment s-au aflat
Marius Deca, prefectul judeţului Dolj, colonel dr. Ovidiu Vasilică – prim
adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române şi şef al Statului
Major, Florin Stancu, administrator public al judeţului Dolj, Gheorghe
Nedelescu, administrator public al municipiului Craiova,  comisar-şef
Constantin Nicolescu, comandantul IPJ Dolj, colonel Constantin Florea,
inspector-şef al ISU Dolj, dar şi reprezentanţi ai instituţiilor cu care cele
două unităţi de jandarmi colaborează şi cooperează. Comandanţii celor
două unităţi de jandarmi, col. Constantin Florea – IJJ Dolj şi col. Marin
Andreiana – GJMb Craiova au fost cei acre au încercat să sintetizeze în
materialele prezentate acţiunile, misiunile şi evenimentele la care au luat
parte jandarmii pe parcursul anului trecut, întâlnirea fiind încheiată de
invitaţi, care s-au declarat mulţumiţi de modul în care oamenii legii şi-au
făcut datoria anul trecut.

CARMEN ZUICAN

Coplata la externare a intrat în
vigoare anul trecut, la începutul
lunii aprilie. Taxa a fost prevăzută
în Contractul-cadru privind acor-
darea asistenţei medicale în perioa-
da 2013-2014, valoarea aces teia
fiind stabilită de fiecare unitate sa-
nitară în parte, dar nu la mai puţin
de cinci lei şi nu mai mult de zece.
Cei mai mulţi directori de spitale
din ţară au direc ţionat banii din
coplată către achiziţia de materiale
sanitare de strictă necesitate, aşa
cum ar fi spirtul sau seringile.

La nici un an după ce a fost in-
trodusă în spitale, coplata ridică
însă destule semne de întrebare în
legătură cu oportunitatea ei. Este
motivul pentru care, în aceas tă
perioadă, se face o evaluare pen-
tru a stabili în ce măsură taxa şi-a
atins scopul – acela de a scădea
numărul de internări. Dacă rezul-
tatele nu sunt cele aşteptate, co-
plata ar putea fi eliminată. În plus,
reprezentanţii Ministerului Sănătă-
ţii au declarat că în calcul vor fi

Spitalele din Dolj au adunat
aproape 200.000 de lei din coplată

Anul trecut, peste 11.000 de pacienţi  tra-
taţi la Spitalul Judeţean din Craiova au fost
nevoiţi să achite la externare o coplată în
valoare de 10 lei . Prin urmare, în conturi le
unităţii medicale au intrat nu mai puţin de

110.000 de lei, cea mai mare sumă colecta-
tă de un spi tal , în Dolj, din coplată. La po-
lul opus, Spitalul  de Psihiatrie din Poiana
Mare, dat fiind şi profi lul său special, a adu-
nat din coplată doar 100 de lei.

luate şi aspectele financiare, De
altfel, oficialii de la Bucureşti au so-
licitat direcţiilor de sănătate publi-
că din întreaga ţară o situaţie a su-
melor de bani colectate de spitale
din coplată.

Peste 11.000 de pacienţi
au plătit coplata la Spitalul

Judeţean din Craiova
În judeţul Dolj, aşa cum era de

aşteptat, Spitalul de Urgenţă din
Craiova conduce în clasamentul
sumelor de bani adunate din co-
plată, totalizând nu mai puţin de
110.000 de lei. Aici taxa percepută
este de 10 lei. La Spitalul Munici-
pal „Filantropia” s -au s trâns
28.000 de lei din c oplată, iar  la
Spitalul de Boli Infecţioase „Victor
Babeş” suma colectată a fost de
pes te 10.000 de lei.  Aproape
20.000 de lei a adunat din coplata
achitată de pacienţi Spitalul de Ne-
uropsihiatrie din Craiova, în timp
ce Spitalul CFR a raportat suma
totală de 5.830 de lei.

La spitalul din Leamna coplata
a totalizat pe parcursul celor nouă
luni 3.260 de lei, la Dăbuleni, 1.330
de lei, la spitalul din Băileşti – 1.246
de lei, la Calafat – 4.845 de lei, la
Filiaşi din c oplată s-au adunat
5.000 de lei, la spitalul din Segar-
cea – 3.520 de lei, iar la Spitalul de
Psihiatrie din Poiana Mare – doar
100 de lei. În majoritatea spitalelor
doljene coplata percepută la exter-
nare pentru fiecare pacient a fost
de 10 lei. Excepţie au făcut spita-
lele Dăbuleni şi Băileşti, unde co-
plata a fost de 7 lei, dar şi Spitalul
din Calafat care a perceput un ta-
rif de 5 lei.

Urgenţele sunt scutite
În ac es t moment,  pac ienţii

sunt nevoiţi să plăteasc ă c oplata
o singură dată, la externare,  indi-
ferent de perioada spitalizării.
Taxa este înc asată pentru servi-
ciile medicale acordate în regim
de spitalizare c ontinuă, în secţii-
le sau compartimentele cu paturi
din unităţile sanitare aflate în re-
laţii c ontractuale cu c asele de
as igurări de sănătate. Excepţie
fac c azurile considerate de ur-
genţă.  De asemenea, nu se achi-
tă coplata pentru servic iile medi-
cale spitalic eşti acordate în sec-
ţiile sau compartimentele de în-
grijir i paliative, internările obliga-
torii pentru bolnavii psihic ş i cele
dispuse prin ordonanţa procuro-
rului pe timpul judecării sau ur-
măririi penale, precum şi servi-
ciile acordate pacienţilor c are ne-
cesită asistenţă medicală spitali-

cească de lungă durată (ani).
Desigur, există ş i categorii de

populaţie c are sunt sc utite de
această taxă. Printre ac estea, bol-
navii cronic incluşi în programe-
le naţionale care au nevoie de mai
multe internări pe an, copiii cu
vârsta de până la 18 ani, tinerii
între 18 ani ş i 26 de ani, dacă sunt
elevi,  absolvenţi de liceu, până la

începerea anului universitar,  dar
nu mai mult de 3 luni, ucenic ii sau
studenţii, dacă nu realizează veni-
turi din munc ă, pensionarii c u ve-
nituri numai din pensii de până la
740 de lei pe lună, femeile însăr-
cinate şi lăuzele care nu au niciun
venit sau au venituri sub salariul
de bază minim brut pe ţară.

RADU ILICEANU
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Programul a început în aprilie
2013 ºi s-a încheiat la finalul
anului. Aproape 12.000 de elevi
din 18 comunitãþi învaþã despre
nevoile comunitãþii, economie,
bugete ºi despre cum îºi pot
deschide o micã afacere. Iar
peste 400 de profesorii primesc
materiale gratuite ºi training-uri
necesare pentru furnizarea
acestor cursuri.

Junior Achievement (JA)
implementeazã în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei Naþionale, în
peste 1.000 de ºcoli din Româ-
nia, programe educaþionale
internaþionale, adaptate contextu-
lui educaþional ºi economic
românesc. JAR pune la dispoziþia
instituþiilor ºcolare programe de
tip learning by doing pe cinci
categorii educaþionale: antrepre-
noriat ºi afaceri; profesie ºi
carierã; eticã ºi responsabilitate;
finanþe ºi servicii financiare;
sãnãtate ºi viaþã activã. Imple-

În cadrul proiectului „Mici antreprenori în ªcoala lui Andrei”:

Petrom ºi Junior Achievement România au demarat anul trecut un proiect –
„Mici antreprenori în ªcoala lui Andrei” – care ºi-a propus sã deruleze cursuri

de antreprenoriat în 161 de ºcoli generale din România.

mentat de Junior Achievement
România, în parteneriat cu Pe-
trom, programul educaþional
„Mici antreprenori în ªcoala lui
Andrei”, pregãteºte elevii cu
vârste cuprinse între 7 ºi 14 ani
(clasele a II-a – a VIII-a) pentru-
 a deveni actori activi, responsa-
bili ºi implicaþi în comunitatea în
care trãiesc ºi învaþã, prin
dezvoltarea abilitãþilor de viaþã ºi
a competenþelor civice.

„Jurnalul
Comunitãþii”

Anul acesta, programul a
inclus cinci module:  „Comuni-
tatea noastrã”, program pentru
clasa a II-a;  „Oraºul nostru”,
program pentru clasa a III-a;
„Economia noastrã”, program
pentru clasele a IV-a – a V-a;
„Sensul banilor”, program
pentru clasele a V-a – a VI-a ºi
„Este afacerea mea”, program

pentru clasele a VII-a – a VIII-
a. Competiþia naþionalã s-a
derulat în perioada 5 noiembrie
– 15 decembrie 2013. Toþi elevii
înscriºi au lucrat în echipe pen-
tru a realiza „Jurnalul Comuni-
tãþii lor”. Fiecare echipã a
lucrat, astfel, la ziarul comunitã-
þii pentru a promova noutãþile ºi
resursele pe care le considerã
cele mai relevante. La startul
competiþiei s-au aliniat 94 de
ziare. Dintre acestea au fost
premiate ºapte. „Am împãrþit
elevii în echipe redacþionale ºi
am lucrat împreunã la un ziar al
comunitãþii care a fost împãrþit
în mai multe secþiuni, cum ar fi
reportaj, interviu cu un antre-
prenor, ºtiri din diferite domenii
pe care elevii le-au considerat
de interes. Nu ni s-a impus un
numãr maxim sau minim de
pagini, noi am fãcut un ziar de
opt pagini. Am lucrat direct la
clasã, elevii au fãcut colaje, au
scris texte cu mânuþa lor, dupã
care am trecut ºi la partea
electronicã, în sensul cã am
tehnoredactat ziarul utilizând
un program de editare pe
calculator”, ne-a povestit prof.
coord. Rodica Florescu, de la
ªcoala Gimnazialã „Traian”
din Craiova, care a câºtigat cu
clasa a IV-a C, un premiu
special la secþiunea „Economia
noastrã”.

O vizitã
la sediul Petrom

Pe parcursul acestui
proiect, elevii craioveni au
învãþat alãturi de voluntarii
Petrom noþiuni interesante de
antreprenoriat. ªi aceastã

experienþã a fost trecutã în
paginile ziarului. Premiul cel
mare a plecat cãtre douã ºcoli,
una din Bucureºti ºi alta din

Moreni, iar premile speciale au
ajuns la ªcoala Gimnazialã nr. 4
din Moreni, pentru programul
„Comunitatea noastrã”, ºi la

ªcoala Gimnazialã nr. 280
din Bucureºti, clasa a III-
a, la secþiunea „Oraºul
nostru”.

La Craiova a ajuns cel
de-al treilea premiu
special, pentru programul
„Economia noastrã”, fiind
vorba de ªcoala Gimna-
zialã Traian, clasa a IV-a
C.  La categoria „Sensul
banilor”, premiul a fost
oferit ªcolii Gimnaziale
„George Enescu” din
Moineºti ºi tot cãtre
aceastã ºcoalã s-a dus ºi
premiul pentru programul
„Este afacerea mea”.
Premiul cel mare constã
într-o vizitã la sediul
partenerului competiþiei,
adicã la sediul Petrom din
Bucureºti, iar premile
speciale în cãrþi ºi
diplome.

MARGA BULUGEAN

Acestea vizeazã  o colabora-
re cât mai bunã între instituþiile
implicate, în vederea asigurãrii
calitãþii învãþãmântului preuni-
versitar din regiunea Oltenia, cât
ºi atragerea elevilor cu perfor-

Universitatea din Craiova a încheiat protocoale de co-
laborare cu cele cinci inspectorate ºcolare din regiunea
Oltenia (Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Vâlcea, Inspectoratul ªcolar Ju-

deþean Olt, Inspectoratul ªcolar Judeþean Mehedinþi, In-
spectoratul ªcolar Judeþean Gorj), care vor urmãri trans-
ferul de bune practici între cadrele didactice ºi elevii din
învãþãmântul liceal ºi, respectiv, învãþãmântul universitar.

manþe cãtre Universi-
tatea din Craiova.

Prin intermediul
protocoalelor vor fi
furnizate programe
specifice pentru pre-
gãtirea cadrelor di-

dactice în vederea susþinerii
examenelor de definitivat, gra-
dul didactic II ºi titularizare în
învãþãmântul preuniversitar,
programe de pregãtire a elevi-
lor în vederea susþinerii exame-

nului de bacalaureat, vor fi de-
rulate campanii pentru îmbunã-
tãþirea accesului elevilor la ser-
viciile de informare privind ofer-
ta educaþionalã a Universitãþii
din Craiova ºi vor fi dezvoltate
proiecte comune între elevi ºi
studenþi pentru o mai bunã co-
operare. În plus, instituþiile îºi
vor promova reciproc  imaginea.
Protocoalele sunt valabile pânã
la finalul luni octombrie 2014.

ALINA DRÃGHICI
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Iub itorii poeziei, ai
memoriei marelui poet  şi
gazetar Mihai Eminescu
s unt , as tăzi, inv itaţ ii
Casei de Cultură „Tra-
ian Demetres cu”. De la
ora 17.00, aici are loc un
recital de poezie emines-
ciană s us ţinut  de acto-
rii Mirela Cioabă şi An-
gel Rababoc.  Vio lonce-
listu l Mircea Suchici va
in terpreta propria muzi-
că pe versuri ale poetu-
lu i, iar Nicolae Coande
va cit i pag in i din  s cri-
s orile  ş i p ub licis t ica
eminesciană.

Vineri, 17 ianuarie, în
cadrul proiectului „Scriitori la TRADEM”, invitat să susţină
conferinţa cu tema „Noutăţi în eminescologie” este N. Geor-
gescu, profesor universitar, cu o masivă teză de doctorat –
„Eminescu şi editorii săi. Nucleul maiorescian până la Perpes-
sicius”. De altfel, opera cercetătorului N. Georgescu este dedi-
cată aproape integral eminescologiei.

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Maraton
de evenimente,
de Ziua Culturii
Naţionale

Concerte, spectacole de cântec, poezie şi dans, recitaluri,
expoziţii de carte, concursuri literare, vizionări de filme mar-
chează, astăzi, la Craiova, dar şi în judeţ, Ziua Culturii Na-
ţionale. Evenimentele sunt dedicate împlinirii a 164 de ani
de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu, ca şi co-
memorării, la 15 iunie a.c., a 125 de ani de la trecerea aces-
tuia în eternitate. Numeroase programe speciale vor avea
loc în întreaga ţară, dar şi în străinătate, în reţeaua Institu-
tului Cultural Român. Zi a Culturii Naţionale a fost stabilită
data de 15 ianuarie a fiecărui an prin Legea nr. 238 promul-
gată în decembrie 2010.

Biblioteca Judeţeană: Expoziţie
de carte „Mihai Eminescu –
poetul tuturor românilor”

„ElectroColibri”: porţi
deschise pentru copii
şi spectacol folcloric

De Ziua Culturii Naţionale, „ElectroColibri” (Ca-
lea Bucureşti nr. 56) îşi deschide porţile pentru craio-
venii de toate vârstele. Între orele 10.00 şi 17.00, iubi-
torii teatrului de animaţie sunt poftiţi în lumea magică
a poveştilor: se pot bucura de personaje, pot admira
decoruri şi costume, îi pot cunoaşte pe cei ce însufle-
ţesc păpuşile pe scena Teatrului pentru Copii şi Tine-
ret „Colibri”. Fiecare colţ al instituţiei va putea fi ex-
plorat, descoperit de ochii curioşi ai vizitatorilor!

Tot aici, la ora 18.00, Ansamblul Folcloric „Maria
Tănase” prezintă spectacolul intitulat „Vis de iar-
nă”, susţinut de soliştii Mariana Ionescu Căpită-
nescu, Constantin Enceanu, Marius Măgureanu,
Lavinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Filuţa Bogdan, Ma-
nuela Motocu, Aneta Şişu, Cristian Bănăţeanu şi Ciri
Mayer. Li se alătură formaţia de dansuri (coregrafia:
Ionel Garoafă) şi, desigur, orchestra condusă de ma-
estrul Nicu Creţu. Intrarea va fi liberă.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aris-
tia Aman” – Secţia Audio-video şi Ameri-
can Corner –  marchează Ziua Culturii  Na-
ţionale ş i anivers area poetului naţ ional
Mihai Emines cu prin evenimente organ iza-
te pe parcurs ul întreg ii săptămâni, la  care
part icipă elevi de la şcoli din Craiova şi din
judeţ. După ce, ieri, copii de la Şcoala Gim-
nazială „Sfân tul Dumitru” au văzut filmul
documentar „Eminescu, o călătorie virtua-
lă spre absolut”, astăzi, ora 10.00, elevii
clas elor a III-a şi a V-a de la Şcoala Gimna-
zială „Mihai Eminescu”, însoţ iţi de p rofe-
sori coordonatori Alina Vancica, Dana Po-
pescu  şi Marieta Ungureanu, vor participa
la vizionarea filmulu i artist ic „Un bu lgăre
de humă”.

Invitaţi să îl vadă vor fi şi elev ii clas ei a
III-a C de la Şcoala Gimnazială „Sfântu l Du-
mitru”, însoţiţi de profesor coordonator Au-

relia Vlad (mâine, 16 ianua-
rie, ora 12.00) şi ai Şcolii Ge-
nerale Bîrza din judeţul Olt,
împreună cu prof. coordo-
nator Ana Constantin (v i-
neri, 17 ianuarie, o ra
14.00). „Copiilo r li s -au
pregătit activităţi ca vizio-
narea de filme documen-
tare despre viaţa marelui
poet naţional Mihai Emi-
nescu, discuţ ii libere de-
spre opera şi viaţa poetului, dar şi o  expo-
ziţ ie de carte având ca temă documente de
biblio tecă referitoare la viaţa şi opera Lu-
ceafărului poeziei româneş ti”, a comuni-
cat Biroul de Pres ă al Biblio tecii Judeţene
„Alexandru  şi Aris tia Aman”.

Instituţia deschide astăzi şi expoziţia de
carte intitulată „Mihai Eminescu – poetul

tuturor românilor”, ce cuprinde numeroa-
se volume. Dintre acestea: „Basarabia – pă-
mânt românesc samavolnic răpit” (Bucureşti,
1997), „Basme” (Bucureşti, 1970), „Basme şi
poeme originale de inspiraţie folclorică”
(Bucureşti, 1995), „Cugetări” (Bucureşti,
1979), „Din valurile vremii – Dall‘onde degli
evi” (2008), „Dorinţa” (Bucureşti, 1999) ş.a.

Biblioteca Municipală Băileşti:
Actorul Ion Colan,
invitat la medalionul literar
„Mihai Eminescu”

Opera Română Craiova:
„Gânduri
printre rânduri”

,,Gânduri printre rânduri” se intitulează specta-
colul de cântec, poezie şi dans dedicat Zilei Culturii
Naţionale de Opera Naţională Română. Realizat în
parteneriat cu Departamentul de Arte al Universităţii
din Craiova, evenimentul va avea loc mâine, 16 ianua-
rie, ora 19.00, pe scena Operei, iar vineri, 17 ianuarie,
ora 17.00, va fi prezentat în Aula „Buia” a Facultăţii de
Agronomie. Pe scenă vor evolua studenţi din cadrul
Departamentului de Arte al Universităţii craiovene
(Muzică şi Actorie, sub coordonarea profesorilor Dia-
na Ţugui şi Haricleea Nicolau). Regia este realizată de
Cosmin Vasilescu, scenografia – de Răsvan Drăgă-
nescu, iar coregrafia, de actorul Laurenţiu Nicu. De
asemenea, îşi vor da concursul Corul şi Ansamblul de
Balet ale Operei Române Craiova.

Dedicat Zilei Culturii Naţionale este şi Medalionul literar „Mi-
hai Eminescu”, organizat astăzi, începând cu ora 10.00, de Biblioteca
Municipală „Petre Anghel” şi Cenaclul Literar „Speranţe”, cu spriji-
nul Consiliului Local şi Primăriei Băileşti. Invitat special este Ion
Colan, actor al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Băi-
leştean de origine, acesta va sărbători împlinirea a 66 de ani chiar

mâine, 16 ianuarie.
Programul cuprinde vernisajul expoziţiei de carte „Luceafărul

poeziei româneşti”, marcarea a 20 de ani de la înfiinţarea amin titului
cenaclu şi p rezentarea creaţiilor membrilor acestuia, scenete în  in-
terpretarea copiilor de la Şcoala Gimnazială Ghidici (coordonator:
prof. Carmen  Stănărîngă). De asemenea, va avea loc un concurs de
recitări, la care s-au înscris elevi de la Şcolile Gimnaziale din Băileşti
– nr. 3 (coord. prof. Dragoş Coşereanu), nr. 4 (coord. p rof. Mihaela
Naghibaur), nr. 5. „Av. Petre Ivanovici” (coord. prof. Liana Poena-
ru), Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” (coord. prof. Monica Bolo-
van), Liceul Tehnolog ic „Ştefan Anghel” (coord. prof. Angela Stai-
cu) şi de la Şcoala Gimnazială Ghidici (coord. prof. Carmen Stănărîn-
gă). După cum a precizat  b ibliotecar Janeta Vlad, câştigătorii vor fi
răsplătiţi cu  premii constând  în cărţ i şi dip lome.

„Răscruci cu poezie
care cântă”

Agora Artelor şi Arhitectu rii vă invită, ca la fie-
care mijloc de ianuarie, la sărbătoarea poeziei. Ac-
tori, muzicieni, poeţi – în tr-un cuvânt, p rieteni – şi
„toţ i care încă mai iubes c poezia” sun t aştep taţi
sâmbătă, 18 ianuarie, o ra 19.19, la un „Răscruci
cu poezie care cân tă”. Locul de întâlnire – ace-
laşi: Calea Unirii nr. 64C.

***

***

Filarmonica
„Oltenia”:
Concert
de muzică
românească

Filarmonica „Oltenia” vă in-
vită astă-seară, de la ora 19.00,
la un concert de muzică româ-
neas că dedicat Zilei Culturii
Naţionale şi împlinirii a 164 de
ani de la naşterea poetului Mi-
hai Eminescu.

Îşi dau concursul Victoria Stan (flaut), Rozalia Pataki (harpă), Geo Fabian
(vioară), Olga Şain (soprană), Cristian Radina (tenor), Ciprian Ion (flaut), Cori-
na Stănescu (pian), Cvartetul „Carmina” al instituţiei – avându-i în componenţă
pe Pompilia Popescu (vioara I), Floarea Bălăşoiu (vioara a II-a), Nicoleta Gheor-
ghiceanu (violă), Rucsandra Haliţchi (violoncel) – şi Corala Academică a Filar-
monicii „Oltenia”, dirijată de Manuela Enache.

În program: muzică instrumentală şi vocală de George Enescu (Cantabile şi
Presto), Ciprian Porumbescu (Balada), Marţian Negrea (Povestioară şi Menu-
et), Dumitru Capoianu (Habanera), Gherase Dendrino (Ariile „Sărmane lău-
tar” şi „Tu” din opereta „Lăsaţi-mă să cânt”), Petre Elinescu (Introducere şi
Dansul vrăjitoarelor), Doru Popovici (Dans zglobiu din Codex Caioni), Con-
stantin Dimitrescu (Dans ţărănesc).

De asemenea, se vor cânta lucrări corale din creaţia compozitorilor craioveni
Mihail Bârcă („Mi-a zis tata să mă-nsor” – versuri populare), Filip Lazăr („Pa-
parudele”), Nicolae Julea („Requiescat in pace”), Dan Ionescu („Tu te duci”
– versuri populare), Alexandru Racu („Cântec de jale” – text de C. Baban),
Constantin Ungureanu („Şi dacă...” – versuri de Mihai Eminescu) şi Gheorghe
Stănescu ( „Cine-a zis dorului dor”, „Cântă cucul la izvor”).

Biletele se găsesc la Agenţia Filarmonicii, la preţul de 10 lei, cu reducere la
jumătate pentru elevi, studenţi şi pensionari.

Casa de Cultură „Traian
Demetrescu”: Conferinţă
cu tema „Noutăţi
în eminescologie”
susţinută de N. Georgescu
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Marea Britanie nu es te singu-
ra ţară îngrijorată în legătură cu
abuzul de ajutoare sociale.  Toate
statele membre UE doresc să evi-
te ca sis temele lor  de protecţie
socială să fie exploatate, fie de
propriii c etăţeni, fie de persoane
din alte ţăr i, scrie Ion J inga, am-
basadorul român la Londra,  într-
un articol publicat în The Daily

Comisia Europeană: „Afluxul masiv” al
muncitorilor din Europa de Est este nefondat

Swoboda: Acuzaţiile privind presiunile
exercitate asupra sistemelor de
asigurări sociale sunt „ipocrite”

Nici Germania, dar nici state ca
România, Bulgaria şi Slovacia nu
au folosit suficient Fondul Social
European (FSE) pentru a-i inte-
gra pe de o parte pe migranţii să-
raci în statele în care au venit,  iar
pe de alta,  pe cetăţenii cu venituri
modeste sau pe romi în propriile
lor ţări, a declarat marţi, la Stras-
bourg, liderul grupului S&D din
Parlamentul European, Hannes
Swoboda, c itat de Agerpres.

Eurodeputatul aus triac a afir-
mat că întreaga discuţie c are se
poartă în prezent în Europa de-
spre presiunea creată asupra sis-
temelor de securitate sociale de
migraţia internă es te „extrem de
ipocrită”, întrucât numărul mi-
granţilor  nu este nici pe departe

cel menţionat în mass-media de
politic ieni. Însă, a precizat el, c ei
care promovează această dezba-
tere dau dovadă de ipocrizie şi
dintr-un alt motiv.  „Dacă Fondul
Social European în fosta perioa-
dă de programare are o rată de
absorbţie de circ a 50%, Germa-
nia având o rată de absorbţie de
63%,  şi aceeaş i Germanie se
plânge de probleme sociale pe
care le are c u migraţia sărăciei
în unele oraşe atunci este vorba
despre ipocrizie. Ar fi putut să
folosească FSE pentru a integra
unii dintre cetăţenii din România,
Bulgaria sau din alte ţări în so-
cietatea lor. La fel, asta es te va-
labil şi pentru ţări precum Bulga-
ria, România, Slovacia şi aşa mai

departe. Nici ele nu au folos it
suficient FSE,  care există pen-
tru a integra oamenii mai săraci
în soc ietăţile lor”, a spus Hannes
Sw oboda în cadrul unei confe-
rinţe de presă.

El a reamintit c ă a solicitat ca
problemele minorităţii să fie ges-
tionate de un comisar european
pentru romi încă din perioada în
care preşedinte al Comisiei Eu-
ropene era Romano Prodi.  „Es te
o problemă foarte importantă,
pentru că avem opt,  zec e unii zic
chiar că avem 12 milioane de romi
în Europa,  mult mai mulţi dec ât
populaţia multor state membre,
dar nimeni nu este c u adevărat
responsabil pentru ei.  Responsa-
bilitatea este împărţită între dna

Viviane Reding (c omisar euro-
pean pentru justiţie şi drepturi
fundamentale – n. r.),  dl Laszlo
Andor (comisar european pentru
afaceri sociale ş i incluziune) şi

alţii.  Es te o problemă în Europa,
dar cred că UE a eşuat în a răs-
punde ac estei probleme la mo-
mentul cuvenit”, a subliniat lide-
rul grupului S&D din PE.

Jinga: Românii din Marea Britanie nu abuzează de
sistemul de ajutoare sociale, ci contribuie la el

Telegraph, ediţia electronic ă.
Autorităţile române,  notează

ambasadorul, şi-au făc ut c lară
susţinerea pentru guvernul brita-
nic în ceea c e priveşte sancţio-
narea persoanelor care se folo-
sesc în mod ilegal sau abuzează
de sis temul social britanic , atât
timp cât aceste măsuri sunt în
conformitate cu legis laţia UE.  De

altfel, aminteşte Ion Jinga,  un
raport al Comisiei Europene, c i-
tat de public aţia Financ ial Times
la 6 decembrie 2013, nu a găs it
nic io dovadă că imigranţii din UE
ac cesează ajutoarele sociale din
Marea Britanie proporţional mai
mult decât alţi rezidenţi din aceas-
tă ţară. Acelaşi lucru este valabil
şi pentru alte ţăr i europene, se

Muncitorii din Europa de Est,
inclusiv românii şi bulgarii, repre-
zintă un avantaj pentru economiile
altor  state UE, susţine Comis ia
Europeană (CE),  subliniind c ă
spectrul unui “aflux masiv” al aces-
tor muncitori este “nefondat”, re-
latează site-ul Radioteleviziunii Bel-
giene Francofone (RTBF).

“Muncitorii (originari din Euro-
pa de Est) vin să completeze mun-
citorii locali şi tind să nu ia locurile
de muncă ale muncitorilor din ţara

gazdă”, a subliniat comisarul eu-
ropean însărcinat cu Afaceri So-
ciale László Andor. Aceşti munci-
tori “sunt contribuabili neţi la sis-
temele sociale din ţările gazdă”, a
declarat el, respingând teza celor
care-i acuză pe muncitorii din Est
că vin în Occident să profite pe
nedrept de avantaje sociale.

Andor a prezentat în acest sens
un nou ghid practic CE vizând apli-
carea corectă a regulilor UE în do-
meniul securităţii sociale. “Legis-

laţia europeană conţine garanţii pre-
cise c are împiedic ă cetăţenii să
abuzeze de regimurile securităţii
sociale în alte ţări ale Uniunii”, a
subliniat el.

De la 1 ianuarie, românii şi bul-
garii pot munci în orice stat mem-
bru UE. Restricţiile care erau în
vigoare în nouă ţări, inclusiv în
Germania, Marea Britanie şi Fran-
ţa au fost anulate la această dată,
după şapte ani de la aderarea Ro-
mâniei şi Bulgariei la UE, provo-

când uneori temeri cu privire la un
aflux de cetăţeni din aceste ţări,
care sunt “nejustificate” în opinia
CE. Pe de altă parte, potrivit ediţiei

online a publicaţiei European Voi-
ce,  László Andor a c arac terizat
dezbaterea “din anumite state mem-
bre” ca “emoţională şi eronată”.

indică în raportul amintit.
În februarie 2013,  numărul

total al celor aflaţi la vârsta la
care pot lucra ş i care solic itau
ajutoare în Marea Britanie a fost
de 5,7 milioane de persoane, din-
tre c are 7% nu erau c etăţeni bri-
tanici. Doar 1.740 de români s-
au aflat pe ac eas tă listă (repre-
zentând 0,03% din numărul to-
tal de solicitanţi ),  c eea c e es te
neglijabil,  prec izează Jinga. De
asemenea,  aminteş te ambasado-
rul,  din numărul total de 40.171
de solicităr i de aloc aţii pentru
copii c are trăiesc într-o altă ţară
a UE, doar 324 au mers  la c opii
români (0,8%). Înc ă o dată,  c i-
fra este neglijabilă.

Folos ind ac es te c ifre,  sc rie
Jinga, este de remarcat faptul că
9,5% din cele 60 de milioane de
persoane care trăiesc  în Marea
Britanie primesc ajutoare, faţă de
doar 1,4% din cei 120.000 de ro-
mâni c are trăiesc în Marea Bri-
tanie.  Pe scurt,  românii sunt
contributori neţi la bugetul pu-
blic , nu persoane c are sec ătu-
iesc  s is temul de ajutoare.

De fapt, argumentează diplo-
matul, prezenţa românilor  în Ma-
rea Britanie este în principal re-
zultatul cererii existente pe piaţa
britanică a muncii. Românii nu
iau locurile de muncă ale britani-
cilor.  În momentul de faţă, com-

paniile britanic e oferă 5.000 de
posturi românilor  pentru a um-
ple golurile existente pe piaţa lo-
curilor de muncă cu înaltă c alif i-
care.  De la 1 ianuarie 2014, subli-
niază Jinga, ambasada României
la Londra a primit mesaje de la
pes te zec e c ompanii britanic e
care doresc să angajeze români.

În Marea Britanie,  aminteş te
ambasadorul, nu există nicio obli-
gaţie pentru străini de a se înre-
gistra la sos ire la autorităţile lo-
cale ş i, prin urmare, nu es te po-
sibil să se c unoasc ă câţi români
şi bulgari au venit în această ţară
în primele două săptămâni de la
r idic area res tricţiilor.  Ceea c e
ş tim es te că pe zborul c are a
ajuns pe aeroportul Luton la 1
ianuarie,  doar doi romani au pro-
fitat de ridicarea restric ţiilor în
Marea Britanie. Există,  de aseme-
nea, c ifre din Olanda, unde înre-
gistrarea este solic itată: astfel, în
primele 10 zile de la r idicarea re-
str icţiilor, 21 de români şi 15 bul-
gari s -au înregis trat. Nu văd nici
un motiv, scrie J inga, pentru care
Olanda ar  fi mai puţin atractivă
decât Regatul Unit, în c ondiţiile
în proximitatea geografică joacă
în favoarea olandezilor. Românii
care au venit în Marea Britanie
au făc ut ac es t luc ru pentru a
munci,  nu pentru ajutoare, subli-
niază ambasadorul.
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Chiºinãul îºi propune
sã ratifice Acordul de asociere
la UE pânã la sfârºitul anului

Parlamentul de la Chiºinãu îºi
propune sã ratifice Acordul de aso-
ciere la UE pânã la alegerile parla-
mentare, care se vor desfãºura la sfâr-
ºitul acestui an, a declarat ieri, într-
o conferinþã de presã, ºeful Legisla-
tivului, Igor Corman, potrivit Ager-
pres. În acest context, acesta a men-
þionat cã în zilele urmãtoare la Chi-
ºinãu vor avea loc negocieri asupra
agendei de asociere la UE ºi apoi va
fi necesarã elaborarea unui plan
naþional de implementare a acestei
agende. De asemenea, Corman a
subliniat cã ºi negocierile în privin-
þa liberalizãrii regimului de vize
pentru cetãþenii moldoveni conti-
nuã. El ºi-a exprimat încrederea cã
UE va adopta aceastã decizie în pri-
mãvara acestui an. „Scopul este sã
obþinem neapãrat libera circulaþie
pânã la alegerile din Parlamentul
European, care vor avea loc în mai”,
a explicat Corman.

Comisarul Barnier, candidat
la funcþia de preºedinte
al Comisiei Europene

Comisarul însãrcinat cu Servicii-
le Financiare, francezul Michel Bar-
nier, în vârstã de 63 de ani, se decla-
rã pregãtit pentru postul de preºe-
dinte al Comisiei Europene (CE),
dupã încheierea mandatului lui José
Manuel Barroso, într-un interviu
publicat de „Le Figaro” în ediþia de
ieri. „Fiecare mare familie politicã
va alege un candidat la preºedinþia
Comisiei, pe care-l va prezenta la
vot”, iar „în acest cadru este avan-
sat numele meu. Dacã sunt ales de
cãtre Partidul Popular European
(PPE), sunt pregãtit sã mã angajez”,
a declarat el. Fost ministru de dreap-
ta, Barnier apreciazã cã nu vede vre-
un obstacol în susþinerea candida-
turii sale de cãtre preºedintele so-
cialist François Hollande, deoare-
ce în trecut s-a mai întâmplat ca un
preºedinte francez dintr-o tabãrã
politicã sã susþinã un candidat din
altã tabãrã pentru o funcþie la nivel
internaþional. A fost cazul lui Domi-
nique Strauss-Kahn, un socialist,
susþinut de cãtre Nicolas Sarkozy
(dreapta) pentru obþinerea condu-
cerii FMI.

Ministrul iranian de Externe:
Cei care vor sã îndepãrteze
Iranul de la conferinþa
Geneva II vor regreta

Ministrul iranian de Externe, Mo-
hammad Javad Zarif, a afirmat, luni,
la Beirut, cã þãrile care cautã sã îm-
piedice participarea Republicii Is-
lamice la conferinþa de pace asupra
Siriei, numitã Geneva II, vor regreta
acest fapt, transmite AFP. „Dacã sunt
exercitate presiuni politice de cãtre
o parte sau alta pentru a împiedica
participarea Iranului, aceste pãrþi
vor regreta toate eforturile pe care
le-au depus pentru a împiedica par-
ticiparea Iranului la gãsirea unei
soluþii a crizei siriene”, a declarat
el reprezentanþilor presei, fãcând
aluzie în primul rând la Statele Uni-
te. Secretarul de stat american, John
Kerry, a reafirmat, luni, la Paris, cã
Iranul va fi „binevenit” în Elveþia,
cu condiþia sã accepte tranziþia po-
liticã la Damasc. Pentru ºeful diplo-
maþiei de la Teheran, „criza sirianã
trebuie sã fie rezolvatã de poporul
sirian, iar celelalte pãrþi trebuie sã
ajute numai la gãsirea unei soluþii
politice, ºi nu sã se considere jude-
cãtori care pun condiþii dialogului”.
Aceste afirmaþii au fost adresate ce-
lor 11 þãri occidentale ºi arabe care
se numesc „Prietenii Siriei”, în timp
ce regimul de la Damasc le-a califi-
cat drept „duºmani ai Siriei”.

Un ziarist american a afirmat luni cã a fost ex-
pulzat din Rusia dupã ce a realizat materiale de-
spre manifestaþiile proeuropene care au loc în
Ucraina de la 21 noiembrie, scrie AFP. David Satter
lucra în Rusia din 2003, pentru Radio Free Europe/
Radio Liberty. Ambasada americanã la Moscova a
fost informatã cu privire la acþiunea intentatã lui
Satter ºi a emis un protest diplomatic oficial, a fã-
cut cunoscut preºedintele Radio Free Europe/Ra-
dio Liberty, Kevin Close. Ambasada a cerut expli-
caþii autoritãþilor ruse fãrã sã primeascã vreun rãs-
puns. Aceastã decizie, care intervine înainte de
deschiderea, luna viitoare, a Jocurilor Olimpice de
iarnã de la Soci, riscã sã tensioneze mai mult rela-
þiile dintre Washington ºi Moscova. Este vorba
despre una din primele expulzãri din Rusia dupã
încheierea Rãzboiului Rece. „Mi s-a spus cã pre-
zenþa mea era indezirabilã în ochii serviciilor de
securitate. Lucrurile mele sunt la Moscova, unde
am un apartament. Fãrã permisiunea de a intra în
þarã, nu le pot recupera. Mi-ar plãcea sã mã întorc
la Moscova ca sã lucrez, însã nu pot fãrã vizã”, a
afirmat David Satter într-un e-mail trimis de la Lon-
dra. „Problemele au început pe când pãrãsea Ucrai-
na, unde acoperise manifestaþiile, pentru a se în-
toarce în Rusia”, a declarat prin telefon o purtã-

Franþa a expulzat în 2013 aproape
20.000 de romi din taberele lor, de
douã ori mai mult decât în 2012, aratã
un raport prezentat ieri de Liga pen-
tru Drepturile Omului ºi Centrul eu-
ropean pentru drepturile romilor. Po-
trivit studiului, în 2013 autoritãþile au
desfiinþat 165 de tabere din cele 400
înregistrate în Franþa, expulzând
19.380 de persoane, faþã de 9.404 în
2012, când au fost desfiinþate 97 de
tabere, ºi 8.455 în 2011. Aproximativ
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toare de cuvânt a Radio Free Europe, Karisue
Wyson. În schimb, Ministerul rus de Externe a
anunþat cã ziaristul american expulzat  a „încãlcat

flagrant” legea privind migraþia ºi are interdicþie
de intrare în aceastã þarã timp de cinci ani, potrivit
unui comunicat difuzat ieri, relateazã AFP. Satter
„nu a primit vizã de intrare în mai multe rânduri, din
cauza încãlcãrilor flagrante ale legii privind migra-
þia. Acest cetãþean american s-a aflat ilegal pe te-
ritoriul Rusiei între 22 ºi 26 noiembrie 2013”, se
mai aratã în comunicat. „El are interdicþie sã intre
în Rusia pe cinci ani începând de la expulzarea
sa”, pe 4 decembrie, precizeazã sursa citatã. „În
cursul unei audieri la tribunalul Taganski din
Moscova, pe 29 noiembrie, David Satter a fost
declarat vinovat pentru o infracþiune administra-
tivã. El ºi-a recunoscut vinovãþia. Tribunalul l-a
condamnat la o amendã ºi expulzarea din Rusia”,
potrivit ministerului.

În decembrie, Satter a fost informat cã cererea
sa de vizã a fost aprobatã, însã o membrã a amba-
sadei ruse la Kiev i-a spus ulterior cã prezenþa sa
în Rusia este consideratã „indezirabilã”, a preci-
zat purtãtoarea de cuvânt. De pe 21 noiembrie,
Ucraina este scenã a manifestaþiilor în favoarea
integrãrii europene, dupã refuzul autoritãþilor de
a semna un acord de asociere cu UE, aflat în pre-
gãtire de trei ani, în profitul colaborãrii economi-
ce cu Moscova.

Aproximativ 53 de milioane de egipteni au înce-
put sã voteze ieri ºi se vor prezenta ºi astãzi la

Referendum constituþional în Egipt, un adevãrat
plebiscit pentru comandantul armatei

urne, în cadrul unui referendum privind adoptarea
unei noi Constituþii, un scrutin care pare sã se trans-

forme într-un adevãrat plebiscit
pentru comandantul armatei, ge-
neralul Abdel Fattah el-Sisi. Este
pentru a treia oarã când egiptenii
se pronunþã asupra prevederilor
constituþionale dupã izbucnirea
revoltei contra fostului preºedinte
Hosni Mubarak, în ianuarie 2011,
ºi a ºasea oarã când electoratul
egiptean este chemat la urne
dupã cãderea regimului Mubarak.
Noua Constituþie o va înlocui pe
cea semnatã de Mohamed Morsi
cu peste un an în urmã, dupã ce
fusese aprobatã, de asemenea,
prin referendum. Textul constitu-
þional va consolida atribuþiile ar-
matei, ale poliþiei ºi ale judecãto-
rilor. Vicepremier, ministru al Apã-

rãrii, comandant-ºef al armatei, cel mai puternic om
din cea mai populatã þarã a lumii arabe, El-Sissi a
anunþat, cu trei zile înaintea scrutinului, cã va can-
dida în alegerile prezidenþiale prevãzute în 2014,
dacã „poporul (i-)o cere” ºi dacã armata, care l-a
demis la începutul lui iulie pe fostul preºedinte
islamist Mohamed Morsi, îi susþine candidatura.
Noua Constituþie a fost redactatã de cãtre o comi-
sie ai cãrei membri au fost nominalizaþi de cãtre
guvernul interimar pe care generalul l-a creat pe 3
iulie, dupã ce a anunþat destituirea ºi arestarea lui
Morsi, primul preºedinte civil ºi singurul ales vreo-
datã în mod democratic în Egipt. Ieri dimineaþã, cu
douã ore înainte de deschiderea secþiilor de vota-
re, un atentat cu bombã artizanalã a vizat un tribu-
nal din Cairo, fãrã a se înregistra morþi sau rãniþi, a
declarat un oficial al Ministerului de Interne egip-
tean, informeazã AFP. În cartierul Imbaba, din sud-
vestul capitalei Cairo, ferestrele tribunalului au fost
sparte de suflul exploziei, iar faþada clãdirii a fost
grav avariatã, a declarat un jurnalist AFP.

Uniunea Europeanã ar trebui sã
aibã reguli comune de acordare a ce-
tãþeniei, a declarat, ieri, liderul gru-
pului Socialiºtilor&Democraþilor din
Parlamentul European, Hannes Swo-
boda, dând ca exemplu decizia pre-
ºedintelui Traian Bãsescu de a acor-
da cetãþenie moldovenilor. „Nu este
posibil ca problema cetãþeniei sã fie
doar de competenþa guvernelor naþi-
onale, deoarece odatã cu dobândi-

Franþa a expulzat în 2013 de douã ori
mai mulþi romi decât anul predecent

17.000 de romi, în
principal din Româ-
nia sau Bulgaria, trã-
iesc în tabere ilega-
le, potrivit statistici-
lor oficiale. Numãrul
expulzãrilor este ridi-
cat deoarece unele
persoane au fost
strãmutate în mai
multe rânduri. „Eva-
cuãrile forþate sunt
expresia politicii de
respingere a romi-
lor”, care „a luat am-
ploare” în timpul gu-

vernãrii de stânga, spun autorii ra-
portului. Ei subliniazã însã cã „aceas-
tã politicã nu este justificatã, este
costisitoare ºi inutilã”, deoarece nu-
i poate împiedica pe romi sã revinã în
Franþa. În anumite cazuri, familiile se
reinstaleazã chiar într-o tabãrã des-
fiinþatã, a subliniat pentru AFP unul
dintre autorii studiului, Philippe Go-
ossens, care a dat exemplu o tabãrã
din apropiere de Porte de la Chapel-
le, un cartier situat la nord de Paris.

Swoboda cere reguli comune pentru
acordarea cetãþeniei în statele UE

rea cetãþeniei unui stat membru se
obþin drepturi europene: libertatea de
circulaþie, falicitãþi pentru vize ºi mul-
te altele. Când, de exemplu, domnul
Bãsescu acordã cetãþenie din belºug
moldovenilor ºi chiar creeazã scin-
dãri în Moldova între moldovenii care
obþin cetãþenia românã ºi ceilalþi, este
clar cã, în mod automat, se oferã unor
cetãþeni din afara UE cetãþenie euro-
peanã”, a precizat Swoboda la con-

ferinþa de la Strasbourg a gru-
pului S&D. Pe de altã parte,
acesta a evitat sã critice decizia
Maltei de a acorda cetãþenia
contra unei sume de bani, preci-
zând doar cã, în acest domeniu,
trebuie respectat dreptul auto-
ritãþilor naþionale de a decide,
dar „ar trebui sã fie reguli comu-
ne europene, clare, privind acor-
darea cetãþeniei”. Statul român
a acordat peste 183.000 de cetã-
þenii în 2011, 2012 ºi în prima ju-
mãtate a anului 2013, a precizat,
luni, la solicitarea Mediafax,
Autoritatea Naþionalã pentru
Cetãþenii (ANC).
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Anunþul tãu!
SERVICIUL FISCAL ORASE-
NESC CALAFAT. Dosar de exe-
cutare 5618/2006 NR  DJ 611037/
14.01.2014. DIRECÞIA GENERA-
LÃ REGIONALA A FINANÞE-
LOR PUBLICE CRAIOVA-ADMI-
NISTRAÞIA FINANÞELOR PU-
BLICE DOLJ - SERVICIUL FIS-
CAL ORASENESC CALAFAT,
organizeazã  licitatie publicã la
sediul din GHEORGHE DOJA,
NR. 3 în data de 27.01.2014, ora
10, pentru bunrile imobile apar-
tinind lui SOCIETATEA COOPE-
RATIVA DE CONSUM PLENITA,
CF 3257832. Bunul Imobil lici-
tat: Cladire (fara teren) denumit
Magazin Universal cu Bufet, si-
tuat in VerbitaSC = 88.8 MP pre-
tul de pornire la licitatie 11.850
lei. Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestui bun,
sã înºtiinþeze despre aceasta
S.F.O. CALAFAT, inainte de data
stabilitã pentru vînzare, menþio-
natã mai sus. Pentru participa-
rea la licitaþie, ofertanþii trebuie
sã depunã cu cel puþin o zi îna-
inte de data licitatiei, urmãtoare-
le documente: a) oferta de cum-
pãrare, b) dovada depunerii ta-
xei de participare sau a consti-
tuirii garanþiei sub forma scriso-
rii de garanþie bancarã, repre-
zentînd 10% din preþul de por-
nire al licitaþiei in contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062 la
Trezoreria Craiova, CUI 4830007,
c) împuternicirea persoanei care
îl reprezintã pe ofertant, d) pen-

Anunþul tãu!
tru persoanele juridice de naþi-
onalitate românã, copie de pe
certificatul unic de inregistrare,
eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; e) pentru persoane-
le juridice strãine, actul de înma-
triculare tradus în limba româ-
nã; f) pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de
identitate, g) pentru persoanele
fizice strãine, copie de pe paºa-
port,dovada emisã de organele
fiscale, cã nu are obligaþii fisca-
le restante faþã de acestea; i) in-
vitãm pe toþi cei care pretind un
drept asupra bunurilor, sã în-
ºtiinþeze despre aceasta orga-
nul de executare înainte de data
stabilitã pentru vânzare, j) invi-
tãm pe cei interesaþi în cumpã-
rarea bunurilor sã se prezinte la
termenul de vãnzare la locul fi-
xat în acest scop ºi pânã la acest
termen sã prezinte oferte de
cumpãrare; k) publicaþia de vân-
zare se va afiºa la 16.01.2014.Li-
citaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare
scrise, dacã acesta este superi-
or preþului de pornire la licitaþie,
iar în caz contrar incepe de la
acest din urmã preþ. Adjudeca-
rea se face în favoarea partici-
pantului care a oferit cel mai
mare preþ, dar nu mai puþin de-
cît preþul de pornire.Taxa de par-
ticipare nu se restituie ofertanþi-
lor care nu s-au prezentat la lici-
tatie, celui care a refuzat inche-
ierea procesului verbal de ad-

Anunþul tãu!
judecare, precum si adjudecata-
rului care nu a plãtit preþul. Pen-
tru relaþiisuplimentare vã puteþi
adresa la sediul SERVICIULUI
FISCAL ORASENESC CALAFAT,
str. GH. DOJA, nr. 3 sau la telefon
0251/231611. Sef Serviciu Orase-
nesc Liliana Ghearalia.
Primãria ªimnicu de Sus vin-
de la licitaþie publicã deschisã
în data de 30.01.2014, urmãtoa-
rele imobile: imobil compus
din construcþie ºi teren aferent
în suprafaþã de 2275 mp situat
în satul Cornetu, imobilul com-
pus din construcþie ºi teren afe-
rent în suprafaþã de 500 mp si-
tuat în satul Dudoviceºti. Do-
cumentaþia se poate obþine de
la Primãria ªimnicu de Sus bi-
roul contabilitate.
Administratorul Unic al S.C. ME-
CONF S.A. cu sediul în Craiova,
b-dul 1 Mai nr. 86, judeþul Dolj,
în baza Legii nr. 31/1990 modifi-
catã, privind societãþile comer-
ciale, convoacã Adunarea Ge-
neralã Ordinarã a Acþionarilor
pentru data de 17.02.2014 ora
16.00 la sediul societãþii, în in-
cinta centralei termice. Ordinea
de zi a adunãrii este urmãtoa-
rea: 1. Alegerea comisiei de cen-
zori pentru un mandat de 3 ani
ºi stabilirea remuneraþiei aces-
tora. 2 Diverse. În cazul neîntru-
nirii cvorumului legal, Adunarea
Generalã Ordinarã va avea loc
în ziua de 18.02.2014, ora 16.00
la aceeaºi adresã.
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PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere, parter, pre-
tabil firmã, Calea Se-
verinului Telefon.
0767/656.269.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.

Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.

CASE
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada Râu-
lui, nr. 162, vad comer-
cial, cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.

Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 78 mp locuibili, baie,
bucãtãrie, teren 200
mp, puþ forat, centra-
lã pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în co-
muna Giurgiþa. Tele-
fon: 0755/953.397.

Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Anunþul tãu!
Primãria comunei ªimnicu de
Sus scoate la licitaþie publicã
deschisã închirierea urmãtoare-
lor spaþii în data de 30.01.2014;
sala de protocol în suprafaþã de
37,50 mp, teren în suprafaþã de
335 mp, anexa magazie în su-
prafaþã de 50 mp. Documenta-
þia se obþine de la Primãria co-
munei ªimnicu de Sus, biroul
contabilitate.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la
licitaþie publicã cu strigare în
vederea închirierii spaþiului co-
mercial situat în Craiova, car-
tier Lãpuº, bl T 7, parter, jude-
þul Dolj, profil textile încãlþãmin-
te. Licitaþia va avea loc la sediul
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str. Bres-
tei nr. 129, la data de 23.01.2014
ora 14.00. Relaþii suplimentare
la telefon: 0251/411.214. int.17.
Comuna Goicea anunþã publi-
cul inrteresat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul
,,Imbunãtãþirea ºi dezvoltarea
infrastructurii legate de drumu-
rile agricole ºi de exploatare în
comuna Goicea,, propus a fi am-
plasat în comuna Goicea, jude-
þul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate
la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. l ºi la sediul comunei
Goicea, str. Principalã nr. 204, în
zilele de Luni-Vineri între orele
9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.
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Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la
600 mp de Lacul Tan-
chiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.

Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibili-
tate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravi-
lan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/690.698.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0753/948.440.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player -
100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon. 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 un injector
pentru un aparat de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.628.

Vând uºã glasvant si-
gilatã, televizor color
diagonalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã
spãlat Albalux, maºi-
nã cu pedale pentru
copii 50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºa-
te, mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute
25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã
polizor 250/20/25 mm,
cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca, lân-
gã poartã. Telefon:
0351/805.111, dupã
ora 20.00.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, bu-
telie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând PICK-UP, mar-
cã ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Te-
lefon: 0765/789.181.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.

Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
Vând nicovalã fierã-
rie maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã. Telefon:
0761/155.549.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plasti-
ce uºã cu toc pen-
tru casã sau maga-
zii. Telefon: 0767/
153.551.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.

Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (diver-
se), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn cu-
rate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.

Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdu-
re situatã în Ocne-
le Mari pe garsoni-
erã în Craiova, Vâl-
cea. Telefon: 0741/
078.812.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.
Cumpãr butelie ara-
gaz ofer 90 lei. Tele-
fon: 0765/291.623.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez apartam-
net 2 camere ultra-
central, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon.
0762/109.595.
Particular, închiriez
apartament 2 ca-
mere zona Corni-
þoiu, 150 euro ne-
gociabil. 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.

Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

PIERDERI
MULTI SLOT SRL
anunþã pierderea Cer-
tificatelor Constata-
toare de Autorizare de
la punctele de lucru.
Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Cu o mare durere
sufleteascã, care
nu poate fi redatã
în cuvinte, regret
decesul consã-
teanului ºi bunu-
lui meu prieten
ing. ION (IONEL)
MUSCU. Ii voi pur-
ta o permanentã
amintire. Transmit
familiei îndoliate în-
treaga mea compa-
siune ºi sincere
condoleanþe. Geor-
ge Socoteanu.

Profund îndurerat, prof. Nicolae A. Andrei
– cãruia i se alãturã întreaga familie, amin-
teºte tuturor celor care l-au cunoscut ºi apre-
ciat, cã ieri, 14 ianuarie 2014, s-a împlinit un
an de când – chinuit de o boalã care, de re-
gulã, nu iartã – s-a stins din viaþã, la Gene-
va, ing. DAN ANDREI – suflet curat, bun ºi
iertãtor, fiu, frate, soþ, pãrinte ºi bunic exem-
plar. 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,
împreunã (tatãl; nora,
Gabriela; sora, Laura;
cele douã fiice: Claudia
ºi Andreea ºi cei cinci
nepoþi) ne rugãm la
Bunul Dumnezeu sã-l
aibã în grija Sa.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
SERIE A –

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

no 2, Amauri 86, 90+2 pen.), Bologna –
Lazio 0-0;

Duminicã: Torino – Fiorentina 0-0, Ata-
lanta – Catania 2-1 (G. Denis 67 pen., Mo-
ralez 86 / Leto 89), Cagliari – Juventus 1-4
(Pinilla 21 / Llorente 31, 76, Marchisio 73,
Lichtsteiner 80), Verona – Napoli 0-3 (Mer-
tens 27, Insigne 72, Dzemaili 76), Roma –
Genoa 4-0 (Florenzi 25, Totti 30, Maicon
43, Benatia 52), Sassuolo – Milan 4-3 (Be-
rardi 15, 28, 41, 47 / Robinho 9, Balotelli
13, Montolivo 86);

Luni: Sampdoria – Udinese 3-0 (Eder 16
pen., 47, Gastaldello 87), Inter – Chievo
1-1 (Nagatomo 12 / Paloschi 8).

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

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 19-A

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

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

Duminicã: Getafe – Rayo 0-1 (Bueno 29),
Betis – Osasuna 1-2 (J. Molina 80 / R. Tor-
res 2, J. Figueras 57 aut.), Espanyol – Real
Madrid 0-1 (Pepe 55), Levante – Malaga
1-0 (Barral 19);

Luni: Villarreal – Sociedad 5-1 (Dos San-
tos 16, 33, Uche 27, 55, Moises 58 / Agir-
retxe 60).

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. Villarreal 34 15. Celta 19
6. Sociedad 32 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

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), Everton – Norwich 2-0
(G. Barry 23, Mirallas 59), Fulham – Sun-
derland 1-4 (Sidwell 52 / A. Johnson 29,
69, 85 pen., Sung-Yong Ki 41), Southamp-
ton – West Brom 1-0 (Lallana 66), Totten-
ham – Crystal P. 2-0 (C. Eriksen 50, Defoe
73), Man. United – Swansea 2-0 (Valencia
47, Welbeck 59);

Duminicã: Newcastle – Man. City 0-2
(Dzeko 8, Negredo 90+5), Stoke – Liverpo-
ol 3-5 (Crouch 39, C. Adam 45, Walters 85
/ Shawcross 5 aut., Suarez 32, 71, Gerrard
51 pen., Sturridge 87);

Luni: Aston V. – Arsenal 1-2 (Benteke 76
/ Wilshere 34, Giroud 35).

1. Arsenal 48 11. Aston V. 23
2. Man. City 47 12. Stoke 22
3. Chelsea 46 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

CUPA ANGLIEI – TURUL III
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Charlton (II) – Oxford (IV),

Birmingham (II) – Bristol (IV), Bournemouth (II) – Burton Albion
(IV);

Rejucãri
Asearã, dupã închiderea ediþiei: 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).

Astãzi, ora 22:10: Man. City (I) – Blakburn (II).
Au obþinut deja calificarea: Arsenal (I), Chelsea (I), Liverpool

(I), Everton (I), Southampton (I), Hull (I), Stoke (I), Swansea (I),
Cardiff (I), Sunderland (I), Crystal P. (I), Bolton (II), Brighton (II),
Huddersfield (II), Nottingham (II), Yeovil (II), Coventry (III), Shef-
fielld Utd (III), Stevenage (III), Rochdale (IV), Southend (IV).

CUPA ITALIEI – OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Lazio (I) – Parma (I);
Astãzi: 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 rundei s-au disputat deja, în-
cheindu-se cu urmãtoarele rezultate:Juventus (I) – Avellino (II) 3-0,
Fiorentina (I) – Chievo (I) 2-0, Roma (I) – Sampdoria (I) 1-0, Udi-
nese (I) – Inter (I) 1-0.

CUPA REGELUI SPANIEI – OPTIMI
DE FINALÃ – MANªÃ SECUNDÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Almeria (I) – Santander (III),
în tur 1-1, Atletico Madrid (I) – Valencia (I), în tur 1-1;

Astãzi: 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;

Mâine: Villarreal (I) – Sociedad (I), în tur 0-0 (ora 21:00), Geta-
fe (I) – Barcelona (I), în tur 0-4 (ora 23:00).

CUPA LIGII FRANÞEI – SFERTURI
DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Bordeaux (I) – Paris SG (I);
Astãzi: Nantes (I) – Nice (I), Troyes (II) – Evian TG (I) – ambe-

le 19:45, Lyon (I) – Marseille (I) – 22:00.

Faza grupelor, prima etapã, rezultate consemnate luni
Grupa C: Serbia – Polonia 20-19, Franþa – Rusia

35-28.
Grupa D: Croaþia – Belarus 33-22, Suedia – Munte-

negru 28-21.
Etapa a doua
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Macedonia (0p) –

Cehia (0p), Austria (2p) – Danemarca (2p), meciuri con-
tând pentru grupa A, respectiv Ungaria (0p) – Islanda
(2p), Norvegia (0p) – Spania (2p),  meciuri din grupa B.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (DANEMARCA)
Astãzi: Rusia (0p) – Serbia (2p) – ora 19:00, Polonia (0p) – Fran-

þa (2p) – ora 21:15 (gr. C), Muntenegru (0p) – Croaþia (2p) –
ora 19:00, Belarus (0p) – Suedia (2p) – ora 21:15 (gr. D).

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 grupelor A cu B ºi C cu D.

În grupele principale (I ºi II) se pãstreazã rezultatele
directe.

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

Federaþia Româ-
nã de Fotbal  a
anunþat, sãptãmâ-
na trecutã, cã a
primit din partea
federaþiilor din

Uruguay ºi Chile
scr isor i  of ic ia le

privind disputarea a
douã jocuri amicale în aceastã varã, un

Iordãnescu ºi Piþurcã, ca ºoarecele cu pisica!

Amicalele cu Uruguay ºi Chile, ºanse infime sã se dispute
rãspuns la aceste invitaþii urmând a fi dat
dupã o discuþie cu selecþionerul Victor
Piþurcã ºi directorul tehnic Anghel Ior-
dãnescu.

Prezent ieri la o conferinþã de presã or-
ganizatã de Gicã Popescu cu prilejiul lan-
sãrii oficiale a cadidaturii acestuia la func-
þia de preºedinte al FRF, Anghel Iordã-
nescu a spus cã a discutat cu Victor Pi-
þurcã, însã nu a vrut sã ofere prea multe

detalii despre aceastã convorbire, preci-
zând doar cã sunt ºanse minime ca cele
douã partide de pregãtire sã se dispute.

“Am avut o discuþie cu Victor Piþur-
cã, însã nu vreau sã spun prea multe
despre acest dialog, îl las pe el sã vor-
beascã atunci când va reveni din conce-
diu. Cert este cã cel mai probabil aceste
douã amicale nu se vor disputa”, a afir-
mat Anghel Iordãnescu.

Simona Halep, locul 11 WTA, nu i-a lãsat
nici o ºansã, ieri noapte, în turul întâi al
Openului Australiei, polonezei Katarzyna
Peter, poziþia 119 în ierarhia mondialã, ad-
ministrându-i sportivei ce a prins un loc pe
tabloul principal venind din calificãri un sec
6-0, 6-1, dupã 54 de minute de joc.

Viitoarea adversarã a româncei la Mel-
bourne (la noapte) va fi americanca Varvara
Lepchenko (locul 50 în lume), care a trecut
cu scorul de 2-6, 6-3, 6-4 de Lesia Tsuren-
ko (Ucraina, nr. 96 WTA).

Tot o victorie în minimum de seturi, dar
în urma unui veritabil joc al nervilor, a re-
purtat ºi Victor Hãnescu (nr. 76 ATP), sin-
gurul nostru reprezentant de pe tabloul mas-
culin, scor 7-6 (7/5), 7-6 (7/5), 6-3 contra
germanului cu origini poloneze Peter Gojow-
czyk, jucãtor venit din calificãri ºi poziþia
135 în ierarhia mondialã.

În turul doi, Victor Hãnescu îl va întâlni

Douã calde, douã reci, în ziua a doua de la Australian Open!

VVVVVictorii pentru Halep ºi Hãnescu,ictorii pentru Halep ºi Hãnescu,ictorii pentru Halep ºi Hãnescu,ictorii pentru Halep ºi Hãnescu,ictorii pentru Halep ºi Hãnescu,
eºecuri pentru Cîrstea ºi Begueºecuri pentru Cîrstea ºi Begueºecuri pentru Cîrstea ºi Begueºecuri pentru Cîrstea ºi Begueºecuri pentru Cîrstea ºi Begu

pe canadianul Milos Raonici, lo-
cul 11 ATP, care a trecut, cu sco-
rul de 7-6 (7/2), 6-1, 4-6, 6-2,
de spaniolul Daniel Gimeno-Tra-
ver, poziþia 77 în clasamentul
mondial.

Ajuncând ºi la înfrângeri, So-
rana Cîrstea (locul 21) a fost eli-
minatã de Marina Erakovici
(Noua Zeelandã, nr. 52), scor 4-
6, 6-7 (6/8), dupã o orã ºi 53 de
minute, în timp ce Irina-Camelia
Begu (nr. 127) a fost întrecutã,
în runda inauguralã, cu scorul de
5-7, 6-4, 5-7, dupã douã ore ºi
29 de minute, de Galina Voskoboeva (Ka-
zahstan), poziþia 77 în clasamentul mondial.

Azi noapte, într-un meci din turul doi,
Monica Niculescu (nr. 64 WTA) a primit
replica nemþoaicei Sabine Lisicki (nr. 15
WTA). Olteanca din Slatina a avansat în

competiþie în dauna israeliencei Shahar Peer
(nr. 75), scor 6-4, 6-1.

În afara celor 5, la Melbourne a mai fost
prezentã ºi Alexandra Cadanþu (nr. 60 în lume),
eliminatã în prima ziua inauguralã de italianca
Flavia Pennetta (nr. 28), scor 0-6, 2-6.
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Pase scurte, pase lungi

Orice comentariu despre decernarea „Ba-
lonului de aur – Ediþia 2013” – trofeu atri-
buit celui mai bun fotbalist al lumii, este aproa-
pe inutil. Numele câºtigãtorului: portughe-
zul Cristiano Ronaldo, jucãtor emblema-
tic al echipei Real Madrid ºi al reprezentati-
vei Portugaliei. Mai întâi o precizare. Clasa-
mentul celor trei finaliºti a fost urmãtorul:
„C.R. 7” (27,99%), Lionel Messi (24,72%)
ºi Franck Ribery (23,36%). Supãrare mare
în tabãra celor de la Bayern Munchen, dar
ºi în lumea fotbalului francez. Pe site-ul co-
tidianului german „Bild”, ieri, a fost postatã
o declaraþie scurtã a lui Franck Ribery, cel
care, luni searã, a pãrãsit în mare grabã, cu
un autoturism, palatul Congresului din Zu-
rich, în compania coechipierilor sãi Manuel
Neuer ºi Philippe Lahm, ºi a lui Karl Heinz
Rummenigge, unul dintre conducãtorii clu-
bului Bayern Munchen: „Sunt bucuros cã s-
a terminat. Evident cã mi-ar fi plãcut sã
câºtig. Noi, jucãtorii lui Bayern, începând
cu mine, suntem doar mândri cã am fost
prezenþi aici. (...) Ce aº fi putut face mai
mult decât sã câºtig totul cu Bayern. (...)
Eu nu sunt egoist, acest titlu nu este scopul
meu. Prefer sã câºtig totul cu Bayern ºi sã
devin campion al lumii. Asta e ce contea-
zã”. Aceasta a fost explicaþia internaþiona-
lului francez în vârstã de 30 de ani. Fostul
sãu antrenor, Jupp Heynckes, care a primit

MIRCEA CANÞÃR

trofeul de cel mai bun antrenor al anului tre-
cut, devansându-i pe Alex Ferguson ºi Jur-
gen Klop, a spus: „El este trist, dezamã-
git”. Cu Jupp Heynckes pe banca tehnicã,
Bayern Munchen a câºtigat anul trecut Cupa,
Bundesliga, Liga Campionilor, pentru a-ºi mai
adãuga pe mandatul lui „Pep” Guardiola
Supercupa Europei ºi Cupa mondialã a clu-
burilor. Cristiano Ronaldo, evident o cele-
britate a momentului, se spune cã a strãlucit
prin realizãri individuale, prestaþia sa fabu-
loasã din dubla de la barajul de calificare
pentru CM 2014 (Portugalia-Suedia), când
a înscris 4 goluri de senzaþie pentru lusi-
tani, sensibilizând pe nu puþini dintre cei
care ºi-au dat votul. De altfel, ºi Michel
Platini, „dezamãgit pentru Ribery”, s-a arã-
tat impacientat de sistemul de vot reþinut
de FIFA în atribuirea „Balonului de aur”.
Într-un fel pe bunã dreptate, dacã avem în
vedere cã în luna august, cu prilejul trage-
rii la sorþi a grupelor Ligii Campionilor,
Franck Robery fusese desemnat cel mai
bun jucãtor al sezonului de cãtre UEFA.
Devansându-i pe Lionel Messi (FC Barce-
lona) ºi Cristiano Ronaldo (Real Madrid).
Fãrã a câºtiga campionatul Spaniei sau Cupa
regelui, cu galonata sa echipã, scufundatã
în semifinalele Ligii Campionilor de cãtre
Borussia Dortmund, Cristiano Ronaldo (69
de goluri) ºi-a adjudecat „Balonul de aur”

pentru a doua oarã în decurs de cinci ani,
graþie unor strãluciri individuale. Riguroºi
de regulã în tot ceea ce fac, dar mai ales
raþionali, nemþii nu pot înþelege cum „cel
mai bun jucãtor” în accepþiunea UEFA în
luna august poate ajunge „al treilea” în luna
ianuarie, în accepþiunea FIFA. Încât Arne
Friedrich, fostul apãrãtor al echipei repre-
zentative ºi al Hertei Berlin, comenteazã
astfel pe contul sãu Twitter: „Decizia este
o glumã. Ronaldo este de clasã mondialã,
dar nimeni în afarã de Ribery nu merita
trofeul”. Modelul de scrutin suscitã însã
comentarii. De cinci ani, argentinianul ºi
portughezul poartã o cursã îndârjitã pentru
„Balonul de aur”, trofeul devenind „o pro-
blemã a lor”. Spectaculoºi ºi extrem de me-
diatizaþi, ca nimeni alþii de pe planetã, s-au
trezit încã o datã în sufragiul care recom-
penseazã din 2007 pe cel mai bun jucãtor al
lumii. Din 2010, prin fuziunea dintre „Balo-
nul de aur” ºi titlul de „Cel mai bun jucãtor
FIFA” al anului, scrutinul rezervat jurnaliº-
tilor europeni s-a modificat, angajând votu-
rile (în numãr de trei) – un jurnalist, selecþi-
onerul ºi cãpitanul echipei reprezentative –
fiecãrei federaþii afiliate la FIFA. Franck Ri-
bery are motive sã fie supãrat. Dacã existã
o surprizã, ea este legatã de faptul cã aparþi-
ne totuºi clubului Bayern Munchen, la care
þine nespus ºi Angela Merkel.

Digi Sport 1
20:30, 22:30 – FOTBAL – Cupa

Spaniei: Bilbao – Betis, Osasuna –
Real Madrid.

Digi Sport 2
17:00, 19:00, 22:00 – FOTBAL

– Cupa Italiei: Catania – Siena, Milan
– Spezia, Napoli – Atalanta.

Digi Sport 3
18:00, 19:30 – HANDBAL (F) –

Liga Naþionalã: HC Zalãu – Corona
Braºov, HCM Roman – SCM „U”
Craiova / 22:00 – FOTBAL – Cupa
Ligii Franþei: Lyon – Marseille.

Dolce Sport 1
22:00 – FOTBAL – Cupa Ligii

Franþei: Lyon – Marseille.
Dolce Sport 2

22:10 – FOTBAL – Cupa Angliei:
Man. City – Blackburn.

Sport.ro
22:10 – FOTBAL – Cupa Angliei:

Cel mai bun fotbalist: Cristiano
Ronaldo (Real Madrid). Finaliºti:
Lionel Messi – FC Barcelona, Franck
Ribery – Bayern Munchen.

Antrenorul anului: Jupp Heynckes
(Bayern Munchen, retras între timp
din activitate). Finaliºti: Sir Alex
Ferguson – Man. United, retras din
activitate, Jurgen Klopp – Dortmund.

Premiul Puskas, pentru cel mai

frumos gol al anului: Zlatan Ibrahi-
movici (Suedia/PSG). Finaliºti:
Nemanja Matici (Serbia/Benfica),
Neymar (Brazilia/Santos/Barcelona).

Premiu onorific: Pele.

Cel mai bun antrenor de fotbal

feminin: Silvia Neid (antrenor
Germania).

Cea mai bunã jucãtoare de fotbal

a lumii: Nadine Angerer (Germania).

Echipa anului în fotbalul mascu-

lin: Neuer (Bayern) – Dani Alves
(Barcelona), Thiago Silva (PSG),
Sergio Ramos (Real Madrid), Lahm
(Bayern) – Iniesta (Barcelona),
Ribery (Bayern), Xavi (Barcelona) –
Cr. Ronaldo (Real Madrid), Ibrahimo-
vici (PSG), Messi (Barcelona).

Superlativele galei
de decernare

a Balonului de Aur 2013

Cel mai în formã jucãtor al lui
Atletico Madrid, Diego Costa, a
impresionat în acest start de se-
zon. El a marcat de 19 ori ºi are
un singur gol în spatele liderului

În premierã pentru Craiova, la Sala Polivalentã va
avea loc pe 31 ianuarie o galã MMA, respectiv lupte
în cuºcã. Evenimentul trebuia sã se desfãºoare în
decembrie, dar a fost amânatã, din cauza unor acci-
dentãri ale sportivilor. Biletele se vor putea achiziþiona
începând de vineri, de la casele Sãlii Polivalente ºi
prin reþeaua eventim, preþul acestora fiind de 25 de
lei, respectiv 100 de lei, pentru un scaun la sectorul
VIP, iar copiii pot intra gratuit. Fostul campion euro-
pean la box profesionist ºi campion mondial de ju-
niori la box de amatori, craioveanul Sorin Tãnãsie, îºi
va face debutul în MMA. „Este ceva nou pentru mine,
îmi place ºi cred cã mã voi descurca” a spus cel su-
pranumit „Pantera”. „Nu pare greu, este un fel de
bãtaie pe stradã, îmi place acest lucru” a spus un alt

Diego Costa mai vrea la Atletico.
A refuzat-o pe Arsenal

din clasamentul golgheterilor din La
Liga, Cristiano Ronaldo.

Prin urmare, ofertele vin din ce
în ce mai des pe adresa formaþiei
de pe “Vicente Calderon” pentru

fotbalistul spaniol naturalizat.
Cum Atletico a anunþat cã nu îi

dã drumul lui Costa decât dacã ci-
neva plãteºte clauza sa de reziliere,
Arsenal a luat act de aceastã poziþie.

Iar antrenorul liderului din Pre-
mier League, Arsene Wenger, s-a
declarat dispus sã achite clauza res-
pectivã, cifratã la 40 de milioane
de euro. Numai cã, cel puþin deo-
camdatã, afacerea nu se va face.

Conform presei iberice, atacan-
tul lui Atletico a refuzat oferta lon-
donezilor, motivând cã vrea sã stea
la Madrid ºi sã mai cucereascã un
trofeu important cu trupa antrena-
tã de Diego Simeone.

Pânã acum, Costa ºi-a trecut în
cont douã Cupe UEFA ºi o Cupã a
Spaniei în tricoul alb-roºu.

MARIUS CÎRSTOV

Galã MMA în Craiova, pe 31 ianuarie
luptãtor, Cãtãlin Oprea. Evenimentul a fost prezentat
de promoterul Sebastian Vieru ºi de Ionuþ Pucã, de la
PowerGym Craiova. Fight-card-ul Galei MMA de la
Sala Polivalentã: +100 kg Alexandru Gabroveanu (Ro-
mânia) vs Istvan Ruszinski (Ungaria), 95 kg: Finfere
Janos (Ungaria) vs. Balla Zsolt (România), 60 kg: Sorin
„Pantera” Tãnãsie vs. Cristian Nicolae, 90 kg: Breb
Sergiu (România) vs. Kiss Victor (Ungaria), 85 kg:
Alexandru Ianþoc (România) vs Stefan Erno (Unga-
ria), 80 kg: Oprea Cãtãlin vs. Chiriþã Daniel, 75 kg:
Radu Rãzvan vs. Gelep Ionuþ, 75 kg: Tudora Rãzvan
vs. Daniel Moroºanu, 70 kg: Miron Cãtãlin vs. Albert
Paul, 65 kg: Duþã Rãzvan vs. Barbu Bogdan, 65 kg:
Gardan Florin vs. Ciocârlã Marius.

COSMIN STAICU

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Man. City – Blackburn.
Eurosport

7:00, 10:00, 11:40 – TENIS – Aus-
tralian Open: ziua a treia / 21.00, 22:35
– SNOOKER – Mastersul Marii Brita-
nii / 2:00 – TENIS – Australian Open:
ziua a patra.

Eurosport 2
7:00, 10:00 – TENIS – Australian

Open: ziua a treia / 15:00 – SNOO-
KER – Mastersul Marii Britanii /
18:30 – BASCHET – Eurocupa:
Unics Kazan – Valencia / 20:30 –
SCHI ACROBATIC – Cupa Mondia-
lã de la Lake Placid / 21:30 – PATI-
NAJ ARTISTIC – Campionatul Eu-
ropean, la Budapesta / 2:00 – TENIS
– Australian Open: ziua a patra.

TVR 1
15:00, 21:00 – PATINAJ ARTIS-

TIC – Campionatul European, la Bu-
dapesta.
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Semifinalele Cupei României

Steaua – Dinamo
Petrolul – Astra

Meciurile se vor juca în sistem tur-retur, pe 25 martie ºi 15 aprilie.
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La prima conferinţă de presă din 2014, CS Univer-
sitatea Craiova şi-a prezentat aproape toate noutăţile.
În staff-ul clubului, pe postul de director al centrului
de copii şi juniori, a fost inclus profesorul Nicolae
Zamfir, cel care l-a descoperit pe Gică Popescu, el
sosind chiar de la şcoala de fotbal al candidatului la
şefia FRF. „Sunt entuziasmat de ceea ce se întâmplă
la acest club, de când sunt eu în fotbal nu a existat la
Craiova o structură atât de bine făcută. Vom încerca
să racolăm şi să creştem toate talentele din zonă pen-
tru ca Bănia să fie din acel centru puternic de fotbal
care a fost cândva” a spus „Ţâcă” Zamfir. Director
sportiv a fost numit fostul fundaş al Craiovei Maxi-
ma, Nicolae Tilihoi. „Acest club a devenit o certitudi-
ne, nu mai sunt îndoieli asupra lui. Avem trecut, avem

CS Universitatea s-a primenit iarna Ovidiu Stângă:  „Strategia
noas t ră es te să imple metăm
şc oala olandeză,  dar ac est luc ru
nu se poate fac e peste noapte,
avem nevoie de continuitate. Spre
exemplu, Barc elona c ulege abia
în ultimii ani roadele munc ii lui
Johan Cruyff.  Am adus jucători
buni, ne-am propus să avem con-
curenţă pe posturi şi pe lângă re-
zultate vrem să fac em ş i specta-
col. De asemenea,  cred că am
rezolvat şi problema întineririi
lotului. Nu c red că vor avea pro-
bleme de adaptare, fiindc ă sunt
juc ători valoroşi. La Craiova este
greu, dar  eşti şi iubit dac ă faci
performanţă. Ne dorim să adu-
cem idoli, fiindc ă asta caută fa-
nii. Mi-aş  mai dori un atacant, în
res t suntem acoperiţi pe toate
posturile”

Ghe orghiţă Ge olgău : „Am
transferat pe termen mediu ş i
lung. Am adus foş ti sau actuali
internaţionali de toate categorii-
le. Pe termen scurt ne propunem
să promovăm, pe termen mediu,
2-3 ani, să jucăm în cupele euro-
pene, iar pe termen lung, 4-5 ani,
vrem să ne batem la titlu”

Dacian Varga: „Patronul echi-
pei mi-a prezentat un proiect sen-
zaţional şi m-a convins în mai pu-
ţin de 5 minute să semnez, deşi
am avut ş i multe oferte din Liga
I.  Îmi doresc  trofee cu CSU şi
să aducem fanii la s tadion.  Mi-aş
dori să repet performanţa pe c are
am făc ut-o cu Unirea Urziceni,
unde am câştigat titlul”

Răzvan Patriche: „Am venit
la ec hipa de pe primul loc  ş i
vreau să promovez în Liga I cu
Craiova. Probabil că ne vom bate
la promovare chiar cu fostul meu
club, ASA Tg. Mureş”

CS Universitatea i-a prezentat
ieri într-o conferinţă de presă pe
cinci dintre jucători transferaţi în
iarna aceasta: Dacian Varga (30 de
ani, Sportul), Andrei Ivan (17 ani,
Sporting Piteşti), Răzvan Patriche
(27 de ani, ASA tg. Mureş), porta-
rul sârb Nemanja Latinovic (19 ani,
Hajduk Kula) şi fundaşul dreapta
macedonean Tome Kitanovski (21
de ani, Pelister Bitola). Ieşenii Avră-
mia şi Herghelegiu au semnat con-
tracte începând cu 1 iulie, deşi au
şanse să ajungă în Bănie în iarna
aceasta, iar transferul lui Bogdan
Vătăjelu de la Metalul Reşiţa s-a
perfectat chiar ieri, iar el se va ală-

Varga, Ivan, Patriche, Latinovic, Kitanovski au fost
prezentaţi ieri, dar în lotul de Antalya vor fi şi Vătăjelu şi
Şerban, CSU renunţând în acelaşi timp la 8 fotbalişti

tura lotului la Bucureşti, înainte de
plecarea spre Antalya. „Vătăjelu
este sută la sută jucătorul nostru,
am primit vestea chiar în timpul
conferinţei de presă” a spus Geo-
lgău. De asemenea, mijocaşul de-
fensiv de la Viitorul lui Gică Hagi,
Ionuţ Şerban, se antrnează cu
CSU. „Este un jucător crescut la
Şcoala lui Gică Popescu, iar pro-
fesorul Zamfir ne-a vorbit foarte
frumos despre el. El este deţinut
în coproprietate de Gică Hagi şi
Gică Popescu, dar probabil ne vom
înţelege pentru transferul său” a
spus Geolgău. Cât despre Mădălin
Puţintelu, jucătorul de 16 ani de la

Dunărea Calafat, Ge-
olgău a declarat că
es te monitorizat de
câteva luni de scou-
terii c lubului,  dar
transferul a intrat în
impas după ce fotba-
listul a semnat un con-
tract de impresariere
cu Sorin Paraschiv.
Au fost deja reziliate
contractele jucătorilor Daniel Opri-
ţa, Dragoş Dragalina, Creţu Vişan,
Florian Pîrvu, Cristi Bardu, Bog-
dan Scarlat şi Ousmane Gueye, iar
după transferul lui Vătăjelu va fi
disponibilizat şi Ionuţ Stancu. As-

tăzi este programată vizita medi-
cală, iar mâine juveţii vor pleca spre
Bucureşti, de unde vor decola spre
Antalya, pentru primul cantona-
ment al iernii, care va dura până
pe 26 ianuarie.

Şedinţa de pregătire programată ieri după-amiază s-a desfăşurat
pe stadionul „Ion Oblemenco”, dar de această dată alb-albaştrii nu
au mai alergat pe pista de atletism, Ovidiu Stângă permiţându-le
accesul la minge. Antrenamentul a fost urmărit şi de un grup de
suporteri, aceştia afişând şi două mesaje: „Împreună spre Liga I” şi
„Forza Ştiinţa”, acompaniate şi de câteva torţe şi fumigene.

Fanii au afişat mesaje
la antrenament

„Ţâcă” Zamfir: „Niciodată nu am văzut
la Craiova un club aşa de bine structurat”

Olandezii Laurens Ebben şi
Dennis Meier au fost cooptaţi în
staff-ul lui Ovidiu Stângă

şi viitor, ne mai trebuie doar un dram de noroc pentru
a face performanţă” a spus Tilihoi. Stângă şi-a raco-
lat în staff-ul tehnic doi olandezi, un nutriţionist, Den-
nis Meier, şi un preparator fizic, Laurens Ebben, pen-
tru care a fost translator la conferinţa de presă. Ambii
s-au declarat încântaţi de ceea ce au găsit la Craiova,
iar Ebben a mai avut contacte cu România, fiind an-

gajat acum doi ani de CFR Cluj pentru a se ocupa
de recuperarea câtorva jucători accidentaţi. „În
Olanda, România are o imagine bună prin prisma
naţionalei, care a secondat Olanda în grupa de ca-
lificare la Mondiale, dar şi prin Steaua, care a avut
rezultate fantastice în ultima vreme, eliminând şi
Ajaxul, acolo unde eu am activat preţ de 3 ani” a
spus Ebben. De ieri, CS Universitatea are şi un nou
medic, nimeni altul decât translatorul lui Nicolo
Napoli de la FC Universitatea, Andrei Tohăneanu.
CSU are din iarna aceasta şi doi ofiţeri de presă,
Liviu Bistriceanu şi Cosmin Cojocăreanu.
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Dacian
Varga


