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- A zis preşedintele că “iarna nu-i ca
vara”. A zis, dar nu-i adevărat pentru
că noi, Popescule, suntem la fel de săraci şi vara şi iarna.
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Cum ne apărăm...
pământul
Mai întâi a fost lans at zvonul, cu de stulă inabilitate , de
un funcţionar de rang infe rior, ataşat pe proble me de
agricultură al Ambas adei Ungarie i la Bucure ş ti: s tatul
ma ghia r s e pre găte ş te s ă
cumpe re te re nuri agricole în
Ardeal. Zvonul a fos t infirmat de Ministerul ungar al
Afacerilor Externe, pre textându-s e că a fos t „doar o
ide e ”, nu un program. Au
urmat câte va re acţii ponde rate în spaţiul public, de loc
menite s ă cree ze panică sau
s ă inflame ze s ituaţia.
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Tratament gratuit
pentru doljenii
dependenţi
de alcool

3

Închisoare
cu suspendare
pentru „pistolarul”
de la mall
Doljeanul de 42 de ani care a
ameninţat un taximetris t c raiovean cu pistolul, în parcarea Mallului Electroputere din Craiova, a
fost condamnat, ieri, la un an de
închisoare c u suspendare pe durata unui termen de încercare de
3 ani. Odată cu pronunarea sentinei, instana a dispus punerea în
libertate a inculpatului, care se afla
după gratii de la momentul c omiterii faptei, de pe 1 decembrie
2013. Hotărârea nu es te definitivă, putând fi atacată cu rec urs.
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Vot în CLM Craiova
pentru blocul de garsoniere

Blocul de garsoniere
care s e află în curtea
Căminului de bătrâni de
pe strada „Tabaci” va fi
dat în administrarea instituiei. Autorităţile locale susin că trebuie să
îndeplinească ’i această
formalitate pentru ca o
parte dintre bătrâni să
poată fi cazaţi aici pe
timpul cât se execută lucrările de modernizare
a azilului.
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Seara Medicilor ,
cu creaii
beethoveniene,
la Filarmonica
„Oltenia”
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 16 ianuarie 2014-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,5447 ............. 45261
1 lirã sterlinã..........................5,4587.......................54587

Agenþia Medicamentului
recomandã prudenþã
privind prescrierea
medicamentelor
Protelos/Osseor
Agenþia Naþionalã a Medicamentului recomandã medicilor
prudenþã în prescrierea unur
produse pentru osteoporozã, dupã
ce Comitetul de farmacovigilenþã
al Agenþiei Europene a Medicamentului a sugerat, la sfârºitul
lunii aprilie 2013, suspendarea
utilizãrii acestora, pentru cã ar
prezenta risc crescut de boli
cardiovasculare. Comitetul de
farmacovigilenþã pentru evaluarea riscului a recomandat suspendarea utilizãrii medicamentelor
Protelos/Osseor (ranelat de
stronþiu), recomandarea fiind
transmisã Comitetului pentru
medicamente de uz uman spre
analizã în vederea emiterii unei
opinii finale, care va fi formulatã
în perioada 20 - 23 ianuarie 2014,
informeazã Ministerul Sãnãtãþii
într-un comunicat. „Ministerul a
dispus Agenþiei Naþionale a
Medicamentului sã informeze
medicii prescriptori referitor la
propunerea Comitetului de
farmacovigilenþã ºi sã le recomande acestora o prudenþã deosebitã
în raport cu produsul mai sus
menþionat, astfel încât siguranþa
pacienþilor sã nu fie afectatã. În
momentul în care va fi datã
publicitãþii decizia finalã a
Agenþiei Europene a Medicamentului, Ministerul Sãnãtãþii va lua
toate mãsurile care se impun”, se
mai aratã în comunicat. Astfel, s-a
menþionat restricþionarea accesului la aceste medicamente pentru
pacienþii cu afecþiuni cardiovasculare ºi prescrierea produselor
numai pentru tratarea osteoporozei severe cu risc crescut de
fracturã.
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Super-imunitatea parlamentarilor,
declaratã neconstituþionalã de CCR

Modificãrile la Codul Penal adoptate de Camera
Deputaþilor în 10 decembrie 2013, privitoare la scoaterea parlamentarilor ºi a aleºilor locali din categoria funcþionarilor publici, dar ºi modificãrile aduse
la conflictul de interese, sunt neconstituþionale, a
decis, ieri, Curtea Constituþionalã a României
(CCR). Judecãtorii CCR au discutat sesizarea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ) ºi cele ale PDL
pe aceastã temã. „Cu unanimitate de voturi decide: admite obiecþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. I punctul 5 ºi art. II punctul 3 din
Legea pentru modificarea ºi completarea unor acte
normative ºi ale articolului unic din Legea pentru
modificarea art.253 indice 1 din Codul Penal ºi constatã cã aceste dispoziþii sunt neconstituþionale în
raport de criticile formulate”, se aratã în minuta CCR.
ÎCCJ a sesizat CCR în 12 decembrie 2013, precizând
în actul transmis Curþii cã modificãrile aduse Codu-

lui Penal, în urma cãrora s-ar putea concluziona cã
anumite persoane „sunt deasupra legii”, neputând
fi pedepsite pentru comiterea unor infracþiuni de
corupþie, pot fi considerate incompatibile cu funcþionarea statului de drept. Potrivit instanþei supreme,
prin modificarea legii, în sensul cã sunt scoºi din
categoria funcþionarilor publici preºedintele României, deputaþii ºi senatorii, precum ºi persoanele care
îºi desfãºoarã activitatea în cadrul unei profesii liberale, dar ºi prin schimbãrile aduse la conflictul de
interese, „s-ar putea desprinde concluzia cã toate
categoriile de persoane exceptate de la art.147 din
Codul penal ºi art.175 din noul Cod Penal sau eliminate din sfera subiectului activ al infracþiunii de
conflict de interese prevãzutã în art.2531 din Codul
Penal sunt deasupra legii, neputând fi cercetate ºi
pedepsite pentru sãvârºirea unor infracþiuni de serviciu sau de corupþie, fapt care ar fi incompatibil
cu funcþionarea statului de drept”. Conform deciziei ICCJ de sesizare a CCR, diferenþa de tratament
juridic instituitã prin modificãrile Codului Penal nu
are o „justificare obiectivã ºi rezonabilã”, în condiþiile în care conduce la „excluderea incidenþei unor
norme de incriminare în cazul unor categorii de
persoane aflate în aceeaºi situaþie cu persoanele
cãrora normele de incriminare le sunt aplicabile”.
ªi PDL a transmis Curþii, tot în 12 decembrie, douã
sesizãri privind modificãrile la Codul Penal. Una
dintre sesizãri a vizat definirea funcþionarului public, iar cealaltã conflictul de interese. Astfel, prima
s-a referit la modificarea articolului 253 indice 1 din
Codul Penal, prin care, susþinea Vasile Blaga, liderul
PDL, parlamentarii PSD ºi PNL s-au sustras conflictului de interese, iar a doua are ca obiect modificarea articolului 147, prin care parlamentarii au fost
scoºi din categoria funcþionarilor publici. Blaga a
criticat ºi faptul cã ºedinþa Comisiei Juridice în care

s-a avizat modificarea Codului Penal a avut loc la
miezul nopþii ºi cã reprezentanþii PDL nu au fost
anunþaþi. Modificãri la Codul Penal adoptate de
Camera Deputaþilor în 10 decembrie 2013 au provocat cel mai mare scandal din justiþie de anul trecut.
Prin una dintre modificãri, preºedintele ºi parlamentarii au fost scoºi din categoria funcþionarilor publici prevãzutã în Codul Penal. În aceeaºi zi, Camera
a aprobat un proiect de modificare a Codului Penal
respins de Senat în octombrie 2012, prin care se
schimbã articolul privind conflictul de interese, fiind eliminatã categoria funcþionarilor publici. Proiectul de lege a fost introdus pe ordinea de zi suplimentarã a Camerei ºi a fost votat fãrã ca raportul
comisiei sã fie publicat ºi fãrã dezbatere în plen.
Modificãrile au fost contestate vehement de preºedintele Traian Bãsescu, care a spus cã acestea
sunt „dramatice” ºi „dãrâmã zece ani de muncã ºi
activitate a instituþiilor anticorupþie”, precum DNA
sau ANI. ªi Direcþia Naþionalã Anticorupþie a arãtat cã, în urma modificãrilor aduse Codului Penal,
parlamentarii trimiºi în judecatã pentru fapte de
corupþie sau asimilate acestei infracþiuni ar putea
sã fie achitaþi, iar cei aflaþi în detenþie, prin condamnãri definitive, ar putea fi puºi în libertate. La
rândul sãu, preºedintele Agenþiei Naþionale de Integritate, Horia Georgescu, susþinea cã, în urma
modificãrilor, „se va crea o super-imunitate”, iar
„istoricul de cazuri al ANI va fi aruncat în aer în
cazul a 25 de senatori ºi deputaþi”. ªi CSM a criticat modificãrile aduse Codului Penal, subliniind
cã nu le-a primit spre avizare, aºa cum prevede legea. Ambasadele Statelor Unite, Olandei, Germaniei ºi ambasadorul britanic, Martin Harris, precum
ºi reprezentanþii unor organizaþii neguvernamentale au criticat, de asemenea, amendamentele aduse la
Codul Penal de cãtre deputaþi.

Banca Mondialã: Creºterea economicã a României
va fi de 2,5% în acest an, similarã cu cea din 2013
Premierul Victor Ponta le-a cerut,
ieri, miniºtrilor sã stabileascã noi þinte de creºtere economicã pentru 2014,
susþinând în ºedinþa de Guvern cã
datele de pânã acum aratã cã 2013 a
fost cel mai bun an economic, cel puþin de dupã 2008. „Anul acesta, dincolo de alegeri ºi referendum, vreau sã
vã rog pe toþi sã stabilim targeturi de
creºtere economicã în continuare, de
reducere, sigur, avem cel mai mic deficit, spre bucuria Ministerului Bugetului, de proiecte concrete pe care le faceþi. Ce am fãcut, oamenii ºtiu, le spunem noi, dar ce vrem sã facem e la fel
de important”, a declarat premierul.
Ponta a afirmat cã datele aratã cã anul

trecut a fost cel mai bun din punct de
vedere economic dupã 2008. „Vreau
sã zic tuturor miniºtrilor încã o datã,
ca sã spuneþi dumneavoastrã, cã alþii
nu o sã vã laude, cã 2013 se confirmã,
pe mãsurã ce se finalizeazã toate datele, ca fiind probabil cel mai bun an
economic, în mod sigur, dupã 2008,
cu cel mai mare PIB, cu cea mai micã
ratã a inflaþiei. Avem o ratã a inflaþiei
— exportatorii ar spune cã e prea micã,
dar ce este important este cã, în mod
sigur, 1,6% inflaþie în 2013 este mult
mai puþin decât am reuºit noi sã creºtem veniturile, în special la pensionari
ºi la alte categorii. Anul agricol a fost
cu siguranþã unul dintre cei mai buni

Calendarul proiectelor de investiþii convenite
cu China, stabilit sãptãmâna viitoare
Premierul Victor Ponta a anunþat
ieri cã, sãptãmâna viitoare, Executivul
va începe redactarea unui calendar al
implementãrii proiectelor de investiþii
convenite cu Guvernul Chinei în luna
noiembrie, cu prilejul summit-ului China - Europa Centralã ºi de Est. „Sãptãmâna viitoare începem sã scriem calendarul pentru proiectele pe care leam semnat, cu investiþiile din China,
energie, transporturi, IT, agriculturã.
Deci, a trecut anul nou românesc, anul
nou chinezesc o sã vinã acum, repede, dar trebuie ca tot ceea ce am semnat sã ºi facem”, a spus Ponta la începutul ºedinþei de Guvern. România ºi
China au semnat acorduri de colabo-

rare pentru înfiinþarea în comun a unui
parc tehnologic ºi reluarea exportului
de bovine pentru reproducþie ºi carne
de porc cãtre China, dar ºi mai multe
documente de colaborare în domeniul
energie, inclusiv în domeniul nuclear
ºi termoelectric.

ºi, dupã 20 de ani, nu mai importãm
mai multã mâncare decât exportãm”,
a mai spus premierul. Pe de altã parte, Banca Mondialã (BM) anticipeazã pentru acest an o
creºtere de 2,5% a economiei României, similarã cu cea estimatã
pentru 2013, indicatorul
urmând sã accelereze
uºor anul viitor, la
2,7,%, potrivit Prognozei Economice Globale
a instituþiei financiare
internaþionale. BM a
îmbunãtãþit astfel estimãrile pentru 2013 ºi

2014 în cazul României faþã de ediþia
de anul trecut a raportului, dar a redus creºterea economicã previzionatã pentru anul viitor.

ªedinþã specialã pe tema Acordului
de Parteneriat 2014-2020
Guvernul se va reuni, sãptãmâna
viitoare, în ºedinþã specialã pe tema
Acordului de Parteneriat care stabileºte modul de atragere de fonduri
europene în perioada 2014-2020, a
anunþat ieri premierul Victor Ponta.
„De altfel, sãptãmâna viitoare vreau,
cu toþi miniºtrii care aveþi atribuþii în
domeniul gestionãrii fondurilor europene, sã facem o ºedinþã specialã pentru 2014-2020. Domnule Teodorovici,
sã nu obosiþi sã explicaþi chiar ºi domnului Nazare cã nu ne-a respins nimeni Acordul de Parteneriat, pentru
simplul motiv cã nu l-am trimis, cum
nu l-a trimis, de fapt, nimeni din Europa. În decembrie abia au ieºit ghiduri-

le. Deci, era greu sã ne fie respins ceva
ce nu am trimis, dar, atunci când îl vom
trimite, trebuie sã fie bun ºi, pentru
asta, consultare continuã ºi cu ministerele de linie, ºi cu partenerii europeni, Comisia Europeanã, în aºa fel
încât Acordul sã fie foarte bun”, a
spus Ponta. Un document prezentat,
vineri, de Mediafax, relevã cã experþii CE au transmis autoritãþilor române cã prima versiune a Acordului de
Parteneriat pentru utilizarea fondurilor comunitare în perioada 2014-2020
este lipsitã de viziune strategicã, prea
vagã ºi nu dovedeºte cã lecþia datã
de eºecul cheltuirii banilor UE este
valorificatã.

joi, 16 ianuarie 2014

administraţie

cuvântul libertăţii / 3

Vot în CLM Craiova pentru
blocul de garsoniere
B locul de garsonie re care se află în curtea Căminului de bătrâni de pe s trada „Tabaci” va fi dat în administrarea instituţiei.
Autorităţile locale s us ţin că tre buie s ă înConsilierii municipali, care se întrunesc
mâine într-o şedinţă extraordinară, au pe
ordinea de zi şi un proiect de hotărâre prin
care se propune darea în administrarea Căminului de bătrâni a imobilului H8, scara 1.
Laolaltă cu alte trei scări de bloc, clădirea a
fost preluată, prin protocol, anul trecut de
la Consiliul Judeţean Dolj, care nu le-a mai
folosit de multă vreme. În raportul care
însoţeşte proiectul de hotărâre se precizează că autorităţile judeţene au renunţat la aceste imobile care erau destinate pentru cazarea persoanelor cu handicap întrucât au fost
construite imobile noi în acest scop.

Imobilul nu a mai fost niciodată reabilitat
Cele patru scări de bloc care au intrat

deplinească ş i ace as tă formalitate pentru
ca o parte dintre bătrâni să poată fi cazaţi
aici pe timpul cât se e xecută lucrările de
modernizare a azilului.

încă de anul trecut în patrimoniul Craiovei
se află toate în curtea Căminului de bătrâni.
Potrivit proiectului de hotărâre, imobilul H8,
scara 1, care va fi supune mâine la vot, a
fost construit în anul 1993, timp în care nu
a fost niciodată modernizat sau reabilitat. El
conţine 40 de garsoniere, care nu se află
însă într-o stare bună. În raport se spune
că necesită lucrări de reparaţii şi igienizări,
că instalaţiile electrice şi sanitare nu sunt în
stare de funcţionare, iar pe alocuri lipsesc.
Blocul are patru etaje, dar şi un subsolul tehnic care este iluminat, dar este plin de apă.

Modernizare cu 2,4 milioane de euro
Căminul de bătrâni de pe strada „Tabaci”
a intrat într-un proces de reabilitare amplu,

care presupune
modernizarea
tuturor imobilelor funcţionale, inc lusiv a
spălătoriei. Lucrarea se ridică
la valoarea de
aproximaxtiv
2,4 milioane de
euro, bani proveniţi din fonduri europene.
Printre dotările care sunt prinse în execuţie
este şi montarea unei centrale termice care
va funcţiona pe gaze pentru care se va construi un corp nou de clădire ce o va adăposti. Pavilionul central în care sunt cazaţi
cei mai mulţi bătrâni va fi anvelopat termic
pentru a nu se mai pierde căldura, parchetat
şi dotat cu obiecte noi de mobilier.

320 de bătrâni sunt cazaţi la azil

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.
ANUNŢ DE INCHIRIERE/CONCESIUNE
prin
LICITAŢIE publică CU OFERTĂ ÎN PLIC
S.C. PARC INDUSTRIALCRAIOVA S.A anunţă public lansarea ofertei de închiriere/concesionare prin licitaţie a unor noi parcele de teren pentru investiţii green field şi/sau spaţii
pentru activităţi de microproducţie/birouri/cercetare/proiectare/IT denumite generic “Unităţi” din “Parc Industrial Craiova”, cu constituirea dreptului de superficie pentru terenul folosit
în vederea edificării unor construcţii, in condiţiile contractului de închiriere/concesiune.
Locaţiile au acces la toate utilităţile existente în amplasamentul Parcului Industrial Craiova
respectiv, energie electrică, apă, canalizare menajeră şi pluvială, gaze naturale, reţele de telecomunicaţii prin fibră optică, infrastructură urbană (parcări auto, drumuri de acces modernizate).
Perioada de închiriere este cuprinsă între 3 – 26 ani.
Licitaţia publică se va desfăşura în fiecare săptămână în ziua de luni, ora 13.30, la sediul
Parc Industrial Craiova S.A.
OAMENI. AFACERI. PROFIT.
INTENŢ IONAŢ I SĂ ÎNCEPEŢ I O AFACERE PROFITABILĂ ?
ALEGEŢ I PARC INDUSTRIAL CRAIOVA !
VIZITAŢ I-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro
Cei interesaţi pot procura Dosarul de Prezentare (Caietul de sarcini) ce cuprinde şi condiţiile
de participare la licitaţie, de la sediul PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. din str. Aviatorilor, nr
10, com. Gherceşti, jud. Dolj, zilnic între orele: 9 -15.
Preţul Dosarului de Prezentare al fiecărei unităţi este 1.200 Euro, la care se adaugă T.V.A.
Plata se face la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii.
Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de Prezentare sunt:
1) Împuternicire din partea potenţialului ofertant pentru ridicarea Dosarului de Prezentare
şi semnarea Angajamentului de confidenţialitate;
2) Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie certificată pe propria răspundere de reprezentantul împuternicit al agentului economic;
3) Dovada depunerii Scrisorii de intenţie în original conform modelului generat din pagina
de internet www.parcindustrialcraiova.ro /chestionar
4) Dovada achitării preţului Dosarului de prezentare.
Persoanele juridice române pot efectua plata Dosarului de Prezentare in lei, cu ordin de plată,
în contul Parc Industrial Craiova S.A. nr. RO97INGB0012000024368911, deschis la ING
BANK – Agenţia Bancară Craiova, în echivalent lei.
Persoanele juridice străine pot efectua plata Dosarului de Prezentare, în Euro - în contul Parc
Industrial Craiova S.A nr. RO46INGB0012000024360711 sau în dolari - în contul Parc Industrial
Craiova S.A nr. RO89INGB0012000024364011, deschise la ING BANK – Agenţia Bancară Craiova, SWIFT: INGBROBU.
Pentru participarea la licitaţia publică cu ofertă în plic este obligatorie cumpărarea Dosarului
de Prezentare şi depunerea de către ofertanţi la sediul PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., in
plic sigilat a Documentelor de participare precizate in Dosarul de Prezentare – Secţiunea C, până
la ora 12.00 în ziua licitaţiei, acest termen fiind termen de decădere.
Verificarea, analiza documentelor de participare la licitaţie, evaluarea ofertelor şi selectarea
ofertantului câştigător se va face de către Comisia de licitaţie a PARC INDUSTRIAL CRAIOVA
S.A. în cel mult 24 de ore de la data licitaţiei.
Societatea administrator acordă facilităţi privind incubarea afacerii pentru firmele care se
încadrează într-una din următoarele situaţii:
1. firme care se înfii nţează prin incubare cu sediul s ocial în clădirea Incu batorului de
Afaceri Parc Industrial Craiova;
2. firme constituite cu o vechime de cel mult un an înainte de data licitaţiei care nu au
desfăşurat activitate şi doresc să îşi stabilească sediul social în clădirea Incubatorului de Afaceri Parc Industrial Craiova pentru a incuba o afacere;
3. firme care se înfiinţează/relocă în/din Incubatorul de Afaceri şi realizează în Parcul
Industrial Craiova o investiţie green field de cel puţin 300 mp construiţi.
Detaliile privind facilităţile acordate se regăsesc în Dosarul de prezentare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0251/466.185 sau accesând www.parcindustrialcraiova.ro

În azil sunt cazaţi, în acest moment, 320
de bătrâni care depin în exclusivitate de serviciile ce le sunt oferite aici. Pentru a li se

oferi un confort mai bun, proiectanţii au
prins în proiect şi dotarea tuturor camerelor cu un sistem de armă pentru apelarea
asistentelor medicale în caz de nevoie. Îmbunătăţiri se vor face şi la bucătăria căminului. În proiect este prevăzută achiziţia unui
lift cu ajutorul căruia mâncarea va putea fi
transportată mai uşor. Conducerea căminului a insistat ca bătrânii să beneficieze de un
salon de fizioterapie bine pus la punct, dat
fiind faptul că majoritatea au nevoie de tratamente pentru recuperare.

LAURA MOŢÎRLICHE

RAADPFL Craiova a început
curăţenia de ...primăvară
Profitând de vremea frumoas ă, RAADPFL Craiova
a început din vreme să c ureţe spaţiile verzi din Bănie.
Potrivit c onducerii regiei, a
fos t mobiliz ată întreaga
ec hipă de la sectorul „Zone
verzi” pentru a îndepărta
vegetaţia uscată din timpul
toamnei. Tot ac um se fasonează ş i copac ii. „Săptămâna trecută a fos t încheiată c urăţarea spaţiilor verzi
din curţile grădiniţelor, iar
acum s-a intrat în cartiere”,
se arată într-un c omunic at
de pres ă al RAADPFL Craiova. Tot în aceas tă perioadă, s-au început luc rările de refacere a caros abilului şi
trotuarelor ac olo unde este nevoie de intervenţii. (L.Moţîrliche)

24 de ani de la renaşterea
liberalismului în România
Ziua de 15 ianuarie are o conotaţie specială pentru Partidul Naţional Liberal, pentru liberalismul din România şi susţinătorii acestuia. În această zi ( n.r ieri), în urmă cu 24 de
ani, se reînfiinţa, după o perioadă grea pentru
România ş i poporul român, Partidul
Naţional Liberal. Această zi reprezintă
renaşterea spiritului liberal în România,
fiind totodată un moment marcant pentru evoluţia liberalismului în ara noastră. „În cei 24 de ani de la reînfiinţare,
Partidul Naţional Liberal şi-a recăpătat
identitatea şi dimensiunea naţională pe
care le-a avut încă din perioada interbelică, continuându-şi rolul de actor
esenţial în dezvoltarea României. Partidul Naţional Liberal este acum, la 24
de ani de la reînfiinţarea sa, mai puternic decât oricând după 1989. Indife-

rent dacă s-a aflat la guvernare sau nu, PNL
a rămas întotdeauna un partid al valorilor, al
caracterelor şi al luptătorilor”, ”, se precizează într-un comunicat de presă..

MARGA BULUGEAN
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Închisoare cu suspendare pentru
„pistolarul” de la mall
Doljeanul de 42 de ani care a
ameninþat un taximetrist craiovean cu pistolul, în parcarea Mallului Electroputere din Craiova, a
fost condamnat, ieri, la un an de
închisoare cu suspendare pe durata unui termen de încercare de
Magistraþii Judecãtoriei Craiova au pronunþat, ieri, sentinþa în
dosarul în care Gheorghe Budicã,
de 42 de ani, din comuna doljeanã
Lipovu, a fost judecat pentru ultraj contra bunelor moravuri ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice ºi
ameninþare. Bãrbatul a ajuns în
spatele gratiilor pe 1 decembrie
2013, dupã ce a ameninþat un taximetrist craiovean în parcarea
Mall-ului Electroputere, fiind trimis în judecatã, în stare de arest
preventiv, în aceeaºi lunã. Inculpatul ºi-a recunoscut faptele în
faþa judecãtorilor ºi a cerut sã beneficieze de prevederile legale vizând reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsã. Judecãtorii
l-au condamnat la 3 luni de închisoare pentru ameninþare, 1 an de
închisoare pentru ultraj contra
bunelor moravuri ºi tulburarea

3 ani. Odatã cu pronunþarea sentinþei, instanþa a dispus punerea
în libertate a inculpatului, care se
afla dupã gratii de la momentul
comiterii faptei, de pe 1 decembrie
2013. Hotãrârea nu este definitivã, putând fi atacatã cu recurs.

ordinii ºi liniºtii publice, le-au contopit, dispunând suspendarea pedepsei rezultante de un an închisoare pe durata unui termen de
încercare de trei ani. Acesta are
de achitat ºi suma de 800 de lei
cheltuieli judiciare, i s-a confiscat
pistolul ºi a fost pus în libertate ieri,
odatã cu pronunþarea hotãrârii.
„În temeiul art. 193 alin. 1
C.pen. condamnã inculpatul Budicã Gheorghe la pedeapsa de 3
luni închisoare. În temeiul art.
321 alin. 1 C.pen. condamnã inculpatul Budicã Gheorghe la pedeapsa de 1 an închisoare. Contopeºte pedepsele aplicate în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare. Dispune suspendarea
condiþionatã a executãrii pedepsei aplicate inculpatului pe durata termenului de încercare de 3
ani. Deduce din pedeapsa apli-

catã perioada reþinerii ºi arestului preventiv de la 01.12.2013 la
zi. Dispune punerea de îndatã în
libertate a inculpatului Budicã
Gheorghe de sub puterea mandatului de arestare nr. 272/
02.12.2013. Obligã inculpatul la
plata sumei de 800 lei cheltuieli
judiciare statului. Cu drept de recurs. Pronunþatã în ºedinþa publicã de la 15.01.2014”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a Judecãtoriei Craiova de ieri.

S-au certat pe locul
de parcare
Reamintim cã, poliþiºtii craioveni au fost solicitaþi, pe 1 decembrie 2013, în parcarea Mall-ului
Electroputere din Craiova în urma
unui scandal izbucnit în parcare.
Conform reprezentanþilor IPJ

Dolj, din cercetãrile fãcute de poliþiºtii Secþiei 3 Craiova s-a stabilit
cã Gheorghe Budicã, de 42 de ani,
din comuna doljeanã Lipovu, ºi-a
parcat maºina de teren în staþia de
taxi, pe locurile rezervate taximetriºtilor. Silviu Enache, de 43 de
ani, din municipiu, taximetrist, ia spus sã-ºi mute maºina, cei doi
s-au luat la ceartã, iar Budicã a
scos pistolul pe geamul maºinii,
ameninþându-l pe taximetrist. Cei
doi combatanþi au fost duºi la sediul Secþiei 3 Poliþie, au fost audiaþi, pe numele lui Gheorghe Budicã întocmindu-se dosar penal
pentru ameninþare. Poliþiºtii au
constatat cã avea permis pentru
armã, însã i-au ridicat pistolul ºi

muniþia pentru continuarea cercetãrilor. Continuând verificãrile
însã, poliþiºtii au reþinut în sarcina sa ºi infracþiunea de ultraj contra bunelor moravuri ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice, Budicã
fiind reþinut pe 24 de ore.
„În cauzã a fost întocmit dosar penal pentru ameninþare, ultraj contra bunelor moravuri ºi
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice, arma ºi muniþia au fost ridicate în vederea continuãrii cercetãrilor, iar doljeanul a fost introdus
în arest, pe bazã de ordonanþã de
reþinere pentru 24 de ore”, a declarat, la momentul respectiv, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector principal Alin Apostol.

Arestaþi pentru distrugere dupã ce În arestul IPJ Dolj pentru 21 de fraude
cu cãrþi de credit comise în Germania
au dat foc unei autoutilitare
Un bãrbat acuzat de comiterea a 21 de infracþiuni de fraudã
cu cãrþi de credit pe teritoriul Germaniei, a fost încarcerat,
marþi, în arestul IPJ Dolj, dupã ce Curtea de Apel Craiova
a dispus arestarea acestuia în vederea extrãdãrii.

Doi bãrbaþi, de 25,
respectiv 51 de ani, au
fost arestaþi, marþi
dupã-amiazã, pentru 20
de zile, dupã ce poliþiºtii
au stabilit cã cei doi au
incendiat autoutilitara
unui bãrbat din ªimnicu
de Sus. Cei doi i-au
vândut maºina, apoi au
apãrut neînþelegeri cu
privire la bani, aºa cã
s-au dus noaptea ºi au
dat foc maºinii.
Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în urma activitãþilor specifice desfãºurate de poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Criminale, împreunã cu poliþiºti din cadrul Secþiei 6 Poliþie Craiova ºi
Posturilor de Poliþie Teasc ºi Ostroveni, marþi dimineaþã au fost
fãcute douã percheziþii domiciliare la locuinþele lui Marin Sãrdaru, de 51 de ani, din Craiova
ºi Stelian Ciuciunã, de 25 de ani,
din comuna Teasc. Cu ocazia
percheziþiilor, poliþiºtii au identificat ºi ridicat, în vederea ceretãrilor, bunuri ºi mijloace materiale de probã, în baza cãrora
au reuºit sã documenteze ºi sã
reþinã în sarcina celor doi sãvâr-

ºirea infracþiunii de distrugere
prin incendiere. Poliþiºtii îi suspectau pe cei doi cã, în noaptea
de 11 spre 12 decembrie 2013,
au incendiat ºi distrus în proporþie de 90% autoutilitara Mercedes Sprinter aparþinând pãrþii
vãtãmate Anghel Frunzã, de 56
de ani, din comuna ªimnicu de
Sus. Se pare cã primii doi i-au
vândut lui Frunzã maºina, au
fãcut o chitanþã de mânã în
momentul tranzacþiei, apoi au
cerut bani mai mulþi ºi pentru
cã nu s-au înþeles, s-au hotãrât
sã dea foc maºinii. Dupã percheziþii, poliþiºtii i-au ridicat pe
cei doi pentru audieri, i-au prezentat Parchetului de pe lângã

Judecãtoria Craiova ºi, în aceeaºi zi i-au prezentat ºi instanþei de judecatã, care le-a emis
mandate de arestare preventivã
pentru 20 de zile.
„Cei în cauzã au fost prezentaþi Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova cu propunere
de punere în miºcare a acþiunii
penale ºi arestare preventivã, unitatea de parchet ºi-a însuºit propunerea ºi a promovat dosarul
Judecãtoriei Craiova, care a emis
mandate de arestare preventivã
pentru 20 zile”, ne-a declarat inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Cei doi bãrbaþi au fost introduºi
în arestul IPJ Dolj.

În cursul zilei de marþi, poliþiºti
din cadrul Serviciului de Investigaþii
Criminale au pus în executare mandatul de arestare preventivã, în vederea extrãdãrii, emis de Curtea de
Apel Craiova pentru o perioadã de
24 de zile, pe numele lui Eugen Dobrescu, din Târgu Jiu, judeþul Gorj,
pentru sãvârºirea în Germania a unui
numãr de 21 infracþiuni de fraudã
cu cãrþi de credit ºi unei infracþiuni
de furt. Bãrbatul a fost prins în Craiova ºi ºi-a exprimat acordul în vederea extrãdãrii: „Admite cererea de
executare a mandatului european de
arestare emis de autoritãþile judiciare
germane, pe numele persoanei soli-

citate, cetãþeanul român Dobrescu
Eugen. Ia act de consimþãmântul exprimat ºi dispune predarea persoanei solicitate Dobrescu Eugen cãtre
autoritãþile judiciare germane, cu
respectarea regulii specialitãþii. Dispune arestarea persoanei solicitate,
în vederea predãrii, pe o duratã de
24 zile, de la 14 ianuarie 2014 la 06
februarie 2014, inclusiv. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã azi 14
ianuarie 2014”, se aratã în încheierea de ºedinþã a Curþii de Apel Craiova. Bãrbatul a fost încarcerat în arestul IPJ Dolj, pânã la perfectarea documentelor necesare extrãdãrii în
Germania.
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Cum ne apărăm... pământul
MIRCEA CANŢĂR
Mai întâi a fost lansat zvonul,
cu destulă inabilitate, de un funcţionar de rang inferior, ataşat pe probleme de agricultură al Ambasadei
Ungariei la Bucureşti: statul maghiar se pregăteşte să cumpere terenuri agricole în Ardeal. Zvonul a
fost infirmat de Ministerul ungar
al Afacerilor Externe, pretextânduse că a fost „doar o idee”, nu un
program. Au urmat câteva reacţii
ponderate în spaţiul public, deloc
menite să creeze panică sau să inflameze situaţia. Comisarul european pentru Agricultură, Dacian
Cioloş, a venit cu un punct de vedere aşa şi aşa, mai degrabă de circumstanţă, opinând că „este strict
interzisă de legislaţia europeană
crearea de avantaje economice cu
resurse publice pe criterii etnice,
iar Comisia Europeană, prin de-

partamentele specializate, urmăreşte aceste aspecte”. Szabo Jozsef, ataşatul pe probleme de agricultură al Ambasadei Ungariei la
Bucureşti, pentru postul de radio
Erdely FM, declarase că dacă „cineva doreşte să-şi vândă terenul,
în Ardeal, atunci poate încheia un
contract cu statul maghiar, în temeiul căreia va primi o rentă viageră”, iar terenul rămâne în proprietatea sa până la sfârşitul vieţii.
Dacian Cioloş susţine că „statul
român are, la rândul său, la dispoziţie, instrumente pentru a păstra controlul asupra propriei politici funciare şi agricole şi de dezvoltare rurală, oferind oportunităţi tuturor cetăţenilor săi, indiferent de etnie”. Care sunt aceste
„instrumente” nu se spune. Fiindcă de fapt nu există. În schimb,

ceea ce ştim este că de la 1 ianuarie a.c., România, în temeiul angajamentelor luate ca membru al UE,
este obligată să ridice restricţiile la
cumpărarea de terenuri agricole de
către persoane fizice rezidente ale
blocului comunitar. Legea care reglementează cumpărarea de terenuri de către cetăţenii europeni a
fost retrimisă de preşedintele Traian Băsescu Parlamentului, pentru
reexaminare. Din somn s-a trezit
şi ministrul Agric ulturii, Daniel
Constantin, făcând obiecţia că „legea respinsă de preşedintele Traian B ăsescu le dădea românilor
drept de preempţiune la achiziţia
terenurilor”. În discuţie este o problemă grozavă, cu care România
se confruntă. Superficialitatea şi
amatoris mul ministrului Daniel
Constantin nu mai trebuie dovedi-

te şi, indiferent dacă ne place sau
nu de Traian Băsescu, retrimiterea
spre reexaminare a legii pomenite,
„croită” pe alocuri iresponsabil, ar
trebui salutată. Menţiunea ca cetăţenii şi persoanele juridice din UE
să poată cumpăra terenuri extravilane, în aceleaşi condiţii în care
românii pot cumpăra terenuri în
UE, potrivit legislaţiei interne aplicabile în statul respectiv, este de
luat în seamă. Cu destinul terenurilor agricole ale ţării, de care depinde securitatea alimentară a populaţiei, nu e de glumit. Chiar şi
punctul de vedere al senatorului
Mircea Geoană, de a se discuta
problema în CSAT, merită luat în
seamă. „Am o problemă cu capacitatea statului român de a anticipa momente delicate. Ştiam că urmează acest moment (al liberali-

zării), cu toţii am sperat că puterea de cumpărare a românilor va
creşte. Ce mă frământă este că
acest subiect este unul de securitate naţională, pentru că rişti să pierzi
securitatea alimentară”. În momentul de faţă formele de exploatare a terenurilor agricole sunt destul
de firave şi, exceptând o serie de
societăţi comerciale autohtone, deja
consacrate, există mari suprafeţe
disipate în proprietatea unor oameni
în vârstă, la capătul puterilor, pe
care se practică o agricultură de
subzistenţă. Discuţia este una serioasă, dacă nu gravă, şi chiar dacă
se poate vorbi şi mai relaxat de posibilităţile Ungariei de a cumpăra
pământ în România, legea de care
discutam, reîntoarsă la Parlament,
trebuie corectată cât mai adecvat,
cu imperativă responsabilitate.

FIJR consideră că este foarte important ca Republica Moldova
să se apropie cât mai repede de structurile europene
Forumul Internaţional al
Jurnaliştilor Români (FIJR)
consideră că mediile de informare în masă se constituie azi în instrumente utile, necesare şi eficiente în procesul de conservare,
afirmare şi dezvoltare a limbii române în toate zonele lumii unde
trăiesc comunităţi de români.
Însă, uneori, mediile de informare se dovedesc a fi, în condiţiile
actuale, răspunzătoare nu numai
de buna utilizare a limbii române,
cât şi de degradarea acesteia.
„De pildă, utilizarea inadecvată a
limbii române în audio-vizualul
moldovean creează de prea multe ori situaţii de-a dreptul hilare.
Astfel, televiziunea, cea mai la
îndemână sursă de informare, în
loc să educe limbajul telespectatorilor, ajunge să fie o sursă permanentă de greşeli. Deşi massmedia ar trebui să fie un promotor al unei limbi corect utilizate, în
realitate jurnaliştii scriu şi vorbesc fiecare după regulile lui.
Chiar dacă aparent unele exprimări par a fi corecte, specialiştii
spun că nu au nici o legătură cu

limba română. Apropierea cu orice preţ de vorbirea destinatarului, cuplată adeseori cu lipsa de

profesionalism a unor jurnalişti, conduce,
uneori deliberat,
la o inacceptabilă
influenţă a limbii vorbite, a registrului colocvial, popular, familial şi
chiar argotic asupra textului scris sau a celui difuzat
prin emisiuni de radio şi de
televiziune”, susţine Romeo Couţi, preşedintele
FIJR într-un comunicat
de presă.

Procesul de consolidare
a limbii române
Evaluările realizate de-a lungul timpului de către FIJR arată
că această stare de fapt are la
bază în primul rând modul în

care a evoluat procesul de consolidare a limbii române într-o
ţară în care, şi am numit aici Republica Moldova, nu limba română, ci limba rusă a fost pentru mult timp limba oficială a
statului. Ca dovadă că
aşa stau lucrurile, este
suficient să amintim că
astăzi spaţiul informaţional al R epublicii
Moldova este încă
dominat în mare
măsură de massmedia din Rusia. În ciuda
e forturilor
n aţ i o nal e
şi inte rnaţionale de
a cre a o pre să indepe nde ntă în limba română,
Rusia re uşe şte încă s ă manipuleze mass-media din Republica Moldova, fapt cons tatat de căt re monit orii
FIJR ş i detaliat în raportul
”Ultima suflare a Imperiului:
Încercările Rusiei de a controla mass-media în fostele republici sovietice”, raport realizat
de către prestigioasa organizaţie internaţională „Center for International Media Assistance”
(CIMA) şi dat publicităţii la
începutul acestui an. În aceste condiţii, FIJR consideră că
este foarte important ca Republica Moldova să se apropie cât
mai mult şi cât mai repede de
structurile europene, de lumea
civilizată, astfel încât imixtiunile
din partea Rusiei să nu mai fie
posibile şi să se afirme în acest
mod drepturile de posesiune pe
care le are limba română în
acest teritoriu, unde există circa
3 milioane de vorbitori naturali ai
săi dintr-un total de aproximativ
4 milioane de locuitori.

Reconstrucţia instituţională
în sens european
FIJR apreciază că o astfel de
apropiere este posibilă doar prin
reconstrucţia instituţională în sens
european a Republicii Moldova,
proces care presupune printre altele angajarea unui parteneriat
solid al autorităţilor de la Chişinău cu societatea civilă moldovenească, în primul rând cu presa din această ţară. „Ca atare,
considerăm necesară reformarea şi europenizarea mai întâi a
instituţiilor de presă din Republica Moldova, dar mai cu seamă a
instituţiilor publice moldoveneşti
care reglementează activitatea
mass-media. O astfel de instituţie este în accepţiunea noastră
şi Cons iliul Coordonator al
Audiovizualului, for cu responsabilităţi majore în reglementarea audio-vizualului din Republica Moldova, inclusiv sub aspectul prezenţei, utilizării şi calităţii
limbii române – una dintre limbile Uniunii Europene – în presa

moldovenească”, mai spune preşedintele FIJR.

Obligativitatea retransmiterii
programelor TVR
Referitor la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova,
FIJR salută deciziile sale recente – obligativitatea pentru operatorii de cablu ca posturile în
limba română să fie majoritare în pachetul de programe,
obligativitatea retransmiterii
programelor TVR, solicitarea
adresată realizatorilor de emisiuni de la posturile de radio
să vorbească corect, din punct
de vedere gramatical, limba
română – şi se pronunţă totodată pentru modernizarea în continuare a acestei instituţii, în primul rând prin eliberarea sa de sub
influenţa unor oligarhi moldoveni
care au reuşit în timp să pună
monopol pe audio-vizualul din
Republica Moldova.
MARGA BULUGEAN
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Tratament gratuit pentru doljenii
dependenþi de alcool
Doljenii care au probleme din cauza consumului de alcool pot scãpa de acest viciu prin
tratament. Tot ce trebuie sã facã este sã se
adreseze Centrului de Prevenire, Evaluare
ºi Consiliere Antidrog din Craiova, unde pot
beneficia gratuit de terapie. Anul trecut,
nouã persoane dependente de alcool s-au
adresat instituþiei pentru a primi ajutor de
specialitate, patru dintre aceºtia finalizând
programul de tratament propriu-zis.
Încã din primãvara anului 2010,
echipa Centrului de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj din
cadrul Agenþiei Naþionale Antidrog
acordã gratuit asistenþã medicalã
consumatorilor dependenþi de alcool care doresc sã renunþe la
acest viciu. Tratamentul poate fi
urmat de persoanele care întâmpinã probleme din cauza alcoolui ºi
au vârsta cuprinsã între 18 ºi 63

de ani. Aceºtia nu trebuie sã fie în
mod obligatoriu asiguraþi medical,
însã medicii avertizeazã cã, numai
dacã tratamentul este respectat cu
rigurozitate existã ºanse ca pacientul sã scape de dependenþã. Terapia se desfãºoarã pe o duratã cuprinsã între patru ºi ºase luni dar,
include ºi obligativitatea de a nu
consuma alcool cu 7-10 zile înainte de administrarea medicaþiei.
Pentru a intra în program cei
interesaþi trebuie sã prezinte o adeverinþã de la un medic psihiatru

care sã ateste dependenþa de alcool. Sunt necesare, în plus, ºi o serie de analize la nivel renal ºi hepatic pentru cã pacientul trebuie sã
fie într-o stare de sãnãtate bunã.
Nu pot intra în program persoanele care suferã de insuficienþã renalã sau hepaticã, cei care au fost diagnosticaþi cu hepatitã acutã sau
au suferit de-a lungul timpului accidente cerebrale.

Dependenþa de
alcool, consideratã
boalã cronicã
Doljenii care doresc sã renunþe la consumul de alcool pot contacta personalul Centrului de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj la numãrul de telefon
0251.415.460 sau pot sã se prezinte direct la sediul de pe strada
Amaradia nr. 93-95, la etajul 1,
de luni pânã vineri între orele
08.00-16.00, în vederea unei pri-

me evaluãri de specialitate, în
scopul includerii într-un astfel de
program gratuit de tratament.
Important de menþionat cã tratamentul pe care îl utilizeazã specialiºtii Centrului Antidrog nu se
gãseºte în farmacii.
Alcoolismul este o boalã cronicã indusã de consumul repetat de
alcool, care genereazã leziuni ireversibile ale sistemului nervos central, ficatului sau pancreasului.
Consumul abuziv de alcool afecteazã nu doar persoana în cauzã ci
ºi persoanele din anturajul acesteia, implicaþiile consumului fiind în
plan personal, familial ºi social, sub
influenþa alcoolului crescând riscul
de accidente sau acte de violenþã.
Potrivit celor mai recente statistici, în România trãiesc aproximativ douã milioane de persoane
care consumã alcool în exces. ªi
mai îngrijorãtor este cã, potrivit
unui studiu al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, pe lângã o persoanã care consumã alcool în exces, cel puþin alte 7 persoane au
de suferit de la membrii familiei,
rude, prieteni, colegi de muncã
sau de ºcoalã, oameni de pe stradã ºi, uneori chiar ºi cei care sunt
implicaþi în acordarea de tratament sau sprijin social acestora.
Astfel, obiectivul general al unui
astfel de program gratuit îl constituie asigurarea accesului con-

sumatorilor la serviciile de reducere a riscurilor, prin promovarea
ºi dezvoltarea programelor ºi politicilor adecvate ºi necesare în
sistemul de asistenþã ºi în afara
acestuia.

Terapie la Centrul
Antidrog din
Craiova
În decursul anului 2013, în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj au
beneficiat de tratament gratuit pentru renunþarea la consumul de alcool nouã persoane. Dintre acestea patru au finalizat programul, o
persoanã a abandonat pe parcurs,

iar celelalte patru sunt în continuare
beneficiari ai centrului pânã la finalizarea programului.
Centrul de Prevenire, Evaluare
ºi Consiliere Antidrog Dolj vine
astfel în sprijinul persoanelor dependente de alcool, contribuind la
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate ºi
a calitãþii vieþii lor alãturi de familie
ºi prieteni. De-a lungul timpului,
centrul a reuºit sã menþinã relaþii
de colaborare cu medicii de familie, departamentele de urgenþã din
cadrul spitalelor municipale ºi judeþene, dar ºi cu psihologii tocmai
pentru a-i convinge pe doljenii dependenþi de droguri ºi alcool sã accepte sã intre în programele de terapie integratã.

Societatea Românã de Hipertensiune
organizeazã curs la Craiova
Craiova va fi gazda unui curs pe care Societatea Românã de Hipertensiune îl organizeazã în mai multe oraºe din þarã. Evenimentul va avea loc pe data de 7 martie
a.c. ºi sunt aºteptaþi sã participe medici din mai multe
domenii. Seria cursurilor C.O.M.B.A.T. 2 a fost deschisã anul acesta la Bucureºti. Manifestarea a adunat
aproximativ 150 de medici din specializãrile cardiologie, medicinã de familie, nefrologie, medicinã internã,

diabetologie ºi neurologie. Întrucât îngrijirea pacientului hipertensiv necesitã o abordare pluridisciplinarã, noul
format al cursului se bazeazã ºi mai mult pe interactivitate, astfel cã fiecare caz clinic va fi dezbãtut din perspectiva mai multor specialiºti, din domenii medicale
diferite. Urmãtoarele cursuri C.O.M.B.A.T. 2, se vor desfãºura pe 7 februarie la Arad, pe 11 aprilie la Brãila, pe
30 mai la Iaºi ºi în data de 27 iunie la Sibiu.
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Doljul, din nou, în top la şomaj
Doljenii îşi găsesc cu mare greutate un loc de muncă, criza financiară, situaţia economică din ce în ce
mai precară de la nivelul Uniunii Europene, face ca
piaţa muncii din România să devină mai puţin ofertantă, devenind o problemă reală pentru un român
de rând, o problemă până la urmă de supravieţuire.
Potrivit datelor furnizate de către Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Dolj, din totalul
de şomeri înregistraţi Ia sfârşitul lunii decembrie
2013, un număr de 6.903 sunt şomeri indemnizaţi şi
21.326 sunt şomeri neindemnizaţi.
Când vine vorba să facem un top al judeţelor
cu cea mai mare rată a
şomajului, Doljul s e află
pe podium, din păcate,
ţinând cont că acest judeţ era cândva perla economiei româneş ti prin
cele două platforme industriale, de Es t ş i Vest
a municipiului Craiova.
Electroputere Craiova,
Maşini Agricole şi Tractoare, Combinatul Chimic Doljchim ş i în ultimul rând, Fabric a de
Avioane erau înainte de
1989 adevărate repere
ale indus triei româneş ti
de suc ces, care înregistrau valori exponenţiale
ale exportului. Înc et-încet, aceste s ocietăţi s -au
privatizat, ş i-au restructurat activitatea, o parte
din servic ii au fost externalizate, iar doljenii şiau pierdut loc ul de muncă. O parte din această forţă de
muncă a reuş it s ă s e recalifice
partic ipând la o serie de c ursuri
gratuite organizate de AJ OF Dolj,
dar prea puţin, o altă parte au ales

drumul străinătăţii, semnând contracte cu firme din Italia, Franţa,
Spania sau Germania. Doljenii au
ajuns până în Aus tralia ş i Noua
Zeelandă în c ăutarea unui loc de
muncă, dar cei care au rămas alături de familie ş i exprimă şi astăzi disperarea c ând vine vorba
de găsirea unui loc de munc ă.
În urma unei analize se constă că
Doljul a fost şi în luna dec embrie
2013 judeţul din ţară c u c el mai
mare număr de şomeri. Peste
28.000 de pers oane se găs esc în
baza de date a AJ OFM Dolj. Vorbim efectiv de o rată a şomajului

2. 339 persoane primesc adeverinţe pentru venitul minim garantat, c onform Legii 416/2001 cu
modificările la zi. „Din numărul
total de ş omeri indemnizaţi de
6.903 persoane, 5.219 provin din
muncă şi 1.684 din rândul absolvenţilor”, a subliniat Daniela Barbu. Referitor la structura şomajului după mediul de rezidenţă, cei
mai mulţi şomeri provin din mediul rural - 21.089 persoane şi
7. 140 din mediul urban.
de 9,60%, fiind în creş tere faţă
de luna noiembrie c ând rata
şomajului a fost de 9,58 % c orespunzătoare unui număr total de
şomeri de 28. 168 persoane.

Cei mai mulţi şomeri
provin din mediul rural
Potrivit datelor furnizate de către Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Dolj, din
totalul de şomeri înregistraţi Ia
sfârşitul lunii decembrie 2013, un
număr de 6.903 sunt şomeri indemnizaţi şi 21.326 s unt şomeri
neindemnizaţi. Daniela Barbu, directorul executiv al AJOFM Dolj
a prec izat într-un comunicat de
presă remis redacţiei c ă din numărul de şomeri neindemnizaţi

Sunt mai căutaţi cei cu studii...
ReprezentantulAJOFM Dolj mai
precizează referitor la structura
şomajului după nivelul de instruire, că şomerii fără studii şi cei cu
nivel de instruire primar, gimnazial
şi profesional au ponderea cea mai
mare în numărul total de şomeri
înregistraţi la nivelul AJOFM Dolj
în luna decembrie 2013. „ Cei mai
mulţi şomeri provin din rândul celor cu studii mai puţine, aceasta
fiind de aproximativ 77,9%. Mai
exact, vorbim de un număr de
21.995 persoane”, a mai completat Daniela Barbu, directorul executiv al AJOFM Dolj. După datele
statistice puse la dispoziţie de Agenţie se observă clar că au şanse mult
mai mari de angajare cei cu studii.
De exemplu, şomerii cu nivel de
instruire liceal şi post-liceal au o

pondere de aproximativ 16,1 % 4.560 persoane, iar cei cu studii
universitare au o pondere de 6% 1.674 persoane.

Cei mai afectaţi sunt
doljenii trecuţi de 40 de ani
Cei mai afec taţi în căutarea
unui loc de muncă sunt doljenii
trecuţi de 40 de ani, iar dacă în
CV nu are o experinţă profesio-

nală demnă de luat în s eamă, din
start aceş tia au o mare problemă. Potrivit directorul executiv
Daniela Barbu, referitor la structura şomajului pe categorii de
vârstă, c ei mai mulţi şomeri sunt
cei cu vârsta cuprinsă între 4049 ani - 7.969 persoane, urmaţi
de segmentul de vârstă 30-39 ani.
La această categorie vorbim de
6. 541 persoane care sunt pe lis ta
de aşteptare a AJ OFM Dolj, iar
pe loc ul următor se situează segmentul de vârs tă peste 55 ani 4. 113 pers oane, urmat de segmentele de vârstă sub 25 ani 4.057 şi 50-55 ani, în jur de 3.500
de persoane. „ Nu c red că este o
partic ularitate a judeţului nostru,
cam peste tot în ţară şi nu numai, putem vorbi chiar de UE, cei
mai puţini şomeri sunt c ei cu vârsta cuprinsă între 25-29 ani. Sunt
în jur de 2.040 persoane c are nu
au loc de muncă ş i care s-au adresat Agenţiei, fiind luaţi în evidenţele noas tre”, a mai spus Daniela
Barbu. În anul 2013, în judeţul
Dolj s -au încadrat în munc ă
9. 369 persoane, dintre acestea
405 pers oane angajându-se în
luna decembrie 2013.
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Noi, Eminescu şi Lumea
La fiecare 15 ianuarie, resimt un sentiment de confuzie generat de modul în care este evocat Mihai Eminescu. Decre tată „Zi naţională a culturii româneş ti”,
aniversarea devine , din varii motive, un pretext de
protagonism nu totdeauna menit a ne reface un dialog fructuos cu cre aţia marelui poet, cât mai curând
de ne exhiba propriile noas tre personalităţi, tentând

Mario
Mario Luzi
Luzi

Omagiu lui
Eminescu

să preluăm măcar s trop din aura sa.
Există, spre, şi alte moduri de a-l omagia, ceea ce
propun în rândurile de mai jos, oferind cititorilor un
excepţional, pe cât de succint dar exemplar în poeticitatea sa, un articol aparţinând lui Mario Luzi, una dintre marile figuri ale poeziei şi criticii literare europene
şi universale din ultima jumătate de veac.

Ceea ce lirismul bogat şi plin de senzual însă şi acela concentrat la limita inefabilului; şi departele şi astralul şi familarul; fuga de omenesc şi nostalgia omenescului – şi totul în farmecul unei limbi
ce stă a se naşte ca limbă poetică, manifestare primară şi deopotrivă foarte rafinată şi expertă: îngemănat cu tot ceea ce
aviditatea intelectuală putea găsi spre a se
sătura: ştiinţa, economia, spre a nu mai
vorbi de filozofie cu iluziile şi amăgirile
sale; îmi vorbesc, vai, prea indirect! de
Eminescu şi fac să retrăiască în mine un
binom pe care l-am folosit spre a cuprinde
magia lui Dante şi care este exact acesta:

Scrise la incitarea regretatului nostru scriitor slătinean şi european Marin Mincu, cuvintele lui Mario Luzi
mi se par a întruni caratele indiscutabile ale unui omagiu pe cât de condensat pe atât de esenţial în receptarea mesajului poetic şi sapienţial al lui Eminescu: al
nostru şi al Lumii, deopotrivă.

GEORGE POPESCU

Dante, ştiinţă şi inocenţă...
Din nevoie naturală şi din cauza situaţiei geopolitice trăite, Eminescu a făcut
ceea ce în secolul următor şi chiar şi azi
suntem ispitiţi să facem din convingere şi
din calcul: o literatură fără frontiere între
germanism şi moştenire latină, între orient
şi occident.
Cu această răsuflare vie, mare, spontană şi conştientă Eminescu a dat prospeţime şi vigoare profundului „dor” romantic; şi a dat şi o dramatică claritate accentului pus pe înfrângerea sa, fără ca prin
aceasta să-şi compromită sau să-şi diminueze energia creativă.

Iar dacă într-un fel cartea sa de căpătâi era opera lui Schopenhauer, acela
care făcea zadarnică, atât de impetuos,
marea iluzie filosofică a idealismului romantic, conştiinţa pe de-a-ntregul modernă care-i venea de acolo nu ştirbea
vraja vitală pe care poezia sa, în variile
sale tonalităţi, în registrele contrapunctice ale plinului şi ale absentului, o emană. E o minune, aceasta, de care nu încetăm să ne uimim la Leopardi. Şi o regăsim, fie şi cu puţin noroc din cauza
nesiguranţei pe care-o are orice mediere, la Eminescu. Acestei minuni mai ales
aş dori să-i aduc omagiu.

În vară încep olimpiadele
internaţionale
Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat deja calendarul
concursurilor şi olimpiadelor internaţionale care se desfăşoară în acest an.
Potrivit calendarului, Olimpiada internaţională de Matematică, la care lotul olimpic
al României a ocupat în urmă cu doi ani
primul loc în UE, va avea loc în Cape Town,
Africa de Sud, în perioada 3-13 iulie 2014.
Olimpiada internaţională de Informatică va
fi găzduită de Taiwan în perioada 13-20 iulie 2014, iar Olimpiada internaţională de
Chimie se va desfăşura în perioada 20-30
iulie în Hanoi, Vietnam. Palmaresul loturilor
olimpice române la Olimpiada Internaţională de Matematică este de 269 de medalii: 73
de medalii de aur, 124 de medalii de argint,
96 de medalii de bronz şi 3 menţiuni. Balcaniada de Matematică va avea loc în Bulgaria/Pleven 02-07.05.2014. Lotul României
a obţinut în 2013 primul loc pe naţiuni la
Olimpiada Balcanică de Matematică pentru
seniori, cu patru medalii de aur şi două
medalii de argint. Olimpiada Balcanică de
Matematică pentru junior va avea loc în
Macedonia, locul şi data de desfăşurare ur-

mând a se anunţa în perioada următoare. În
2013, România a ocupat primul loc la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru junior, elevii români au obţinut două medalii
de aur şi patru de argint. Olimpiada Internaţională de Fizică: Kazakhstan/Astana 1321.07.2014
Anul trecut, România a ocupat primul
loc în Europa la Olimpiada Internaţională
de Fizică şi locul 5 în lume, cu două medalii de aur şi trei medalii de argint. România a obţinut în ultimii 20 de ani câte 5
medalii la fizică, câte una pentru fiecare
participant. Olimpiada Internaţională de
Chimie va avea loc în Vietnam/Hanoi 2030.07.2014. Olimpiada Internaţională de
Chimie “D. Mendeleev” va avea loc în
Ucraina/Kiev în perioada aprilie-mai 2014.
Olimpiada Internaţională de Biologie se va
desfăşura în Indonesia în perioada 0613.07.2014.

ALINA DRĂGHICI

Academia Naţională de Informaţii
„Mihai Viteazul” a publicat oferta
de şcolarizare pentru 2014
Instituţia organizează concurs de admitere la Facultatea de Informaţii, pentru spec ializările: „Ps ihologie-informaţii” (18 loc uri) ş i „Studii de s ecuritate ş i informaţii” (12 loc uri). Îns crierea candidaţilor se desfăşoară în perioada 15 ianuarie 2014 –
28 februarie 2014, iar conc urs ul de admitere se va
desfăş ura în perioada 28 iulie – 1 august 2014. Şi
cei care vor să urmeze studii univers itare de master au şansa lor. Ac eştia pot alege între două specializări: „Intelligenc e şi securitate naţională” (25
de loc uri) şi „Analiză de Intelligence” (10 locuri).

Îns crierea candidaţilor se desfăşoară în perioada 15
ianuarie 2014 – 28 februarie 2014, iar concurs ul
de admitere se va des făşura în perioada 11-14 august 2014. Candidaţii admişi vor fi înc adraţi în
Servic iul Român de Informaţii ca ofiţeri de informaţii operativi, respec tiv ofiţeri de informaţii analişti. Pe s ite-ul Serviciului Român de Informaţii
exis tă o secţiune cu două teste c are vă poate arăta
dacă aveţi anumite aptitudini c are pot fi de interes
pentru instituţie.

ALINA DRĂGHICI
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Seara Medicilor , cu creaţii
beethoveniene, la Filarmonica „Oltenia”
Se ria conce rtelor tematice dedicate repreze ntanţilor breslelor profesionale tradiţionale din municipiul Craiova continuă la Filarmonica „Oltenia”. As tfel, după Seara Dreptului, din 18 octombrie 2013, sub
egida Baroului Dolj, în care muzica din filme s-a bucurat de un succes de ose bit la public, instituţia organizează Seara Medicilor. Întâlnire a celor ce au depus jurământul lui Hipocrate , s pre a se bucura de

acorduri beethove nie ne, va avea loc mâine-seară, cu
prile jul unui conce rt vocal-s imfonic e xtraordinar,
anunţat pentru ora 19.00. Programul va cuprinde trei
lucrări re prezentative din creaţia compozitorului ge rman: Uvertura „Egmont”, op. 84; 12 dansuri germane, WoO 8; Missa în Do major, op. 86, pentru solişti, cor şi orchestră. Preţul biletului e ste de 20 de
le i (pentru ele vi, stude nţi şi pensionari – 15 lei).

Al treilea din Ciclul
„10 concerte Beethoven”
Propus a se desfăşura pe parcursul stagiunii 2013-2014, cu scop prevalent educativ, Ciclul „10 concerte Beethoven” vizează familiarizarea
tinerilor melomani cu cele mai reprezentative creaţii ale compozitorului
Ludwig van Beethoven, de la cele mai impresionante lucrări concertante
la capodoperele simfonice şi vocal-simfonice. În egală măsură, Ciclul
„10 concerte Beethoven” se adresează şi celor mai avizaţi iubitori ai
muzicii clasice, oferindu-le acestora prilejul (re)întâlnirii cu reputaţi dirijori şi solişti concertişti, pentru care paginile beethoveniene deţin o însemnătate aparte în devenirea lor artistică.
Concertul inaugural din această serie a fost prezentat de Orchestra
Simfonică a Filarmonicii „Oltenia” pe 11 octombrie 2013 (dirijor Constantin Grigore, solist Daniel Podlovschi), programul cuprinzând Concertul în Re major pentru vioară şi orchestră, op. 61 şi Simfonia a VI-a
în Fa major, op. 68 „Pastorala”. Cel de-al doilea a fost susţinut în data
de 13 decembrie 2013, de aceeaşi orchestră, sub bagheta reputatului
muzician Alexandru Iosub (solistă: Oana Crişu). Programul a cuprins
Uvertura „Coriolan”, op. 62; Concertul nr. 3 în Do minor pentru pian
şi orchestră, op. 37 şi Simfonia a II-a în Re major, op. 36.

În concertul de mâine-seară îşi
vor da concursul Orchestra Simfonică şi Corala Academică ale Filarmonic ii „Oltenia” (maestru de
cor: Manuela Enache), solişti invitaţi fiind soprana Bianca Manoleanu, mezzosoprana Corina Ţică,
tenorul Adrian Dumitru şi basul
Daniel Pascariu.
Concertul va avea loc sub bagheta dirijorului Robert Gutter, din
S.U.A. Născut la New York, în anul
1938, acesta şi-a finalizat pregătirea de specialitate la Universitatea
de Muzică Yale. De asemenea, în
Italia a urmat cursuri de perfecţionare la pres tigioasa Ac cademia
Musicale Chigiana din Siena, unde
a studiat cu Franco Ferrara. Pe parcursul carierei artistice a predat muzica în cadrul unora dintre cele mai
renumite universităţi americane. Director muzical al Orchestrelor Sim-

Mănăstirea Cârcea şi Biserica „Madona
Dudu” îşi vor sărbători, mâine, hramul
a donat întreaga avere pentru ridicarea actualei mănăstiri. Mănăstirea a
fost înfiinţată în anul 1992, de ÎPS
Nestor Vornicescu, pe atunci mitropolit al Olteniei. Biserica în care se
oficiază cultul zilnic a fost ridicată în
urmă cu câţiva ani, prin implicarea
directă a obştii de maici, condusă de
monahia Eleonora Cristofir, stareţa
mănăstirii.

Sfântul Antonie cel Mare,
cinstit în Cetatea Băniei

Mănăstirea Cârcea din judeţul Dolj îşi va
sărbători hramul mâine, 17 ianuarie, de praznicul Sfântul Antonie cel Mare. Cu acest
prilej, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârşită
de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.
Cinstitul aşezământ monastic se găseşte
nu departe de oraşul Craiova, în vecinătatea
localităţii cu acelaşi nume. Istoria acestui loc
este legată de numele familiei Cristofir, care

Sfântul Antonie cel Mare este cinstit şi de credincioşii craioveni, care
sunt aşteptaţi la Paraclisul mitropolitan „Madona Dudu” din Cetatea Băniei, pentru sărbătorirea celui de-al doilea
hram. Aici pregătirile pentru praznic vor începe de astă-seară prin slujba Vecerniei unită cu Litia şi Privegherea. Mâine, Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de preoţi
şi diaconi, în frunte cu pr. Eugen Băcioiu,
administratorul lăcaşului de închinare.
Sfântul Antonie cel Mare a fost ales ca
ocrotitor al Bisericii „Madona Dudu” din
Craiova în timpul mitropolitului Firmilian
Marin, chiar la începutul arhipăstoririi sale.

Robert Gutter (S.U.A.)
– peste 40 de ani de
fonice din Fayetteville şi Greensboro
activitate dirijorală
– Carolina de Nord, în 1996 Robert
Gutter a fost numit dirijor principal
invitat al Orchestrei Simfonice Naţionale din Kiev – Ucraina. Un an
mai târziu, tot la Kiev, a fondat Institutul Internaţional pentru Dirijori.
S-a remarcat plenar prin intensa
activitate dirijorală susţinută la Springfield Symphony Orchestra (Massachusetts), în fruntea căreia a întreprins turnee şi a realizat mai multe CD-uri. Adirijat concerte în peste
40 de ţări, cu orchestre din S.U.A.,
Mexic, China şi mai multe ţări din
Europa, între care şi România (Bucureşti, Craiova – Teatrul Liric „Elena
Teodorini” şi, recent, Filarmonica
„Mihail Jora” din Bacău). În 1993 a
fost membru în juriul Concursului
Internaţional „Constantin Silvestri”,
iar în 1994 a dirijat şapte concerte în
Spania şi Germania, în fruntea Or-

chestrei Simfonice a Filarmonicii
„George Enescu” din Bucureşti. De
peste zece ani este director al Cursurilor Internaţionale de Dirijat organizate în Bacău.
După producţii de operă realizate în Rusia, Bulgaria, Italia, a devenit colaborator frecvent al Nuova
Orchestra da Camera di Catania.
Actualmente director muzical al
Greensboro Symphony Orchestra
(Carolina de Nord), Robert Gutter
deţine un vast repertoriu în care se
regăsesc creaţii reprezentative ale
muzicii simfonice şi de operă, alături de opusuri camerale şi corale.
În cei peste 40 de ani de activitate
dirijorală s-a dedicat cu pas iune
îmbogăţirii repertoriilor diferitelor
orchestre profesioniste din S.U.A.
şi din străinătate.

Concurs de creaţie dedicat
Sfântului Grigorie Teologul
Seminarul Teologic
„Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova va găzdui sâmbătă, 18 ianuarie,
Concursul jude ţe an
„Sfântul Grigorie Teologul, dascălul nostru de
suflet”. Acesta se desfăşoară pe cinci secţiuni: referate, creaţie literară (poezie, eseu, proză, imn, acatis t, s c enetă religioas ă
etc.), creaţie iconografică,
cuvântarea de laudă, cântarea de laudă – compoziţie sau interpretare a unei
cântări închinate Sfântului
Grigorie Teologul, şi se
adresează elevilor din clasele a V-a – a XII-a înscrişi la şcolile din judeţul
Dolj. Însc rierea pentru
ac es t concurs se poate
face mâine, la sediul Seminarului (strada
Bisericii nr. 17, cartierul Mofleni) sau la adresa de e-mail csperlea@yahoo.com.
„Personalitatea Sfântului Grigorie Teologul este una dintre cele mai marcante şi reprezentative personalităţi ale veacului IV ale
Bisericii Răsăritene, model de teolog, părin-

te bisericesc, învăţător şi
sfânt al creş tinătăţii de
pretutindeni. Mai mult
decât atât, prezenţa marelui părinte al Bisericii
Ortodoxe este simţită cu
mai mare intensitate de
către profesorii şi elevii
şcolii noastre teologice,
datorită faptului că ne
aflăm s ub ocrotirea ş i
oblăduirea Sfântului părinte, a dascălului nostru
de suflet, ca patron spiritual al Seminarului Teologic. Cu ocazia zilei de
pomenire a das călului,
care are loc în data de 25
ianuarie, dorim să îi aducem un prinos de laudă şi
mulţumire s ub forma
acestui concurs, pentru a
rec epta şi c uprinde cât
mai pe larg elementele personalităţii marcante
ale acestui sfânt mare părinte, atât pentru
elevii şi profesorii Seminarului Teologic, cât
şi pentru dascălii şi elevii din cadrul şcolilor
aflate în cuprinsul judeţului Dolj”, a declarat
părintele profesor Cristin Sperlea, coordonatorul concursului.
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COMENTARIU:

Furtunã diplomaticã între Israel ºi SUA
Ministrul israelian al Apãrãrii, Moshe
Yaalon, s-a nãpustit precum un uliu împotriva politicii americane în Orientul
Apropiat, provocând, marþi, o furtunã diplomaticã de o rarã intensitate în SUA.
Potrivit declaraþiilor sale, reluate în presã, Moshe Yaalon a estimat cã John Kerry nu înþelege nimic din conflictul israeliano-palestinian. O remarcã insultãtoare
pentru Departamentul de Stat, care i-a
cerut premierului Benjamin Netanyahu
remanierea ministrului. Seara târziu, acesta ºi-a cerut scuze, pretextând cã „n-a
avut nici o intenþie de a-l ofensa pe secretarul de stat, pe care îl apreciazã pentru multiplele eforturi în avansarea pãcii”. Primul act al acestei mini-crize s-a
derulat marþi dimineaþã, prin apariþia unui
text în cotidianul „Yediot Ahronot”, care
îl citeazã pe Moshe Yaalon. Iar acesta îl
criticã în termeni puþin diplomatici pe
secretarul de stat american, în atingerea
unui „acord cadru” între israelieni ºi palestinieni. „Singura ºansã care ne-ar putea salva ar fi ca John Kerry sã obþinã
Premiul Nobel ºi noi sã fim lãsaþi în
pace”, a spus ministrul. „Secretarul de
stat John Kerry, care a venit aici determinat ºi care este animat de o obsesie ºi
un sens mesianic de neînþeles, nu poate

sã mã înveþe ceva despre conflictul cu
palestinienii”. Departamentul de Stat american, care de multe ori s-a fãcut cã nu
aude criticile dreptei israeliene, n-a mai
tolerat acest afront. ªi purtãtorul de cuvânt al lui Kerry a considerat cã „remarcile ministrului Apãrãrii, dacã sunt confirmate, sunt insultãtoare ºi inadecvate,
mai ales având în vedere ceea ce fac Statele Unite pentru securitatea Israelului”.
Casa Albã, la rândul sãu, a declarat cã nu
poate accepta aceste piscuri „ºocante ºi
deplasate”. Tensiunile între Israel ºi administraþia Obama nu sunt de datã recentã. În toamnã, ezitarea americanã de a
lansa lovituri contra regimului sirian al lui
Bashar al-Assad, apoi rundele de dialog
cu Iranul au fost întâmpinate de dreapta
israelianã cu severitate. Presiunea exercitatã de John Kerry pentru relansarea
negocierilor de pace cu palestinienii a suscitat, de asemenea, o considerabilã iritare. La începutul lunii noiembrie 2013, guvernul lui Benjamin Netanyahu a susþinut cã Washingtonul ºi-a dat acordul în
privinþa accelerãrii colonizãrii în teritoriile palestiniene ocupate. Ceea ce n-a fost
adevãrat. Ajutorul militar american, în
sumã estimatã la 3 miliarde de dolari pe
an, n-a fost niciodatã pus în discuþie. În

schimb, administraþia Obama ºi-a înmulþit avertismentele pentru statul evreu. Dacã
negocierile cu palestinienii nu reuºesc,
sugereazã în subsidiar Washingtonul, Israelul va fi supus unei presiuni diplomati-

ce fãrã precedent. Altfel spus, America nu
va mai fi în situaþia de a se opune iniþiativelor palestiniene de recunoaºtere internaþionalã a statului lor ºi boicotului de bunuri fabricate în teritoriile ocupate.

Hollande: Franþa nu are de ce sã
Turcia: Preºedintele Abdullah Gül,
favorabil unei schimbãri a politicii privind Siria „roºeascã” pentru politica sa faþã de romi

Preºedintele turc, Abdullah Gül, s-a
pronunþat în favoarea modificãrii politicii siriene a guvernului islamist-conservator condus de premierul Recep Tayyip
Erdogan, confruntat cu un vast scandal
de corupþie, transmite AFP. „Sunt în favoarea unei recalibrãri a politicii noastre
diplomatice ºi de securitate, bazatã pe realitatea situaþiei din sudul þãrii”, a declarat ºeful statului în faþa ambasadorilor
Turciei reuniþi la Ankara. „Evaluãm ce
este de fãcut pentru a ajunge la o soluþie
win-win în regiune. Modalitatea de a
ajunge la aceasta este sã dãm dovadã de
rãbdare, calm, perseverenþã ºi, atunci
când este necesar, sã recurgem la diplomaþia discretã. Sunt de pãrere cã obstacolele pot fi depãºite cu ajutorul diplomaþiei”, a subliniat Abdullah Gül. Oponent fervent al preºedintelui sirian, Bashar Al-Assad, guvernul de la Ankara a fost

recent þintã a criticilor, în special din partea aliaþilor sãi occidentali, care l-au acuzat cã a sprijinit anumite grupãri rebele
islamiste siriene dintre cele mai radicale
pentru a grãbi, fãrã succes, prãbuºirea
regimului de la Damasc. Turcia este suspectatã cã a livrat chiar arme grupãrilor
afiliate organizaþiei Al-Qaeda, dar a
respins constant acuzaþiile în acest sens.
Intervenþia ºefului statului a avut loc întrun moment în care premierul Erdogan se
confruntã, de o lunã, cu un scandal de
corupþie fãrã precedent, în care sunt puºi
sub acuzare zeci de oameni de afaceri,
patroni ºi parlamentari consideraþi apropiaþi lui. De la începutul acestei afaceri,
Abdullah Gül ºi-a sporit luãrile de poziþie
moderate, îndepãrtându-se de cele intransigente ale prim-ministrului, astfel încât
opinia publicã îi percepe din ce în ce mai
mult ca adversari politici.

Preºedintele francez, Francois Hollande, a
afirmat marþi, într-o conferinþã de presã, cã
guvernul „nu are de ce sã roºeascã” pentru
politica sa faþã de romi, în aceeaºi zi în care a
fost dat publicitãþii un raport care aratã cã
expulzãrile au atins un nivel record în 2013,
relateazã AFP. Franþa a expulzat în 2013
aproape 20.000 de romi evacuaþi din taberele
lor, adicã de douã ori mai mulþi decât în 2012,
potrivit raportului prezentat de Liga drepturilor omului (LDH) ºi de European Roma Rights
Center (ERRC). „Dacã îmi puneþi întrebarea:
Avem de ce sã roºim pentru ce am fãcut ?
Nu”, a declarat Hollande în cursul conferinþei sale semestriale de presã, afirmând cã totul a fost fãcut cu „respectarea dreptului” ºi
respingând o „politicã a cifrei”. „Este o chestiune foarte dificilã, pentru cã existã efectiv o
populaþie de origine românã, romii, care vine
în Franþa, se instaleazã, pleacã din nou ºi care
cautã un adãpost aici”, a notat preºedintele.
Dar, a subliniat el, „nu existã alte reguli decât
aplicarea legii, deci ne asigurãm cã se aplicã
legea”. „Am vegheat întotdeauna sã fie res-

pectate douã principii: principiul ospitalitãþii,
dar în acelaºi timp respectarea drepturilor”,
a spus Hollande, adãugând cã „acest subiect
trebuie tratat la nivel european” ºi cã toate
þãrile trebuie sã „coopereze”. Potrivit raportului LDH ºi ERRC, în 2013, autoritãþile franceze au dezmembrat 165 de tabere dintre cele
400 existente în Franþa, expulzând 19.380 de
persoane din locurile în care trãiau, faþã de
9.404 în 2012 (97 de tabere) ºi 8.455 în 2011.
Cel puþin d17.000 de romi, în principal provenind din România ºi Bulgaria, trãiesc în tabere ilegale, potrivit statisticilor oficiale. Numãrul expulzãrilor este superior pentru cã
unele persoane au fost deplasate în mai multe rânduri. Aceste evacuãri forþate sunt expresia unei politici de respingere a romilor,
care s-a „înãsprit” sub stânga, deplâng autorii raportului. „Autoritãþile nu doresc decât
un singur lucru: revenirea lor în þãrile de originine”, dar, subliniazã ei, aceastã politicã este
„nejustificabilã, costisitoare ºi inutilã”, pentru cã ea nu-i poate împiedica pe romi sã se
întoarcã în Franþa.
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Când susþinerea vine de unde nu te aºtepþi
MIRCEA CANÞÃR

Conferinþa de presã de marþi seara a preºedintelui francez Francois Hollande, prima din
acest an, a fost aºteptatã cu febrilitate de ziariºtii din Hexagon ºi nu numai, dornici sã afle
eventuale justificãri la dezvãluirile din revista
magazin „Closer”, privind „prezumata” conexiune cu actriþa Julie Gayet. Cum, printr-un
comunicat de presã anterior, Francois Hollande „deplângea profund atentatul la respectarea
vieþii private a fiecãrui cetãþean”, aºteptãrile jurnaliºtilor s-au dovedit deºarte. În
sensul cã n-au reuºit sã afle, pânã
la capãt, ceea ce îºi propuseserã.
Cu totul altul a fost cursul conferinþei de presã, preºedintele anunþând mai multe mãsuri menite a susþine creºterea economicã, în cadrul
„pactului de responsabilitate”, care
prevede reduceri de impozite în
sumã de 30 de miliarde euro pentru
antreprize ºi economii suplimentare de 53 de miliarde euro între 2015
ºi 2017. Pentru anul în curs s-a
vorbit de economii de 15 miliarde
euro. Deficitul public, de 3,6% în
2014, ar urma sã ajungã la 1,2% în
2017. Problematica economicã –
marile linii, etapele ºi obiectivele –
a fost firul roºu al întregii conferinþe de presã, foarte apreciatã peste
Rhin, din cauza „schimbãrii de pa-

radigmã”. Dupã ce, în campania sa electoralã
de acum doi ani, Francois Hollande se arãtase
potrivnic politicii de stabilitate, recomandatã de
guvernul german, ºi împotriva politicii de austeritate, sintagmã detestatã în Franþa, noul ton
al preºedintelui a surprins, nelãsând indiferent
anturajul cancelarului Angela Merkel. Astfel, vicepreºedintele grupului parlamentar al CDU ºi
preºedintele grupului franco-german din Bundestag, Schockenhof, a fãcut remarca favora-

bilã pe RBB (radioul public berlinez), recomandându-i lui Hollande mai multã autoritate în atingerea noilor parametri de competitivitate ºi productivitate. Nici o aluzie la „afacerea privatã”
privind scandalul produs de dezvãluirile din
„Closer”. În Franþa lucrurile stau cu totul altfel
ºi reamintitã de ziariºti este o fãgãduinþã electoralã dintr-o dezbatere televizatã decisivã, înaintea turului doi, când Francois Hollande afirma
cã odatã ajuns preºedinte, va avea „un comportament exemplar în toate împrejurãrile”. Aluzia era la divorþul adversarului sãu Nicolas Sarkozy de prima soþie, Cecilia, ºi apariþia, la scurt
timp, în compania Carlei Bruni. Preºedintele Republicii n-are libertate în
viaþa privatã, funcþia sa impunând o
serie întreagã de restricþii, problemã
deloc moralã, cât profesionalã. Saturatã de aventurile amoroase, escapadele ºi viaþa paralelã a predecesorilor sãi – Valerie Giscard d’Esteing
sau Francois Mitterrand – menite sã
discrediteze funcþia de preºedinte,
presa clameazã acum dictatura transparenþei, nicidecum revendicarea
normalitãþii ºi recredibilizarea ºubrezitei funcþii prezidenþiale. Între timp,
urmãreºte buletinul de sãnãtate al partenerei de viaþã a preºedintelui, Valerie Trierweiler.

Congresul american va da undã verde
reluãrii ajutorului acordat Egiptului
Congresul Statelor Unite se pregãteºte sã adopte în aceastã sãp-

tãmânã o mãsurã care îi va da preºedintelui Barack Obama puterea

sã acorde un miliard de dolari Egiptului, unde marþi ºi ieri a avut loc
un referendum asupra Constituþiei,
informeazã AFP. Într-un articol al
legii finanþelor pentru exerciþiul
bugetar 2014, care trebuie sã fie
votatã pânã sâmbãtã, se aflã inclusã
o clauzã care autorizeazã guvernul american sã plãteascã 975 de
milioane de dolari guvernului de la
Cairo, dacã secretarul de stat John
Kerry confirmã cã Egiptul „a organizat un referendum constituþional ºi adoptã mãsuri pentru a sprijini tranziþia democraticã”. Altã
clauzã permite plata a 577 de milioane de dolari, dacã guvernul egiptean „a þinut alegeri legislative ºi

prezidenþiale ºi dacã un nou guvern
ales adoptã mãsuri pentru a guverna în mod democratic”. Aceste
mãsuri vor oferi administraþiei
Obama flexibilitatea necesarã pentru a decide reluarea ajutorului
anual acordat Egiptului (1,5 miliarde de dolari în 2013), suspendat
parþial în octombrie, ca rãspuns la
represiunea partizanilor preºedintelui islamist Mohamed Morsi, destituit de armatã pe 3 iulie. Washingtonul a suspendat ºi livrarea de
echipamente grele, cum ar fi elicoptere de luptã Apache, avioane
de vânãtoare F-16, piese de
schimb pentru tancuri Abrams ºi
rachete Harpoon.

Marea Britanie: David Cameron abandoneazã raportul
privind imigraþia din UE, pe fondul lipsei de dovezi
Premierul britanic, David Cameron, abandoneazã un raport guvernamental privind imigraþia
din Uniunea Europeanã, dupã ce ministrul de
Interne, Theresa May, nu a reuºit sã furnizeze
dovezi pentru a-ºi susþine ideea de a impune limitãri mai stricte în privinþa imigranþilor, relata
ieri „Financial Times”. May, al cãrei minister era
responsabil cu elaborarea raportului, declarase
în luna decembrie cã „s-a abuzat de dreptul la
liberã circulaþie” ºi cã unii imigranþi au fost atraºi
de „accesul la ajutoarele sociale”, însã ministrul
a întâmpinat probleme în a dovedi cã limitarea
imigraþiei din UE este beneficã pentru Marea Britanie. Imigraþia s-a impus pe agenda politicã britanicã în contextul în care guvernul de la Londra
ºi-a înãsprit retorica cu privire la acest subiect,
dar miniºtrii Cabinetului Cameron nu au reuºit
sã furnizeze dovezi care sã susþinã afirmaþiile,
repetate de premierul britanic, potrivit cãrora

mulþi imigranþi cãlãtoresc în Marea Britanie pentru a profita de sistemul generos de ajutoare sociale. Disconfortul resimþit de guvern în privinþa
imigraþiei s-a agravat marþi, atunci când Robert
Chote, ºeful Biroului pentru responsabilitate bugetarã, a declarat în faþa parlamentului cã situaþia fiscalã a þãrii s-ar înrãutãþi dacã imigraþia
netã ar fi mai micã, deoarece este mai probabil ca imigranþii sã fie la vârsta la care sunt apþi
de muncã. În prezent, David Cameron a cerut
întârzierea raportului realizat de Ministerul de
Interne pânã dupã alegerile europarlamentare
din luna mai. Liberal-democraþii ºi funcþionarii
publici s-au plâns de faptul cã proiectul de raport nu se baza pe dovezi ºi era în mod clar
unul politic. Mai mult, unele surse din administraþia britanicã cred cã raportul Theresei
May ar putea sã nu fie niciodatã fãcut public.
„Nu pot publica raportul înainte de alegerile

europene, deoarece ar trebui sã recunoascã cã
libertatea de circulaþie este un lucru bun”, a declarat un oficial pentru Financial Times. Raportul Theresei May despre normele de liberã circulaþie din UE urma sã fie publicat la începutul
anului. „Îl vom publica atunci când va fi gata”, a
indicat laconic Downing Street.

Irak: Cel puþin
46 de morþi într-o nouã
serie de atacuri
Cel puþin 46 de persoane ºi-au
pierdut viaþa ieri într-un val de
atentate comise în Irak, þarã
afectatã de un an de o recrudescenþã a violenþelor, au anunþat
reponsabili locali, relateazã AFP.
La Bagdad, un atentat sinucigaº
a vizat funeralii ce aveau loc la
nord-est de oraº, au precizat surse
medicale irakiene. La vest de
capitalã, forþele guvernamentale
irakiene au pierdut teren în
provincia Al-Anbar, unde
insurgenþii înarmaþi, în special
din organizaþia „Statul Islamic în
Irak ºi Levant” (EIIL, cu
legãturi cu Al-Qaeda), au preluat
controlul asupra a douã zone
importante unde poliþia ºi-a
abandonat posturile. Alte 24 de
persoane au murit în explozia a
cel puþin ºapte maºini-capcanã,
la interval de câteva minute, în
mai multe cartiere din Bagdad.

Primul recurs în SUA
al unui condamnat
pentru terorism împotriva
programului
de spionaj NSA
Un bãrbat condamnat pentru
terorism a reclamat, pentru prima
datã în Statele Unite, o listã
importantã de documente
colectate de cãtre NSA, în
încercarea de a obþine anularea
condamnãrii, potrivit unui
document judiciar obþinut de
cãtre AFP. Mohamed Osman
Mohamud a fost gãsit vinovat,
anul trecut, de tentativã de
utilizare a unei arme de distrugere
în masã la o ceremonie de
Crãciun în 2010, în Oregon
(nord-vest). Acest fost student a
fost atras într-o capcanã, potrivit
avocaþilor sãi, într-o operaþiune
de infiltrare a FBI, ºi a aflat,
dupã ce a fost condamnat, cã
poliþiºtii au folosit informaþii
interceptate de cãtre Agenþia
pentru Securitate Naþionalã
americanã (NSA), în virtutea
programului de supraveghere a emailurilor ºi telecomunicaþiilor
cu strãinãtatea. Însã Mohamud
nu a fost informat în legãturã cu
aceste interceptãri, care nu au
fost comunicate „în mod adecvat” nici procurorilor locali,
susþin cei trei avocaþi ai acestuia.
Stephen Sady, Steven Wax ºi Lisa
Hay au depus luni, la un tribunal
federal din Portland (Oregon),
un recurs pentru „a fi pe deplin
informaþi asupra faptelor ºi
circumstanþelor care au motivat
supravegherea” lui Mohamud, cu
scopul de a angaja proceduri
privind constituþionalitatea
programului de supraveghere.
Cunoaºterea „contextului ultimei
încãlcãri a legii de cãtre Guvern
(...) se justificã pentru viitoare
recursuri din partea apãrãrii în
vederea obþinerii de reparaþii,
anulãrii (condamnãrii) ºi
(organizãrii) unui nou proces”
pentru condamnat, argumenteazã
cei trei avocaþi în acest document
de 66 de pagini. „Tribunalul este
necesar sã dispunã prezentarea
tuturor documentelor referitoare
la accesul ºi confiscarea de cãtre
Guvern a metadatelor electronice
ºi telefonice”, adaugã ei.
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Municipiul Craiova prin primar
Lia Olguþa Vasilescu, anunþã elaborarea primei versiuni a planului Elaborare PUZ – Parcul ,,Nicolae Romanescu,, în municipiul Craiova b-dul Nicolae Romanescu ºi declanºarea etapei
de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiune a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr. 1, Craiova,
judeþul Dolj, site-ul APM Dolj
http://apmdj.anpm.ro ºi sediul
Primãriei Craiova din strada A.
I. Cuza nr. 7, judeþul Dolj. Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj,
în termen de 18 zile calendaristice, de la data prezentului anunþ.
În temeiul art. 147, alin. 3, art.149
ºi art.154 din Statutul Casei de
Asigurãri a Avocaþilor din România, precum ºi art. 325 alin.
3 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Filialei convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã în
ziua de sâmbãtã, 1 martie 2014,
ora 12.00, cu urmãtoarea ordine de zi: 1. Raportul Consiliului Filialei privind activitatea
desfãºuratã în anul 2013; 2.
Raportul Comisiei de cenzori
privind activitatea financiarcontabilã a Filialei în anul 2013;
3. Proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli al Filialei pentru anul 2014; 4. Discuþii; 5. Descãrcarea Consiliului Filialei de
activitatea ºi gestiunea sa din
anul 2013; 6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri ºi

cheltuieli al Filialei pentru anul
2014; Lucrãrile Adunãrii Generale Ordinare se vor desfãºura
la Filarmonica Oltenia din Craiova, Calea Unirii, nr. 16, dupã
terminarea lucrãrilor Adunãrii
Generale a Baroului Dolj.
ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ
PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE Compartimentul
Valorificare Bunuri. În temeiul
art. 30, alin. (1), lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 14/2007
pentru reglementarea modului
ºi condiþiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii,
în proprietatea privatã a statului, republicatã, Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice Craiova – A.J.F.P. Dolj
organizeazã licitaþie publicã în
data de 23.01.2014 orele 14.00
la sediul instituþiei din Craiova,
str. Mitropolit Firmilian nr. 2 –
Compartimentul Valorificare
Bunuri, a urmãtoarelor bunuri:
· CAP TRACTOR, marca RENAULT PREMIUM 430, an fabric. 2011, cul. roºu, cp 11000/
316, euro 5, nr. axe 2, nr. Km
neidentificati, anvelope uzate la preþul de 126.554,40 Lei – 350
Lei pas pornire licitaþie; · SEMIREMORCÃ, marca SCHWARZMULLER J 203, an fabric.
2011, cul. Gri, nr. axe 3, dimensiuni 13840X2550, caroserie cu
platformã ºi prelatã, anvelope
uzate-la preþul de 51.472,40 Lei

– 150 Lei pas pornire licitaþie.
Preþurile includ TVA. La licitaþie pot participa atât persoane
fizice, cât ºi persoane juridice,
îndeplinând urmãtoarele condiþii: - înscrierea la licitaþie se
face pe bazã de cerere, care se
depune pânã la data de
22.01.2014 orele 15.00 la sediul
D.G.R.F.P. Craiova, A.J.F.P. Dolj
– Compartiment Valorificare
Bunuri, împreunã cu: - plata
garanþiei de participare la licitaþie, reprezentând 10% din
valoarea de pornire a licitaþiei, în contul IBAN – RO09TREZ2915005XXX000140 –
CUI 4416952; - împuternicirea
persoanei care il reprezintã pe
ofertant; - pentru persoane juridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerþului; - pentru persoanele juridice strãine,
actul de înmatriculare tradus în
limba românã ºi legalizat; - pentru persoane fizice române,
copie de pe actul de identitate;
- pentru persoane fizice strãine, copie de pe paºaport sau
carte de identitate, dupã caz; dovada emisã de creditorii fiscali (buget consolidat, buget local) cã nu are obligaþii fiscale
restante. Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la
sediul nostru din Craiova, str.
Mitropolit Firmilian, nr. 2, Compartimentul Valorificare Bunuri
sau la nr. de telefon: 0251/
402259, 0251/533827.
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Anunþul tãu!
PFA NICU MARIA CRISTINA
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei de mediu privind activitatea ,,Activitãþi auxiliare pentru producþia vegetalã,, ce se desfãºoarã în comuna Catane, sat
Catanele Noi. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, zilnic între orele 9-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj pânã la data
de 30.01.2014.
În temeiul prev. art. 52, 53, alin. 1 ºi
2 ºi art. 56 lit”s” din Legea 51/1995
pentru organizarea ºi exercitarea
profesiei de avocat, republicatã,
ºi prevederilor art.67 din Statutul
profesiei de avocat, Consiliul BarouluiDoljconvoacãADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ în ziua
de sâmbãtã, 1 martie 2014, ora
10.00, cu urmãtoarea ordine de
zi: 1. Raport de activitate al Consiliului Baroului pentru anul 2013;
2. Raportul Comisiei de Cenzori
privind verificarea activitãþii financiare a baroului în perioada anului 2013; 3. Discuþii; 4. Descãrcarea Consiliului Baroului de activitatea ºi gestiunea sa din perioada
supusã analizei; 5. Discutarea ºi
aprobarea proiectului bugetului
de venituri ºi cheltuieli al baroului
pentru anul 2014; 6. Alegerea delegaþilor la Congresul Avocaþilor
2014. Lucrãrile Adunãrii Generale se vor desfãºura la Filarmonica
Oltenia din mun. Craiova, Calea
Unirii nr. 16, jud. Dolj.

publicitate
ANIVERSÃRI

Cu prilejul aniversãrii zilei de naºtere
soþul Doru, fiica Silvia, ureazã soþiei ºi
mamei Dr. VIORICA
NANCU „La mulþi
ani”sãnãtate, bucurii
ºi împliniri.
Familia Geta ºi Adrian Enuca ureazã cu
ocazia zilei de naºtere doamnei doctor
VIORICA NANCU „La
Mulþi Ani” ºi împlinirea tuturor dorinþelor.
Cu prilejul aniversãrii
zilei de naºtere colegii
Ion Castravete, Gheorghe Popa ºi Costel Bazãverde ureazã domnului TACOI VIOREL
„La Mulþi Ani”cu sãnãtate, bucurii ºi împliniri
în viaþã.

OFERTE SERVICIU

CHIC Salon Grãdina
Botanicã, angajeazã
coafezã. Telefon. 0761/
418.493.

PRESTÃRI SERVICII

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
PROPRIETAR, vând
garsonierã, ultracentral.
Telefon. 0723/065.620.
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere, parter, pretabil firmã, Calea Severinului Telefon. 0767/
656.269.
Vând apartament Brazdã, 2 decomandate.
Telefon: 0770/901.283.
Particular vând apartament 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spatele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E negociabil. Telefon: 0720/
556.607.

CASE
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad comercial, cadastru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 camere, 78 mp locuibili,
baie, bucãtãrie, teren
200 mp, puþ forat, centralã pe lemne. Telefon: 0767/392.167.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Telefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent renovatã cu apã curentã, livadã, vie, în comuna Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz cu teren 320 m. Telefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
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Vând 2 ha teren arabil, facilitãþi ºosea asfaltatã, apã, posibilitate energie + alte avantaje. Telefon: 0785/
336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Telefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, împrejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobrogei, nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE 0,45
ha. Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren central 330
mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU COMERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.

CUMPÃRÃRI

Cumpãr apartament 3
Vând 2600 mp teren camere decomandat,
pe ºoseaua Craiova etaj l-3. Telefon: 0763/
ªimnicu de Sus la 600 690.698.
mp de Lacul Tanchiºtilor (între vile). Tele- SCHIMBURI
Schimb garsonierã
fon: 0351/170.504.
Calafat, cu garsonierã
Vând 9 ha pãdure –
Craiova. Telefon:
Gorj. Telefon: 0745/
0251/231.143.
753.524.
Schimb teren intravilan
Vând teren 5500 Euro
4000 mp cu apartament
lotul de casã în spatele
2 camere + diferenþa.
spitalului Balº-Olt. TeleTelefon: 0727/884.205.
fon: 0763/690.698.
AUTO
Vând urgent teren Centura de Nord, 13 euro/
ROMÂNEªTI
mp. Preþ negociabil. Te- Solenza - 2004, benlefon: 0728/800.447. zinã, revizie 2015, staVând 0,3 ºi 0,7 ha pã- re excelentã 91000
dure situatã în Ocnele km, 6000 RON, conMari, zona ºtrand. Te- sum sub 4,5%. Telelefon: 0741/078.812. fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV 4,
diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Telefon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbodiesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bucovãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri, pentru gãtit etajat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon. 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit
cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþionale, 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 uºã glasvant sigilatã, televizor color diagonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Albalux, maºinã cu pedale pentru copii 50 lei.
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
Vând antifurt auto, dulap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
bicicletã, aparat mãsurã, pãturã antistres. Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate,
mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu
capac smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
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. Telefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca, lângã poartã.
Telefon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã, butelie voiaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Mercedes. Telefon: 0251/598.518.

Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Telefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor color Grundig micã
defecþiune 50 lei, cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Telefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze, ºamotatã tip Coralex, stare
foarte bunã, 450 lei. Telefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de marmurã, bitum, abric, þeavã
neagrã, schelã metalicã.
Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon: 0765/ 291.628.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciupercã), butoi pentru varzã. Preþ negociabil. Telefon: 0351/446.918.
Convenabil, canapea,
fotolii, bibliotecã. Telefon: 0756/819.472.
Vând PICK-UP, marcã
ruseascã ºi discuri
Electrecord de muzicã
popularã ºi uºoarã. Telefon: 0765/789.181.
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Vând aparat ºlefuit, lentile pentru opticã, diverse scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Telefon: 0730/542.885.
Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene 10-15 litri, 15 lei/buc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu
toc pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Telefon: 0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE CUSUT “SINGER”. TELEFON: 0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi
lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, piscinã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormitor
ºi sufragerie, aragaz ºi
frigider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/680.138.

SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdure
situatã în Ocnele Mari
pe garsonierã în Craiova, Vâlcea. Telefon:
0741/078.812.

CUMPÃRÃRI

PIERDERI

AJF Dolj transmite
sincere condoleanþe familiei la decesul prematur al celui ce a fost jurist
CAROL ZISU, un om
deosebit, bun prieten, bun profesionist. Dumnezeu sãl odihneascã!

Pierdut legitimaþie de
transport pe numele
STOICA ELENA. Se
declarã nulã.

Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.
Cumpãr butelie aragaz
ofer 90 lei. Telefon:
0765/291.623.

CONDOLEANÞE

Misa, Oana, Cristina,
Raluca, Gili ºi Robert,
profund îndureraþi,
sunt alãturi de familia prietenului lor, CAROL, ºi de soþia acestuia, Mihaela, în încercarea cumplitã ºi
nedreaptã prin care
trec. Nu vom uita anii frumoºi ºi tineri petrecuþi împreunã!
Ne-a pãrãsit pentru
totdeauna bunul
prieten ºi coleg, Col
(r.) GOLOGAN VIOREL! Sincere condoleanþe familiei! Colegii de la UM 01062.
AFF Dolj transmite sincere condoleanþe familiei, la decesul celui
care a fost col. (R) GOLOGANVIOREL,preºedinte de onoare al echipei de Fotbal “Armata
Craiova”. Dumnezeu
sã-l odihneascã!

ÎNCHIRIERI
OFERTE
Închiriez apartamnet 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon.
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –Vitan. Exclus agenþie,
230 Euro / lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Particular, închiriez
apartament 2 camere
zona Corniþoiu, 150
euro negociabil. Telefon: 0770/935.848.
Închiriez teren pentru Staþie GPL, Centru vânzare maºini
sau parcare. Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

COMEMORÃRI

Flori ºi lacrimi în
amintirea bunei ºi
nepreþuitei noastre
mame DIACONU
STANCA la 10 ani

de când ne-a pãrãsit spre a fi alãturi
de tatãl nostru
FLOREA DIACONU.
Veºnicã pomenire,
neºtearsã amintire. Dumnezeu sã-i
odihneascã
în
pace! Familia Traian Dolea.

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

AUSTRALIAN OPEN – TURUL II

Ce start de sezon!

Niculescu i-a fãcut bagajele finalistei de la Wimbledon
Monica Niculescu (nr. 64 WTA)
are un început de 2014 fabulos!
Dupã douã titluri la dublu, în turneele de la Shenzen (China) ºi Hobart (Australia), românca continuã
sã impresioneze ºi la Australian
Open, unde a ajuns, ieri noapte, în
turul trei. Finalista Wimbledon-ului,
nemþoaica Sabine Lisicki (favoritã
15), i-a cãzut victimã formei de
graþie a Monicãi, care s-a impus
cu scorul de 2-6, 6-2, 6-2.
“M-am simþit foarte bine, am
reuºit sã returnez foarte bine ºi sã
o blochez când Sabine cãuta loviturile câºtigãtoare. Sunt foarte
mulþumitã de jocul meu”, a declarat Monica Niculescu (26 de ani)
la finalul meciului. Unul care a consfiinþit al treilea succes al jucãtoarei noastre, din patru confruntãri.
În actul decisiv, partida a fost
întreruptã timp de 10 minute din
cauza cãldurii.
Este pentru a treia oarã în ca-

rierã când Monica ajunge în turul
III la Australian Open, performanþã pe care a mai atins-o în 2011 ºi
2012. Anul trecut, ea a pãrãsit primul turneu de Mare ªlem al anului în faza inauguralã, fiind eliminatã de cea care avea sã sã ºi impunã la Melbourne, a doua oarã
consecutiv, bielorusa Victoria Azarenka, scor 1-6, 4-6.
Pentru un loc în optimile de
finalã, Niculescu o va înfrunta,
la noapte, pe Ekaterina Makarova, rusoaica în vîrstã de 25 de
ani, clasatã pe locul 22 WTA,
care le-a eliminat pânã acum pe
americancele Venus Williams (nr.
37 WTA; 2-6, 6-4, 6-4) ºi Irina
Falconi (nr. 142, scor 6-2, 7-5).

Alte trei victorii – la dublu
Tot ieri-noapte, dar în turul I,
românii s-au descurcat bine ºi la
dublu, cu o singurã excepþie!
Este vorba despre perechea Ale-

xandra Cadanþu/Simona Halep,
eºec în faþa favoritelor 4, cuplul
ceho-sloven Kveta Peschke/Katerina Srebotnik, scor 6-2, 3-6,
2-6. În rest, tandemul Raluca
Olaru/Varvara Lepchenko (SUA)
a dispus de niponele Shuko Aoyama/Misaki Doi, 6-2, 6-4, JeanJulien Rojer (Olanda) ºi Horia
Tecãu, favoriþii 10, i-au învins pe
Teimuraz Gabashvili ºi Mikhail
Kukushkin (Rus/Kaz), scor 6-2,
7-5, iar Florin Mergea ºi Oliver
Marach pe favoriþii 16, Santiago
Gonzalez/Scott Lipscky (Mexic/
SUA), 6-3, 7-6 (6).
La primele ore ale acestei dimineþi, Monica Niculescu a intrat în competiþie ºi la dublu,
unde alãturi de Clara Zakopalova
(Cehia) a întâlnit cuplul sutã la
sutã autohton, Irina-Camelia
Begu/Sorana Cîrstea.
De asemenea, pe tabloul de
simplu (meciuri din turul doi),

Maxim, dorit la Fener
Alexandru Maxim ar putea pleca de la Stuttgart în aceastã perioadã de transferuri. Dupã
unele zvonuri care l-au plasat pe “tricolor” în
atenþia mai multor echipe de top, precum Liverpool, Dortmund, Werder sau Inter Milano,
fostul jucãtor al Pandurilor a revenit iarãºi în
actualitate.
Presa din Turcia a notat, ieri, cã Fenerbahce îl doreºte pe jucãtorul român, transferul sãu
fiind prioritar pentru preºedintele Aziz Yildirim.
“Este o combinaþie Hagi-Zidane”, a scris
amkspor.com, anunþând cã oficialii liderului din
“SuperLig” cautã un sponsor care sã plãteascã lui VfB 6 milioane de euro (cota de piaþã,
conform transfermarkt.de) pentru Maxim.

Cum l-au prezentat turcii
“Cine este Maxim?” sau întreabat turcii, apoi
i-au facãu o prezentare românului: “Nãscut în

Piatra Neamþ, pe 8 iulie, 1990, Alexandru Maxim a fost format de Olimpia Piatra Neamþ. La
14 ani, s-a alãturat ºcolii de fotbal Ardealul,
unde a rãmas pânã la 17 ani, când s-a decis sã
îºi încerce norocul la Barcelona. A dat probe
de joc la Espanyol, unde a ºi rãmas, înainte de
a decide sã se întoarcã în România. A ales o
formaþie modestã, Pandurii Târgu Jiu, dar a
reuºit sã o ridice, ocupând cu aceasta, în primul sezon, locul 7 în prima ligã. Evoluþiile bune
ale lui, dar ºi ale echipei, i-au atras atenþia directorului tehnic al lui Stuttgart, Fredi Bobic,
care în ianuarie 2013 a decis sã îl transfere. A
urmat o perioadã extrem de bunã pentru Maxim, care, odatã intrat în primul 11 al ºvabilor,
nu a mai ieºit, demonstrând cât este de valoros. La 23 de ani, Maxim promite ca evoluþiile
sale sã creascã de la un meci la altul”.
Transferul lui Maxim este considerat
unul dintre cele mai inteligente din 2013
de cãtre bleacherreport.com: “Stuttgart a
gãsit un diamant românesc neºlefuit. În
acest sezon, Maxim a marcat ºi a creat
în total 10 goluri în Bundesliga, cu douã
mai multe decât achiziþia record de 27,5
milioane de euro a Borussiei Dortmund,
Henrikh Mkhitaryan”, a notat sursa citatã, care l-a plasat pe un onorant loc 7.
3 ani de contract ar vrea sã-i ofere
turcii lui Maxim, care a bifat 20 de meciuri în toate competiþiile în acest sezon,
trecându-ºi în cont 4 goluri ºi 8 pase
decisive.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (DANEMARCA)
Etapa a doua a fazei grupelor, rezultate consemnate marþi
Grupa A: Macedonia – Cehia 24-24, Austria – Danemarca 29-33.
Clasament: 1. Danemarca 4p, 2. Austria 2p,
3. Macedonia 1p, 4. Cehia 1p.
Grupa B: Ungaria – Islanda 27-27, Norvegia – Spania 25-27,
Clasament: 1. Spania 4p, 2. Islanda 3p, 3.
Ungaria 1p, 4. Norvegia 0p.
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Rusia (0p)
– Serbia (2p), Polonia (0p) – Franþa (2p) – grupa C, Muntenegru (0p) – Croaþia (2p), Belarus

(0p) – Suedia (2p) – grupa D.
Astãzi: Macedonia – Austria, ora 19:15, Danemarca – Cehia, ora 21:30 – grupa A, Spania –
Islanda, ora 19:00, Ungaria – Norvegia, ora
21:15 – grupa B.
În faza urmãtoare, cea a grupelor principale, acced primele trei clasate din fiecare grupã, urmând a se alcãtui douã grupe de câte 6,
prin încruciºarea 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.

foto:
reuters

Simona Halep (nr. 11 WTA) a
primit replica Varvarei Lepchenko (SUA, locul 50 mondial), iar

CUPA ANGLIEI – TURUL III
Marþi: Charlton (II) – Oxford (IV) 2-2
(se rejoacã în 21 ianuarie), Birmingham
(II) – Bristol (IV) 3-0, Bournemouth (II) –
Burton Albion (IV) 4-1.
Rejucãri
Marþi: Watford (II) – Bristol (III) 2-0,
Peterborough (III) – Kidderminster (V) 23, MK Dons (III) – Wigan (II) 1-3 prel.,
Fulham (I) – Norwich (I) 3-0, Sheffielld
W. (II) – Macclesfield (V) 4-1, Preston
(III) – Ipswich (II) 3-2, Plymouth (IV) –
Port Vale (III) 2-3.
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Man.
City (I) – Blakburn (II).
Obþinuserã 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),
Sheffielld Utd (III), Stevenage (III), Rochdale
(IV), Southend (IV).

Victor Hãnescu (nr. 76 ATP) pe
cea a canadianului Milos Raonici
(nr. 11).

Celelalte partide aferente acestei rundei
s-au disputat în urmã cu o sãptãmânã,
încheindu-se cu urmãtoarele rezultate:Juventus (I) – Avellino (II) 3-0, Fiorentina
(I) – Chievo (I) 2-0, Roma (I) – Sampdoria (I) 1-0, Udinese (I) – Inter (I) 1-0.

CUPA REGELUI SPANIEI –
OPTIMI DE FINALÃ –
MANªÃ SECUNDÃ
Marþi: Almeria (I) – Santander (III) 0-2,
în tur 1-1 (Sanz 61, Duran 79), Atletico
Madrid (I) – Valencia (I), 2-0, în tur 1-1
(Godin 51, R. Garcia 89).
Asearã, dupã închiderea ediþiei:
Espanyol (I) – Alcorcon (II), în tur 0-1,
Bilbao (I) – Betis (I), în tur 0-1, Levante (I)
– Rayo (I), în tur 0-0, Osasuna (I) – Real
Madrid (I), în tur 0-2.
Astãzi: Villarreal (I) – Sociedad (I), în
tur 0-0 (ora 21:00), Getafe (I) – Barcelona
(I), în tur 0-4 (ora 23:00).

CUPA ITALIEI –
OPTIMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

CUPA LIGII FRANÞEI –
SFERTURI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Marþi: Lazio (I) – Parma (I) 2-1 (B.
Perea 25, 90+1 / Biabiany 43; La gazde,
ªtefan Radu a jucat pânã în minutul 57).
Asearã, dupã închiderea ediþiei:
Catania (I) – Siena (II), Milan (I) – Spezia
(II), Napoli (I) – Atalanta (I).

Marþi: Bordeaux (I) – Paris SG (I) 1-3
(Poko 48 / Pastore 45+1, Rabiot 86,
Matuidi 88).
Asearã, dupã închiderea ediþiei:
Nantes (I) – Nice (I), Troyes (II) – Evian
TG (I), Lyon (I) – Marseille (I).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
19:00 – FOTBAL – Meci amical: Steaua –
Werder Bremen / 23:00 – FOTBAL – Cupa Spaniei: Getafe – Barcelona.
Digi Sport 2
17:00, 19:00 – HANDBAL (M) – Cupa Unirii: ªtiinþa Bacãu – CSM Cãlãraºi, „U” Bucovina
Suceava – Dinamo / 21:00 – FOTBAL – Cupa
Spaniei: Villarreal – Sociedad.
Digi Sport 3
16:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor: Igtisadchi Baku Vakif – Bank Istanbul / 21:00 –
BASCHET (M) – Euroliga: Olympiacos Pireu –
Barcelona.
Dolce Sport 1
22:00 – BASCHET NBA: Atlanta – Brooklyn.
Eurosport
7:00, 10:00, 11:40 – TENIS – Australian

Open: ziua a 4-a / 15:30 – BIATLON – Cupa
Mondialã, la Antholz / 18:15 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM, la Wisla / 21:00, 22:35 –
SNOOKER – Mastersul Marii Britanii / 2:00 –
TENIS – Australian Open: ziua a 5-a.
Eurosport 2
7:00, 10:00 – TENIS – Australian Open: ziua
a 4-a / 12:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
CM, la Wisla / 13:00 – SCHI ACROBATIC –
CM, la Val Thorens / 15:00 – SNOOKER – Mastersul Marii Britanii / 21:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campionatul European, la Budapesta /
2:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 5-a.
TVR 1
15:00, 21:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campionatul European, la Budapesta.
TVR 2
19:00 – HANDBAL (M) – Campionatul European: Spania – Islanda.
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„My giant”,
ecranizare în
Polivalentă
SCM Universitatea Craiova –
KK Kumanovo
80-76 (29-16, 10-16, 21-19, 20-25)
Sala Polivalentă, spectatori: 2. 000.
Craiova: Sok k (10), Seals (11), Kovac (14), Căpuş an (15), Tyler (24). Au mai intrat: Maric (2), Gavrilă (4) ş i Hallik. Antre nor:
Milan Nis ic.
Kumanovo: Parran (10), Stanimirovic (14), Mandic (26), Miskovic (10), Lukovic (6). Au mai intrat: Janeski (3), Kosteski (6),
Mladenovic, Radulovic (2). Antrenor: Goran Dimitrie vic.

Uriaşul James Tyler a făcut un meci magistral în faţa
liderului Ligii Balcanice, având o eficienţă 38, după 24
de puncte şi 18 recuperări
„Ne va fi greu fără Popescu şi
Bureau” era îngrijorat înaintea meciului cu liderul Ligii Balcanice,
team-managerul Craiovei, Marius
Toma. Lipseau doi titulari, iar unul
dintre ei era român şi cum prezenţa
unui jucător autohton în permanenţă pe teren este obligatorie în Liga
Balcanică, doar Căpuşan şi Gavrilă
erau soluţiile viabile pentru meciul
cu macedonenii de la Kumanovo,
în condiţiile în care al doilea nu prinsese prea multe minute în acest sezon. Mihai Gavrilă a făcut însă un
meci curajos, cu 4 puncte şi o destule dueluri câştigate, dorind să arate
că echipa se poate bizui în viitor pe
el. Andrei Căpuşan a reuşit însă cea
mai bună prestaţie stagională, lipsindu-i doar o recuperare pentru a
intra în double-double, la final având
15 puncte şi 9 recuperări. Seals nu

a fost în apele sale, dar Kovac a
fost gata să acopere toate cele 40
de minute, fiind al doilea cel mai
eficient „legionar”, cu 14 puncte, 5
recuperări şi 7 assist-uri. Jucătorul
serii a fost de departe ultimul înrolat în „Legiunea Gemina”, colosul
de 2.18 metri şi 150 de kg, James
Tyler. În 33 de minute, Tyler a realizat un double-double apăsat, cu 24
de puncte, 18 recuperări, la care sau adăugat 4 capace, 3 pase decisive, o intercepţie şi 2 mingi pierdute, pentru o eficienţă de 38. Singurul capitol la care „Shaq de Oltenia” nu a excelat a fost cel al aruncărilor libere, el ratând 9 din cele
17 tentative de la linia de fault. Cu
Tyler dominând cele două panouri,
Craiova s-a desprins din primul
sfert, dar, în stilul caracteristic, a
oferit adversarei şansa de a reveni.

„Ecsul” Ştiinţei, Ivan Miskovic, i-a
„trădat” pe macedoneni, ratând două
aruncări libere la scorul de 73-72 şi
irosind atacul următor. Finalul a avut
raţia de tensiune, însă Căpuşan a
fost impecabil de la linia de fault.
SCM Universitatea urcă pe locul
secund, în spatele celor de la Kumanovo, ambele având însă cele
mai multe meciuri disputate în Liga
Balc anică. Următoarea partidă a
Craiovei în această competiţie va fi
marţi, 21 ianuarie, în deplasare, cu
Levski Sofia.

Milan Nisic s-a apucat
să-i educe pe fani la conferinţă
La conferinţa de presă, Milan
Nisic a invocat oboseala jucătorilor săi, care se aflau la al treilea
meci în şapte zile şi a criticat ati-

CSU îl vrea şi pe lituanianul Valskis
Lotul alb-albastru pleacă astăzi
pentru un stagiu de 12 zile în Antalya
Dacă Dinamo a câştigat lupta cu CSU Craiova pentru semnătura olteanului Fane Bărboianu, conducerea
echipei din Bănie a ripostat, negociind cu lituanianul
care era tatonat de formaţia din Ştefan cel Mare, Nerijus Valskis. În vârstă de 26 de ani, mijlocaşul ofensiv a
marcat 29 de goluri în 33 de meciuri disputate în sezonul precedent în toate competiţiile. El a evoluat ultima dată pentru Suduva Marijampole, echipă
care a terminat campionatul pe
locul 4. Dacă va trece cu bine de
vizita medicală, Valskis va pleca
joi în cantonamentul din Antalya
cu CS Universitatea, conform digisport.ro. Valoarea de piaţă a lui
Valskis este de 375 000 de euro
conform site-ului de specialitate
transfermarkt.de.

Stângă a anunţat
lotul pentru Antalya
Ieri dimineaţă, jucătorii de la CS
Universitatea au efectuat vizita
medicală la Policlinica pentru
Sportivi din Bănie, iar astăzi lotul
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ales de Stângă va decola spre Antalya, acolo unde va fi
cazat la hotelul de cinci stele Royal Holiday Palace, din
staţiunea Lara. Cantonamentul din perioada 16-26 ianuarie
va pune accent în primul rând pe pregătirea fizică, însă
alb-albaştrii vor disputa şi două jocuri de verificare. Pe
22 ianuarie, Universitatea va întâlni gruparea Revan Baku,
din prima ligă azeră. Revan ocupă locul
9 în clasament, cu 9 puncte acumulate
din 18 meciuri. În cea de-a doua partidă, programată pe 25 ianuarie, oltenii vor
evolua în compania echipei Neftekhimik,
penultima poziţie în liga a doua din Rusia. Lotul deplasat de Stângă îi cuprinde
pe: Brac, Irimia, Latinovic (portari) Cârjă, Kitanovski, Pătraşcu, Ljubinkovic, Izvoranu, Patriche, Vătăjelu, Velcovici
(fundaşi) Ad. Ionescu, Pleşan, Ferfelea,
Câju, Ganea, Precup, Gorovei, Şerban,
Sin (mijlocaşi) Varga, Curelea, Voinea,
Ivan (atacanţi). „Băieţii sunt sănătoşi, au
făcut antrenamente zilele trecute şi nu
au arătat semne că ar fi accidentaţi. Au
venit în baremuri bune. Venirea lui Lau,
a preparatorului fizic, a adus o atmosferă occidentală şi băieţii reacţionează fantastic” a spus Ovidiu Stângă.

Clasamentul Balkan League
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KK Kumanovo
SCM U Craiova
BC Galil Gilboa
KB Sigal Pristina
Kozuv Gevgelija
BC Levski Sofia
Balkan Botevgrad
KB Peja
KK Teodo Tivat

tudinea suporterilor, care i-au luat
în colimator pe câţiva baschetbalişti, în special pe Nemanja Maric.
„În sala mică veneau doar câteva
sute de suporteri, acum vin câteva mii, dar cel puţin 150 dintre ei
se cred antrenori, îşi închipuie că
sunt specialişti în baschet, spun că
nu e bun Seals, nu e bun Maric...cum prinde un jucător o zi mai
slabă, trebuie dat afară. Sunt prea
mulţi antrenori în tribune, trebuie
să aibă mai mult respect pentru
munca acestor băieţi!” s-a dezlănţuit Nisic, altfel un tip echilibrat şi
calm. Poate că Nisic ar trebui să
fie mai vorbăreţ la time-out-uri şi
să aibă replică la căderile băieţilor
săi pe finalurile de joc în loc să dea
sfaturi celui mai entuziast public
din ţară. Un sârb ar trebui să înţeleagă mai bine spiritul oltenesc, nu
să-l înfiereze aşa repede. Poate ar
trebui să ia în calcul că o echipă
fără tradiţie, inventată de câţiva ani,
fără vreun trofeu în cont, ar trebui să fie extrem de încântată că

15 puncte (9 jocuri)
13 puncte (9 jocuri)
12 puncte (7 jocuri)
12 puncte (7 jocuri)
12 puncte (8 jocuri)
11 puncte (7 jocuri)
9 puncte (6 jocuri)
9 puncte (7 jocuri)
9 puncte (8 jocuri)
are parte de cel mai aprins şi mai
fidel public din ţară, cu tot cu scăpările sau exagerările sale. Poate
că sunt prea mulţi antrenori în tribune, fiindcă aceştia ar putea să
cons idere că nu exis tă vreun antrenor princ ipal pe bancă! Mişa,
nu-i mai certa pe fani, dacă tu eşti
spec ialistul mai bine rezolvă problema finalurilor de meci, care tinde s ă ne aducă în pragul infarctului! De partea c ealaltă, antrenorul lui Kumanovo, Goran Dimitrijevic, a spus: „Am avut parte de
un meci dificil, pe care că probabil l-a pierdut din primul s fert,
când am jucat s lab. Am revenit
apoi, am avut o şansă de a prelua
conducerea în ultimul parţial, dar
nu am speculat-o”. „Felicit Craiova pentru victorie şi pentru public ul pe care-l are. A înc eput
prost şi ne-am revenit pe parcurs,
dar nu ne-am dus c ome-bac k-ul
până la capăt” a adăugat şi fundaşul Darko Stanimirovic, al doilea marcator al oaspeţilor.
Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

