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OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- În politica noastră...
- Care politică, Popescule? Ce,
asta e politică?
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Remuşcarea
care nu convinge
Se invocă localizarea tardivă a
avionului prăbuşit în Apusenii din
judeţul Cluj, loc alizare până la
urmă datorată pădurarului Trif
Gheorghe, care primise alerta de
la şefii săi din Romsilva, resimţită fiind şi o furie fireas că, deoarece au murit oameni, ajungându-se târziu la loc ul accidentului. Mărturiile supravieţuitorilor
au augmentat furia, pe alocuri
oarbă, de care vorbeam, dar şi
starea de emoţie, produsă de întreaga întâmplare. Un raport, dintre atâtea altele întoc mite, a fost
prezentat în şedinţa de ieri a Guvernului, de vicepremierul Gabriel Oprea.
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Găsit înecat
în fântână
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EDUCAŢIE

În timpul celui de-al Doile a Război Mondial,
mulţi polone zi în frunte cu mare şalul Edward
Rydz-Smigly ş i chiar pre şe dintele Polonie i, Ignacy M os cicki, şi-au găs it adăpost la M uzeul de
Artă din Craiova, fostul palat al lui Jean M ihail.
Le gătura Craiovei cu Polonia nu poate fi conte stată. Din ace st motiv, Unive rs itatea, prin Facul-
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Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză
a fost inaugurat la Craiova

tate a de Lite re , a creat încă o punte de le gătură între capitala Olteniei ş i statul polone z – Centrul de Limbă ş i Cultură Polone ză. Panglica inaugurală a fos t tăiată
ie ri de re ctorul Unive rsităţii din Craiova, Dan
Claudiu Dăniş or, alături de E.S. M are k Szczygie l,
Ambasadorul Republicii Polone la Bucure şti.

Raportul MCV pentru
România: Există
încă îngrijorări legate
de independenţa
justiţiei
Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Mark Gray, a declarat ieri, cu ocazia prezentării
privind progresele înregistrate de
România şi Bulgaria în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), că „există încă îngrijorări în legătură cu independenţa justiţiei şi există foarte multe
exemple în ceea ce priveşte un
grad de opoziţie la măsurile anticorupţie şi de integritate”.
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Masterplanul
de apă al Doljului
a ajuns
la 500 de
milioane de euro
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 23 ianuarie 2014-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,5301 ............. 45301
1 lirã sterlinã..........................5,5316.......................55316

Pãlãrii, traiste
tradiþionale ºi cãrþi –
cadourile primite
de preºedinte
în 2013

$

1 dolar SUA.......................3,3447........33447
1 g AUR (preþ în lei).......133,3493.....1333493

METEO

joi, 23 ianuarie - max: 7°C - min: -1°C

MIRCEA CANÞÃR

Avem raportul Comisiei Europene privind
progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare ºi Verificare. „Dirigintele” nu e excesiv de aspru ºi
face din acest document de 15 pagini un
radar, dacã vreþi, suficient de explicit. Raportul indicã încã o datã direcþia. Bunã.
Puþine detalii birocratice, puþine observaþii
critice, deloc maliþioase ºi deloc multe recomandãri, ceea ce sugereazã cã nu poate
fi folosit pe post de bâzdoacã, cum ºi-ar fi
dorit unii. Dar nu asta e problema. La punctul 3 al capitolului „Concluzii ºi recomandãri” se face trimitere la „integritate”, inserându-se: „Progresele obþinute în ceea ce
priveºte cadrul de integritate trebuie sã fie
consolidate prin clarificarea cadrului juridic,
astfel încât sã nu mai existe îndoieli legate de
aplicarea acestuia”. ªi se continuã astfel: „(...)
sã nu existe excepþii de la aplicarea actelor
legislative privind incompatibilitatea, conflictele de interese ºi averile nejustificate, (...) prin
colaborarea Guvernului cu ANI pentru elaborarea ºi propunerea unor acte legislative

de îmbunãtãþire a cadrului de integritate”. Ne
oprim aici, fiindcã atât legea privind incompatibilitãþile, cât ºi cea privind conflictul de interese, meritau o corectare, numai cã într-o altã abordare, consensualã, mult mai cumpãtatã decât cea
încercatã, aflatã la originea unui scandal de care
USL, dar în primul rând premierul Victor Ponta,
nu aveau nevoie. Dar dacã România este mereu
privitã, deseori pripit, ca susceptibilã de derapaje privind „statul de drept”, sã vedem ce se
încearcã... în Franþa, unde incompatibilitãþile,
prevãzute de Legea 161/2003 de la noi, chiar lipsesc. Aproape cu desãvârºire, deºi n-am vrea sã
ne hazardãm. Site-ul revistei „L’Express”, care
poate fi consultat, prezintã palmaresul „cumularzilor” Republicii. Mai exact, un proiect de lege
privind non-cumulul de mandate trebuia votat
în septembrie anul trecut de Adunarea Naþionalã, similarã Camerei Deputaþilor. Ceea ce nu s-a
întâmplat. „L’Express”, dupã o anchetã minuþioasã, a concluzionat cã 1.573 de aleºi francezi
deþin 1.897 mandate politice ºi ocupã mii de funcþii. Ancheta nu s-a arãtat interesatã de cei 500.000
de aleºi locali, ci doar de personalitãþile politice

Purtãtorul de cuvânt al Comisiei Europene (CE), Mark Gray, a
declarat ieri, cu ocazia prezentãrii privind progresele înregistrate
de România ºi Bulgaria în cadrul Mecanismului de Cooperare ºi
Verificare (MCV), cã „existã încã îngrijorãri în legãturã cu independenþa justiþiei ºi existã foarte multe exemple în ceea ce priveºte un
grad de opoziþie la mãsurile anticorupþie ºi de integritate”. Potrivit
acestuia, amendamentele adoptate de Camera Deputaþilor în decembrie 2013 la Codul Penal „au dus la îngrijorãri majore în legãturã
cu capacitatea de combatere a corupþiei”. Totodatã, CE recomandã
României ca în Codul de conduitã al parlamentarilor sã fie incluse
dispoziþii cheie, astfel încât sã fie respectatã independenþa justiþiei,
Mark Gray subliniind cã trebuie sã fie asigurat faptul cã legislaþia
anticorupþie se aplicã tuturor în mod echitabil.
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foarte importante: 38 de miniºtri, 577 deputaþi,
348 senatori, 78 europarlamentari, 26 preºedinþi
de consilii regionale, 106 preºedinþi de consilii
generale sau colectivitãþi de peste mãri, 483 primari de oraºe cu peste 20.000 de locuitori ºi 245
preºedinþi de intercomunitãþi care depãºeau
50.000 de locuitori în 2013. În total, reiterãm,
1.897 de mandate sunt reprezentate de 1.573
aleºi, unii dintre aceºtia, mai „gurmanzi”, deþinând douã sau trei. Mai clar: un parlamentar
francez poate deþine, concomitent, ºi funcþia
de primar sau de preºedinte de consiliu regional. Cumulul de mandate ºi de funcþii este o
practicã în Hexagon, ºi faptul cã actuala stare
de lucruri cu „cumularzii” încã persistã este, de
bunã seamã, o problemã a Adunãrii Naþionale.
Nu mai continuãm. Dar când la noi în România
un ales local sau un parlamentar, identificat a fi
deþinut funcþia de simplu administrator la un
SRL, fie ºi prãbuºit, fãrã nici o legãturã cu accesul la banii publici, este declarat incompatibil, semnale de exagerare parcã existã. Oricum,
raportul pe MCV, destul de nuanþat, atent redactat, nu se dovedeºte deloc un bau-bau.
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Lecturând raportul pe MCV
Starea de fapt

Pãlãrii de paie ºi „cu
pãun”, traiste tradiþionale,
cãrþi, plachete, dar ºi o
machetã de vapor sunt câteva
din bunurile primite de Traian
Bãsescu în 2013, preºedintele
nepãstrând nimic, potrivit
listei publicate pe site-ul
Administraþiei Prezidenþiale. În
total, preºedintele a primit 37
de cadouri, în valoare totalã
de 5.667 euro. Cel mai scump
bun, în valoare de 3.875 de
euro, este o machetã de vapor
„Deepwater Champion”
primitã de la Exxon Mobile ºi
OMV Petrom. 900 de euro
costã o machetã din lemn de
trandafir a navei „Zheng He”.
În rest, bunurile primite cu
titlu gratuit nu depãºesc o sutã
de euro. Printre cadouri se
numãrã o statuetã urs din
porþelan alb, în casetã albã, în
valoare de 45 de euro, un set
de 4 pahare din lut cu motive
populare, în traistã de lânã (45
de euro), o sticlã cu enupãr ºi
artizanat „Avram Iancu”, în
traistã tradiþionalã (30 de
euro), o pãpuºã în costum
tradiþional românesc (15 euro),
dar ºi mai multe traiste
tradiþionale româneºti. Inedite
sunt ºi pãlãriile primite de
Bãsescu, douã cu pãun,
executate manual de meºterul
popular Virginia Linul, din
Bistriþa-Nãsãud, ºi una de paie
(clop).
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Referitor la imaginea proiectatã de
numirile în funcþii cheie în România,
Gray a spus cã este una neclarã,
amestecatã. „În ceea ce priveºte numirile (...) vorbim despre o imagine
amestecatã”, a spus purtãtorul de
cuvânt al CE. Potrivit acestuia, nu
au existat semne de interferenþã în
procesul de numire a preºedintelui
Înaltei Curþi, însã au existat „situaþii
mai dificile” legate de Parchet. „Bineînþeles, în toamna lui 2013 au
existat probleme în ceea ce priveºte
numirea ºefului ºi adjunctului DNA.
Evident cã au fost niºte numiri temporare într-o primã etapã, nu a fost o
procedurã de consultare integralã ºi
au existat critici ºi din partea publicului, ºi din partea CSM. Lucrurile
nu au decurs fãrã probleme”, a precizat Gray. El a arãtat cã nu ascunde
îngrijorarea Comisiei legatã de influenþa politicului asupra acestor numiri. „Asta spunem cel puþin în legãturã cu numirile cheie, în funcþii cheie. De aceea imaginea proiectatã este
una neclarã, amestecatã. În ceea ce
priveºte aceste chestiuni, sigur cã
revenim la îngrijorarea pe care nu trebuie sã o ascundem - e vorba de influenþa politicului asupra acestor

numiri”, a subliniat Gray. Conform
acestuia, atât în România, cât ºi în
Bulgaria existã probleme legate de
numiri ºi a precizat cã acest aspect
va fi subliniat ºi pe viitor. „E foarte
rar ca eu sã fac analogii sau comparaþii între douã þãri. Dar ce am constat
în ambele þãri în ceea ce priveºte numirile în funcþii cheie este cã noi nu
comentãm persoanele, dar noi insistãm - ºi acest lucru este absolut esenþial ºi acum ºi în viitor - sã se facã
niºte numiri transparente, pe bazã de
merit, a unor persoane profesioniste. Acest lucru este crucial în ambele
þãri, pentru cã în ambele þãri sunt probleme în acest sens. Este un aspect
pe care îl vom sublinia ºi de acum
încolo”, a spus Gray.

Monitorizarea pe MCV
continuã... cât e nevoie
Purtãtorul de cuvânt al CE a menþionat cã rapoartele MCV vor continua cât timp va fi necesar pentru ca
România ºi Bulgaria sã îndeplineascã angajamentele luate la aderarea la
Uniunea Europeanã. „Fie cã vor fi
îndeplinite anul viitor, fie cã va fi nevoie de mai mult timp, depinde de cele
douã guverne. Comisia nu poate sta-

bili când vor fi îndeplinite obiectivele ºi recomandãrile”, a declarat Gray,
rugat sã comenteze unele informaþii
potrivit cãrora rapoartele MCV pentru România ºi Bulgaria vor înceta în
2018. Oficialul european a subliniat
cã „nu este treaba Comisiei sã stabileascã un orizont de timp (...) Schimbãrile trebuie sã vinã din interior, facem (Comisia) tot ce putem pentru a
ajuta, dar în cele din urmã depinde
de cele douã guverne”, a punctat
Gray. CE nu a revizuit obiectivele din
raportul MCV, acestea „au fost stabilite la momentul aderãrii”, a explicat Gray, rugat sã comenteze faptul
cã fostul ministru al Justiþiei, Mona
Pivniceru, ºi actualul ministru, Robert Cazanciuc, au reclamat comisarului european pentru Justiþie, Viviane Reding, cã aceste obiective nu
sunt fixe ºi apar mereu noi chestiuni.

Încã o datã ni se spune
cã îndeplinim criteriile
pentru Schengen
Comisia Europeanã nu a afirmat
niciodatã în ultimii ºapte ani cã un
raport MCV este pozitiv sau negativ pentru ca acest lucru sã fie folosit pentru a evalua oportunitatea
aderãrii la Schengen, aceasta fiind
apanajul statelor membre, a mai declarat ieri purtãtorul de cuvânt, la
Bruxelles. Potrivit acestuia, în fiecare an Comisia nu face decât sã prezinte progresele înregistrate în une-

le zone ºi pe cele care trebuie înregistrate în altele. „Am transmis mereu clar cã, din punct de vedere al
evaluãrii respectãrii criteriilor de
aderare la Schengen, România ºi
Bulgaria îndeplinesc pe deplin criteriile. Sunt douã exerciþii diferite ºi
nu trebuie amestecate. România ºi
Bulgaria au fost deja evaluate ºi rãspunsul este un «Da» convins. Nu
ne trebuie alte criterii pentru a stabili cã România ºi Bulgaria pot adera la spaþiul Schengen. Nu am fãcut
aceastã legãturã în trecut ºi vom
lãsa statele membre sã evalueze
dacã urmarea politicã a acestui MCV
este pozitivã sau negativã ºi sã decidã ce va însemna acest raport pentru atitudinea lor politicã faþã de
aderarea la Schengen”, a spus, la
rândul sãu, Michele Cercone, purtãtorul de cuvânt al comisarului european pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom.

Raportul de acum e mai bun
decât cel din 2013
Ministrul Justiþiei, Robert Cazanciuc, considerã cã raportul MCV prezentat ieri este mai bun decât cel de
anul trecut, fiind fãcute 18 recomandãri, dintre care 6 pentru MJ, privind,
printre altele, desfiinþarea instanþelor ºi parchetelor mici ºi dezvoltarea
Strategiei naþionale anticorupþie.
Totodatã, Cazanciuc a spus cã în raport a fost apreciat angajamentul
Guvernului în revizuirea Constituþiei.
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BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Nedreptatea în stare pandemică

În babilonia mediatică de-acum globalizată, probleme grave şi, în acelaşi timp,
asimilate istoriei umanităţii de când este
cunoscută aceasta, iau cu o vinovată uşurinţă calea derizoriului, atunci când nu fac
obiectul unor dispute fals dramatice. Printre acestea, sărăcia, coroborată cu nedreptatea, ocupă fără îndoială un loc central. Ea s-a transformat, în aceşti ultimi
ani de criză, într-un fel de nod gordian ce
angajează nu doar politicul, ci socialul în
accepţia cea mai largă a acestuia.
Am citit şi eu, zilele trecute, o ştire
care, deşi deloc nouă, este pe cât de năucitoare în sintaxa ei nemiloasă, pe atât
de minimalizată: mai exact, trecută cu
vederea în rândul celor mai insignifiante
informaţii mondene.
Este vorba de un studiu alcătuit de organizaţia Oxfam care relata că „averea
totală a celor mai bogaţi 85 de oameni din
lume este egală cu averea pe care o deţi-

ne jumătate din populaţia globală, adică
3,5 miliarde de persoane”. Dincolo de
stricteţea cifrelor, şocantă însă dacă mai
avem curiozitatea ori determinarea să
privim în faţă, cu luciditate, o astfel de
realitate, un lucru e cât se poate de limpede: lumea în care trăim e răvăşită, ba
pare mai strâmbă decât epoci pe care le
credeam de domeniul unui trecut bicisnic
şi de care până şi Istoria, cea mare, a încercat să le uite. Atunci când ele n-au
fost supuse unor analize „ideologizate” şi
nu mai puţin otrăvite.
Mai grav mi se pare contextul în care
această jenantă disparitate îşi etalează, cu
o necuviinţă ignorată, prezenţa: exact, adică, în nişte ani gravă criză – financiară,
s-a spus, dar fireşte mai degrabă politică
şi, neîndoielnic, cu consecinţe morale dificil de ocultat.
Multe stranietăţi însoţesc însă acest fenomen ce pare a se constitui într-un fel

de trist etalon al începutului de mileniu pe
care-l trăim. Întâi, „detaliul”, de o semnificaţie în sine particulară, că doar în ultimul an, adică în anul cel mai nefast şi mai
fastidios al crizei mondiale, au apărut nu
mai puţin de… 210 noi miliardari la nivel
mondial şi care se adaugă unui grup select de 1.426 de indivizi cu o avere cifrată la 5,4 trilioane dolari.
Lucrurile sunt cum sunt, cifrele surclasează orice palier „metaforic” şi, din păcate, excedează cu o uşurinţă culpabilă
nu numai sarcina de a declanşa, în sfârşit, programe, soluţii, iniţiative la nivel global, ori măcar trecerea la realizarea unora dintre acestea deja prezente în nu ştiu
câte texte cu iz constituţional (cele înscrise
în multele agende ale ONU, ca să dau un
singur exemplu).
Grav e că nici măcar la nivelul unor discuţii cotidiene această discrepanţă – şi nedreptatea pe care o provoacă şi o întreţin

– invocarea unei astfel de teme nu se bucură de un minimum de audienţă. Totul trece pe terenul unui fel de… fatalitate. „Lumea e aşa cum este…”, vorba poetului,
însă puţini mai au curiozitatea, dacă nu
curajul, de a transfera acest truism ieftin
şi a repune în discuţie, în termeni de cauzalitate şi de cazualitate, ceea ce, oricum,
reprezintă nu doar izvodul unei catastrofe
pe care o trăim, ci chiar mobilul unei dezordini generalizate. Şi mondializate, deacum. Să fie doar acea frivolă teamă de a
nu intra în „catalogările” – oricum infertile, dacă nu cumva ipocrite, acelea de a nu
fi insultat cu invectivele nostalgiei ori, mai
grav, al unei deplasări amendabile?
Orice ar fi, pentru un viitor care nu se
dovedeşte deloc îngăduitor, unor astfel de
anomalii va trebui să li se dea răspunsuri.
Şi nu oricum, ci un grad de pertinenţă de
care urmaşi ai noştri, acum dificil de prevăzut, să fie mai mult decât convinşi.

Craiovenii, aşteptaţi
la dezbaterea pe buget
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

Autorităţile locale vor supune,
mâine, spre dezbatere publică proiectul de buget al municipiului Craiova pentru 2014. Discuţiile vor
avea loc în Sala Mare a Primăriei
Craiova, de la ora 16.00, fiind invitate să participe persoane fizice
şi juridic e interes ate, în limita
loc urilor disponibile. Proiec tul
poate fi consultat pe site-ul Primăriei, www.primariacraiova.ro,
la rubrica „Proiecte de hotărâre
supuse dezbaterii publice”. Craiovenii care sunt interesaţi pot depune, în scris, propuneri, sugestii
şi opinii cu valoare de recomandare, până la data de 29 ianuarie, la
Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Craiova (de pe strada „Al. I. Cuza”,
nr. 7), prin fax la numărul 0251.411.561 sau prin email relatiicupublicul@primariacraiova.ro.

LAURA MOŢÎRLICHE

Maestrul Gheorghe Zamfir,
serbat la Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova organizează astăzi, la ora 11.30, în Sala Albastră,
un eveniment editorial, prilejuit de lans area cărţii „Un miracol românesc: Gheorghe Zamfir”, elaborată de un colectiv de c adre didac tice de la Facultăţii de
Drept ş i Ştiinţe Sociale. Evenimentul va fi marcat de prezenţa maestrului Gheorghe Zamfir, c are va susţine un rec ital şi va acorda autografe c elor interesaţi.
Lucrarea menţionată va fi prezentată de reputaţi specialişti în domeniu ş i es te
dedicată maes trului Gheorghe Zamfir, c u ocazia aniversării vârstei de 73 de
ani, c e va avea loc în data de 6 aprilie, dar şi a împlinirii a 50 de ani pe marile
sc ene ale lumii. Evenimentul este şi o prefaţă la Anul Internaţional “Gheorghe
Zamfir”, pe c are îl va organiza fundaţia cu acelaşi nume, ş i este un suport
pentru proiec tul Craiova – Capitală Culturală Europeană.

ALINA DRĂGHICI

Centrul Craiovei, închis în două dimineţi
As tăzi şi mâine, circulaţia va fi restricţionată în c entrul Craiovei. Astăzi,
între orele 10.00 şi 13.00, se va des făşura ceremonia organizată cu ocazia
plecării în teatrul de operaţii din Afganistan a Batalionului 20 Infanterie Craiova.
Mâine, centrul va fi înc his între orele 9. 00 ş i 12.00, timp în c are se vor desfăşura manifestările dedic ate Zilei Unirii Princ ipatelor Române. Circulaţia rutieră
va fi înc hisă pe străzile „Popa Şapcă”; „Al. I. Cuza” – tronsonul cuprins între
inters ecţia c u s trada „Unirii” şi intersecţia cu strada „Arieş”; „Theodor Aman”
– tronsonul c uprins între intersecţia cu s trada „Olteţ” şi intersec ţia cu strada
„Al.I. Cuza” şi strada „Unirii” – tronsonul c uprins între intersec ţia cu strada
„Mihai Viteazul” şi intersec ţia cu strada „Al. I. Cuza”.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Craioveancã condamnatã definitiv
pentru tentativã de omor
O craioveancã de 61 de ani a fost
condamnatã definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 5 ani,
pentru tentativã de omor calificat.
Femeia a fost o perioadã arestatã ºi

judecatã pentru aceastã infracþiune
dupã ce ºi-a înjunghiat soþul cu un
cuþit de bucãtãrie. Sentinþa a rãmas
definitivã sãptãmâna trecutã, când
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie i-a
respins femeii recursul.

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

Mina Sãlcianu, care avea 60 de
ani la momentul comiterii faptei,
din Craiova, a fost arestatã preventiv, sub acuzaþia de tentativã
de omor calificat, în urmã cu un
an, pe 19 ianuarie 2013. Dupã cum
precizau procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj la data
respectivã, cu o zi înainte, pe 18
ianuarie 2013, între femeie ºi soþul ei, Ion Sãlcianu, a izbucnit un
scandal. Cei doi s-au apucat la
ceartã în bucãtãria locuinþei, din
cartierul Brazda lui Novac. În timpul discuþiilor, Mina Sãlcianu a pus
mâna pe un cuþit de pe masã ºi la lovit pe soþul ei în zona abdominalã. Bãrbatul a fost transportat la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, unde a primit îngrijiri,
însã medicii, conform procedurilor, au sesizat atât Poliþia cât ºi

Institutul de Medicinã Legalã. Victima a fost consultatã ºi de medicii legiºti, care au stabilit cã rana
suferitã a fost de naturã a-i pune
viaþa în primejdie, astfel cã procurorii au decis sã o reþinã pe femeie. A fost arestatã preventiv pe
19 ianuarie 2013, mãsura fiind
prelungitã ulterior de instanþã.
La sfârºitul aceleiaºi luni, procurorii au finalizat cercetãrile ºi au
trimis-o pe femeie în judecatã, în
stare de arest preventiv, dosarul
fiind înregistrat pe 29 ianuarie
2013 la Tribunalul Dolj. Procesul
s-a finalizat repede, întrucât femeia a recunoscut comiterea faptei ºi a cerut sã beneficieze de prevederile vizând reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsã, iar pe
13 martie 2013 a fost pronunþatã
sentinþa. Femeia a fost condam-

natã la 2 ani de închisoare cu executare, plata sumei de 900 de lei
cheltuieli judiciare, iar judecãtorii
au menþinut arestarea preventivã
faþã de ea. Atât inculpata, cât ºi
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj au atacat hotãrârea Tribunalului Dolj cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel Craiova. Pe
29 aprilie 2013 magistraþii craioveni au admis apelul femeii ºi au
dispus suspendarea executãrii pedepsei de 2 ani închisoare pe durata unui termen de încercare de
5 ani, în aceeaºi zi fiind pusã în
libertate inculpata. În toatã aceastã
perioadã, Mina Sãlcianu trebuie sã
respecte o serie de obligaþii impuse de instanþã: sã se prezinte, la
datele fixate, la judecãtorul desemnat cu supravegherea sau la
“Serviciul de Probaþiune de pe

Gãsit înecat în fântânã

lîngã Tribunalul Dolj”; sã anunþe, în prealabil, orice schimbare
de domiciliu, reºedinþã sau locuinþã ºi orice deplasare, care depãºeºte 8 zile, precum ºi întoarcerea;
sã comunice informaþii de naturã
a putea fi controlate mijloacele ei
de existenþã.
Craioveanca ºi-a încercat norocul ºi a formulat recurs, însã
magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie au decis, sãptãmâna
trecutã, pe 15 ianuarie 2014, sã-i
respingã recursul ca nefondat.
„Respinge ca nefondat recur-

sul declarat de inculpata Sãlcianu Mina împotriva deciziei penale nr.157 din 29 aprilie 2013 pronunþatã de Curtea de Apel Craiova – Secþia Penalã ºi Pentru Cauze cu Minori. Obligã recurenta
inculpatã la plata sumei de 500
lei cu titlu de cheltuieli judiciare
cãtre stat, din care suma de 200
lei, reprezentând onorariul cuvenit apãrãtorului desemnat din oficiu, se va avansa din fondul Ministerului Justiþiei. Definitivã”, se
aratã în încheierea de ºedinþã din
15 ianuarie a ÎCCJ.

A vrut sã plãteascã taxa de pod
la Calafat cu o bancnotã falsã
Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere
a Frontierei (PTF) Calafat au confiscat o bancnotã falsã
de 100 de euro, cu care un cetãþean iranian intenþiona
sã achite taxa de pod.
Potrivit reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, marþi
dupã-amiazã, în jurul orei 17.00,
s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat,
pe sensul de intrare în þarã, la
volanul unui camion marca Volvo, cetãþeanul iranian Ramin N.,
în vârstã de 39 ani. Dupã efectuarea controlului de frontierã,
ºoferul camionului intenþionând
sã plãteascã taxa de pod la casierul de la casa de taxare, i-a înmânat acestuia o bancnotã de 100

Un bãrbat din comuna doljeanã Leu a fost
gãsit înecat într-o fântânã de pe raza localitãþii,
fiind nevoie de intervenþia pompierilor pentru a
fi scos la suprafaþã. Descoperirea a fost fãcutã
marþi, la o zi dupã ce bãrbatul plecase de acasã.
Detaºamentul 2 Pompieri Craiova a fost solicitat sã intervinã,
marþi, în jurul prânzului, în comuna doljeanã Leu, pentru degajarea unei persoane cãzute într-o
fântânã cu adâncime de aproximativ 12 m ºi diametrul de aproximativ 2 metri. Pompierii au
ajuns la locul respectiv, pe drumul care leagã satul Puþuri de Leu
ºi s-a luat decizia de a introduce
în fântânã un subofiþer pentru a-

l scoate pe bãrbatul aflat în interior. Pompierul a fost asigurat cu
trei corzi de salvare, a fost coborât de colegi, operaþiunea fiind
desfãºuratã fãrã probleme.
S-a stabilit cã persoana scoasã din fântânã era Marin Ciucã,
de 72 de ani, din localitate, iar
echipajul Serviciului de Ambulanþã Judeþean Dolj aflat la faþa locului a constatat decesul bãrbatului, prin înec. Au ajuns la locul

respectiv ºi poliþiºtii doljeni, dar
ºi un criminalist, stabilind cã trupul neînsufleþit nu prezintã urme
de violenþã. Bãrbatul, cunoscut
cu afecþiuni psihice, a plecat de
acasã luni dimineaþa, în jurul, orei
8.00, ºi nu a mai revenit. Familia
sa a anunþat, a doua zi, marþi dimineaþa, cã bãrbatul a dispãrut,
iar în jurul prânzului un trecãtor
a descoperit cadavrul în fântânã.
„Pe trupul neînsufleþit nu s-au
descoperit urme de violenþã, iar
cadavrul a fost depus la morgã
pentru efectuarea necropsiei ºi
stabilirea cu exactitate a cauzei
decesului”, a precizat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

de euro care prezenta suspiciuni
de fals. Luat la întrebãri de poliþiºtii de frontierã, bãrbatul a declarat cã nu avea cunoºtinþã cã
bancnota este falsã ºi cã a procurat-o în urma unui schimb valutar efectuat în Bulgaria.
„Bancnota a fost reþinutã pe
bazã de dovadã pentru continuarea cercetãrilor, iar persoanei în
cauzã i s-a întocmit dosar penal
pentru sãvârºirea infracþiunii de
punere în circulaþie a unei monede de hârtie strãine falsificate”, au
precizat reprezentanþii STPF Dolj.
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Masterplanul de apă al Doljului
a ajuns la 500 de milioane de euro
Masterplanul de apă şi canalizare al
judeţului Dolj a intrat în faza a doua,
care presupune o finanţare de încă 315
milioane de euro de la Uniunea Europeană. Banii vor fi folosiţi pentru introducerea reţelelor de apă şi canalizare în alte localităţi ale judeţului, în
unele părţi urmând să fie create şi staţii de epurare şi tratare a apelor uzate.
Consilierii judeţeni au aprobat,
ieri, o extindere a Masterplanului
de apă al judeţului Dolj în 22 de
localităţi, între care şi municipiile
Craiova şi Calafat. Înainte de vot,
preşedintele Ion Prioteas a a citit
care sunt comunele şi oraşele beneficiare, precum şi sumele de bani
care vor fi investite în fiecare zonă.
„Masterplanul de apă şi canalizare
este cel mai galonat proiect al Doljului. Într-o primă fază, am avut
185 de milioane de euro, o sumă
colosală la acea vreme. Era al doilea mare proiect la nivel de ţară,
dar în acest moment, se extinde
cu încă 315,6 milioane de euro.

Sunt peste 500 de milioane de euro
pe apă şi apă uzată care intră în
judeţul Dolj”, a menţionat preşedintele Ion Prioteasa. Potrivit autorităţilor judeţene, prima etapă
s-a adresat zonelor urbane, care au
primit investiţii de până la 12-13
milioane de euro. „Cu această extindere reuşim să legăm şi localită-

166 de milioane
de euro au ajuns
la Craiova
Craiova primeşte cea mai mare
sumă de bani în cadrul celei de-a
doua etape a Masterplanului. Din
suma de 315 milioane de euro,
Băniei îi revin 166 de milioane de
euro, cu care se va extinde reţeaua de apă şi canalizare. Este prinsă
şi realizarea firului II al aducţiunii
de apă Izvarna, proiect care se ridică la o valoare totală de 153 milioane de euro, cu TVA. Calafatul
este cel de-al doilea municipiu care
primeşte bani prin Masterplan, pentru extinderea reţelei de apă şi canalizare de aici fiind acordate 6,7
milioane de euro.

Municipiul Craiova primeşte jumătate
din această sumă, 166 de milioane de
euro, bani cu care autorităţile locale
doresc să construiască firul II al aducţiunii de apă de la Izvarna, din judeţul
Gorj. Proiectul care ar fi adus apă din
sursă naturală în reţeaua publică a
Craiovei a fost abandonat de câţiva zeci
de ani din lipsă de fonduri.

ţile prin care au trecut conductele
de alimentare cu apă sau canalizare. Când va fi gata, probabil în următorii doi ani şi jumătate, toate
aceste localităţi, plus altele, vor fi
mai aproape de civilizaţie”, a mai
spus preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

Cea mai mare investiţie
se face la Sadova
În cea de-a doua etapă, sunt prevăzute staţii de epurare noi sau extinderi ale celor vechi în localităţile
Cerăt, Bechet, Coţofenii din Dos,
Coţofenii din Faţă, Scăeşti, Mischii,
Pieleşti, Gherceşti, Almăj. Grosul

banilor merge însă spre reţelele de
apă şi canalizare ale localităţilor. Cele
mai mari sume ajung la Sadova,
extinderea reţelei de apă şi canalizare – 14,2 milioane de euro; Maglavit, apă şi canalizare – 10,6 milioane de euro; Ostroveni, extinderea reţelei de apă şi canalizare – 10,5
milioane de euro şi Poiana Mare, extinderea reţelei de apă şi canalizare
– 10,4 milioane de euro. Urmează
localităţile Piscu Vechi şi Cerăt, extinderea reţelei de apă şi canalizare
–fiecare cu câte 8,8 milioane de
euro; Malu Mare, extinderea reţelei
de apă şi canalizare – 7 milioane de
euro; Bucovăţ, extindere canalizare
– 6,9 milioane de euro; Ciupercenii
Noi, extinderea reţelei de canalizare
– 6,6 milioane de euro şi comuna
Gherceşti, apă şi canalizare – 6,2
milioane de euro. Se mai alocă pentru Rast – 4,8 milioane de euro, Cârcea – 4 milioane de euro, Pieleşti –
2,2 milioane de euro, Mischii – 2,3
milioane de euro, Almăj – 2,6 milioane de euro, Coţofenii din Faţă –
3 milioane de euro, Coţofenii din
Dos – 2,1 milioane de euro, Scăeşti
– 2,3 milioane de euro, Lipovu –

3,7 milioane de euro
şi Bechet – 1,1 milioane de euro.

Tariful apei,
în discuţie
Cons ilierul judeţean PDL Marcel Marcea a ridicat
problema preţului pentru serviciile
de apă şi canalizare din satele şi comunele care sunt racordate la utilităţi prin acest masterplan. Alesul
judeţean a arătat că oamenii de la
sate sunt săraci şi s-ar putea să nu
mai dorească să se branşeze la reţele. „Dacă în Craiova, preţul pentru metru cub de apă şi, implicit,
pentru canalizare este acceptabil,
în mediul rural încep să apară probleme. Compania de Apă trebuie să
îşi ia nişte măsuri ca să nu ne pomenim cu un preţ de 80 de lei pe
metru cub de apă, la un moment
dat. Pentru că, în acel moment,
s-ar putea să nu avem foarte mulţi
abonaţi, starea materială de la sate
fiind destul de deficitară”. Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,
Ion Prioteasa, susţine că se aşteaptă
să existe şi astfel de situaţii, dar
consideră că, în cele din urmă, lucrurile vor căpăta stabilitate în rândul abonaţilor. „Cu siguranţă că, la
un moment dat, se va plăti şi un
preţ de s olidaritate c u oamenii
aceştia care acum încep să plătească apa şi gunoiul. Avem localităţi în care oamenii s-au conectat
atât de mulţi că nu mai fac faţă instalaţiile, acolo unde mai sunt şi solariile se mai foloseşte şi apa pentru grădini. Sigur mai avem şi localităţi în care oamenii se uită cu
jind la apa din faţa porţii şi nu se
racordează, dar încet-încet lucrurile se aşează”.

Masterplanul de deşeuri,
fără probleme
Cel de-al doilea mare proiect
al judeţului Dolj es te Masterpla-

Vor mai veni completări
şi de la Consiliul Judeţean Dolj
Către localităţile din Dolj au fost alocate, de la bugetul de stat, puţin peste
32 de milioane de lei. Consilierii judeţeni au aprobat în unanimitate repartizarea acestor bani către primăriile din judeţ. Banii reprezintă sume defalcate din
TVA-ul pentru drumurile judeţene şi comunale – 10,75 milioane de lei; din
impozitul pe venit – 12,73 milioane de lei şi din TVA-ul pentru echilibrarea
bugetelor locale – 10,63 milioane de lei. „Faţă de anul trecut există o creştere
de la 35 de miliarde de lei vechi la 40 de miliarde pentru drumurile comunale.
Diferenţa se duce către societatea SC LDP SA, care are un contract de
administrare a reţelei de drumuri judeţene. Într-o şedinţă viitoare, când vom
aproba bugetul judeţului vom mai veni şi din fondurile noastre cu bani pe
care îi vom duce către această societate, suma fiind insuficientă pentru
administrarea unei reţele de 1.100 de kilometri”, a declarat vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Dolj, Cristinel Iovan.
nul de deş euri, c are, de asemenea, s e află în derulare. Tot ieri,
în cadrul şedinţei extraordinare,
consilierul PDL Daniel Drâgnei a
interpelat autorităţile judeţene în
ce stare se află acest proiect c are
se aşteaptă de mai mult să fie înc eput. Preşedintele Cons iliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteas a, i-a
as igurat, din nou, pe consilierii

judeţeni c ă Masterplanul de deşeuri se află în cărţi şi c ă el nu a
fost pus sub semnul întrebării.
„Se lucrează la el de peste şapte
ani. În acest moment ştim foarte
clar c are este valoarea lui, adică
de 54 de milioane de euro. Trecând de 50 de milioane de euro,
ar trebui să fie aprobat de Comisia Europeană, pentru c ă s -a întors c u aceas tă sumă. Ceea ce
pot să vă asigur este că el merge
mai departe, nu e stagnat şi toate
discuţiile pe care le-am purtat au
fost de a rezolva c u celeritate
ac es t proiect şi de a trece mai
departe”, a declarat Ion Prioteasa. Unul dintre motivele pentru
care acest Mas terplan a fost tergivers at a fos t şi faptul că munic ipiul Craiova nu a fos t de
ac ord să pună la dis poziţie depozitul ecologic de la Mofleni,
ac es ta fiind s ingura sursă acreditată de depozitare a gunoiului
din regiune.
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Remuşcarea care nu convinge
MIRCEA CANŢĂR

Se invocă localizarea tardivă a
avionului prăbuşit în Apusenii din
judeţul Cluj, localizare până la urmă
datorată pădurarului Trif Gheorghe, care primise alerta de la şefii
săi din Romsilva, resimţită fiind şi
o furie firească, deoarece au murit oameni, ajungându-se târziu la
locul accidentului. Mărturiile supravieţuitorilor au augmentat furia,
pe alocuri oarbă, de care vorbeam,
dar şi starea de emoţie, produsă
de întreaga întâmplare. Un raport,
dintre atâtea altele întocmite, a fost
prezentat în şedinţa de ieri a Guvernului, de vicepremierul Gabriel
Oprea. Concluzia? S-a ac ţionat
defectuos, cu superficialitate, fără
profesionalism de structurile MAI,
ROMAT SA, STS. „R OMATSA
Bucureşti, care asigură supravegherea continuă a transmisiilor
radio recepţionate de la aeronavele în pericol, nu a manifestat un
rol activ, în conformitate cu competenţele prevăzute de lege, nu a
luat măsurile necesare în vederea
stabilirii zonei de căutare a aeronavei dispărute şi nu a declanşat
operaţiunile de căutare, conform

Regulamentului aprobat prin HG
nr. 471/2008”. Se exclude hazardul, acc identul, greşeala. Cam
multă iresponsabilitate, mai ales că
medicul Radu Zamfir (Spitalul
Fundeni) a sunat de cinci ori la 112,
în tentativa anunţării evenimentului. Minis trul de Interne, Radu
Stroe, răspunzând unei întrebări a
jurnaliştilor, a spus doar că îşi reproşează că tragedia aviatică s-a
întâmplat pe mandatul său. Adăugând că o problemă a fost „la localizare”. Firavă remuşcare şi anemică relaţia, dacă nu imaginară cu
adevărul pus în slujba interesului
public. Acum, ministrul Radu Stroe
ori nu se dumerise de ceea ce se
întâmplase, ori nu realizează încă
ce demnitate ocupă în Guvernul
României. Orice ministru de Interne, cu o cât de cât competenţă în
materie, se implica personal şi de
îndată, în cazul extrem de grav,
spre a se ieşi din blocajele survenite. Dacă STS, prin 112, nu reuşea să ofere locaţia exactă, de ce
nu s-a apelat la facilitatea ELT, dispozitiv automat de localizare a unui
avion căzut, prin ROMATSA? Es-

chiva ministrului de Interne, spre
a-şi menţine funcţia, îl culpabilizează de-a dreptul. Să reamintim
câteva detalii: în jurul orei 16.01,
copilotul Răzvan Petrescu l-a sunat pe tatăl său şi i-a spus că au
aterizat forţat între peştera Scărişoara şi localitatea Beliş, c ă toţi
sunt în viaţă şi că el are picioarele
rupte. La ora 16.05, secretarul de
stat Raed Arafat l-a informat despre accident, prin SMS, pe inspectorul general al IGSU – general de brigadă Ion Burlui, ca urmare a convorbirilor telefonice
purtate între dr. Radu Zamfir (pasager în aeronavă), dr. Irinel Popescu (Spitalul Fundeni) şi dr. Zota
(Agenţia Naţională de Transplant).
Ora 16.06: dr. Radu Zamfir a fost
contactat telefonic de inspectorul
general al IGSU pentru informarea preliminară privind starea victimelor şi locul accidentului (peştera Scărişoara, localitea Beliş, repere vizualizate pe ecranul radar al
aeronavei). Ce s -a întâmplat în
continuare, după ora 16.07, este
de-a dreptul ilogic. Mai ales că dr.
Radu Zamfir a revenit cu apeluri

c ătre 112, la orele 16:22:33,
17:30:03, 19:12.39, 19:31:51.
STS a încercat determinarea mai
precisă a locului accidentului, apelând la sprijinul SNApOPSN (sistemul naţional de apărare, ordine
publică şi s iguranţă naţională),
care dispune de capacităţi specifice de localizare, dar nu s-a reuşit.
Raportul oficial al tragediei aviatice prezentat de vicepremierul Gabriel Oprea pune accentul, în mod
firesc, pe cei care trebuiau să facă
localizarea. Inserează însă un detaliu: la ora 14,35, la 57 de minute
de la decolare, pilotul aeronavei YR
BNP, tip BN2 (an de fabricaţie
1977), a solicitat ROMATSA coborârea la 3.050 metri din cauza
givrajului (pelicula de gheaţă formată pe structura avionului), fiind
informat că înălţimea minimă de
siguranţă în zonă este de 3.200
metri. La 14,42 pilotul a solicitat
coborârea la 2.450 metri, comunicând schimbarea frecvenţei cu
cea a Centrului de Informare a
Zborurilor, coborând sub nivelul
regulamentar de zbor controlat de
ROMATSA. As pec t de reţinut.

Remuş carea minis trului Radu
Stroe şi nici a altora nu inspiră încredere. Faptul că se zbuciumă nu
este expresia conştiinţei care protestează. Conştiinţa nefiind un tribunal interior, cum se crede de
către unii. Nu susţinem că toate
remuşcările sunt ipocrite, făţarnice, dar, de regulă, remuşcarea este
o plăcere în plus pe care ne-o oferim singuri, adesea. Şirul întreg de
sincope, apărut în tot filmul descumpănitor, legat de loc alizarea
avionului prăbuşit în Munţii Apuseni, funcţionarea procedurilor de
salvare sunt inacceptabile. Premierul Victor Ponta a anunţat demiterea secretarului de stat în MAI
Constantin Chiper (PNL), solicitând şi înlocuirea lui Marcel Opriş,
şeful STS, şi a lui Aleodor Frâncu, directorul general al ROMATSA. Radu Stroe va mai zăbovi în
funcţie, paralizat de laşitate. O singură lumină, în toată nenorocirea
despre care se vorbeşte: am văzut
oameni care fac bine cu discreţie,
deşi nu îl au ca program de viaţă
sau ideal etic, pentru ei binele fiind
la fel de firesc precum respiraţia.

Secretarul de stat din MAI Chiper a fost demis
de premier, şefii Romatsa şi IGSU au demisionat
Premierul Victor Ponta a anunţat, ieri, că secretarul de stat
din Ministerul Administraţiei şi Inte rnelor (MAI) Constantin
Chiper (PNL) – re sponsabil pentru intervenţii în s ituaţii de
urge nţă – va fi demis şi va cere înlocuirea directorului general şi a dire ctorului de operaţiuni Romatsa (Administraţia
Română a Serviciilor de Trafic Aerian), dar şi a şefului Serviciului de Tele comunicaţii Speciale (STS), Marcel Opriş –
în acest caz solicitare a fiind adresată CSAT –, pe ntru deficienţe inacceptabile în cazul accidentului aviatic din Munţii
Apus eni, judeţul Cluj, soldat cu două victime – pilotul Adrian
Iovan şi o stude ntă în anul al V-lea la Institutul M edico-Militar din Bucure şti, Aurelia Ion. La scurt timp de la declaraţiile premierului, directorul general al Romatsa, Aleodor Frâncu, a demisionat. Anterior, şi şeful Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), generalul Ion Burlui, îşi
înaintase demisia, după ce declarase, pentru Agerpres, că nu
îşi impută nici o vină în cazul accidentului aviatic, dar că îl
„doare sufletul” că incidentul s-a s oldat cu victime.
„La Ministerul de Interne, Romatsa şi STS lucrurile au funcţionat inacceptabil de încet. Am decis
înlocuirea din funcţie a secretarului
de stat Chiper, înlocuirea directorului general Romatsa şi a directorului de operaţiuni şi voi solicita înscrierea pe ordinea de zi a CSAT a
unui raport privind activitatea STS
şi înlocuirea şefului. Consider că
intervenţia a fos t un eş ec , mă
bucur foarte mult că au fost salvate cinci vieţi”, a spus premierul ieri.
Spusele acestuia coincid cu concluziile preliminare ale raportului privind modul în care reprezentanţii instituţiilor statului au intervenit după
producerea accidentului aviatic, prezentat de vicepremierul Gabriel
Oprea, respectiv existenţa unor deficienţe inacceptabile, care necesită îmbunătăţirea sistemului de intervenţie. „Consider că aceste res-

ponsabilităţi, la nivel de vârf, trebuie asumate, ca un semnal foarte clar
că există o responsabilitate şi o nefuncţionare corespunzătoare şi că,
în momente dificile, aceste instituţii trebuie să beneficieze la cel mai
înalt nivel de oameni capabili să îşi
asume responsabilităţi, să aibă autoritatea necesară pentru a lua măsuri şi implicarea necesară în aceste situaţii cu totul şi cu totul speciale”, a continuat Ponta.

Radu Stroe
ce aşteaptă?
Deciziile de demitere au fost luate
după o discuţie cu liderul PNL, Crin
Antonescu, şi mai mulţi miniştri liberali, printre care şi ministrul de Interne, Radu Stroe, privind modul în
care au reacţionat autorităţile în cazul accidentului aviatic din judeţul
Cluj. Anterior acestei discuţii, minis-

trul Radu Stroe a declarat, la ieşirea
din sediul MAI, că nu crede că va fi
schimbat din funcţie şi că nu intenţionează să demisioneze. Întrebat
dacă va fi schimbat de liberali, Radu
Stroe a răspuns: „Nu ştiu, nu cred,
mă duc acum la Guvern”. La întrebarea dacă intenţionează să îşi dea
demisia, acesta a răspuns: „Nu”.
Marţi seara, Stroe a declarat, răspunzând tot unei întrebări, că îşi reproşează că s-a întâmplat în timpul mandatului său tragedia aviatică. „Îmi
pare rău că s-a întâmplat în timpul
mandatului meu tragedia”, a spus
Stroe. De asemenea, el a spus că
problema a fost „la localizare”.

STS trage spuza
pe turta lui
Medicul Radu Zamfir (pasager al
avionului) nu a dat nici un fel de coordonate geografice privind locul

accidentului aviatic din Munţii Apuseni, iar epava avionului prăbuşit a
fost găsită în aria indicată de STS, a
declarat, ieri, pentru Mediafax, purtătorul de cuvânt al STS, Adrian
Fulea. „STS-ul nu a dat două coordonate greşite. Adat o singură locaţie, nu mai multe, una şi bună. Au
fost şapte apeluri (n.r. – de la pasagerii avionului) de pe două telefoane
mobile diferite din două reţele de telefonie diferite şi s-au primit aceleaşi
semnale din două celule. Aceleaşi informaţii s-au primit din ambele celule, pentru aceeaşi zonă”, a spus
Fulea. Potrivit acestuia, STS nu face
localizare şi nici o interpretare a datelor. „Nu facem nici o interpretare
a datelor, datele sunt luate dintr-un
sistem informatic, puse pe o hartă şi
harta este trimisă inspectoratelor de
urgenţă. Interpretarea o face ISU, o
face Jandarmeria, ei citesc harta”, a
subliniat Adrian Fulea.

Doi morţi şi cinci
supravieţuitori
Reamintim că pilotul Adrian
Iovan şi o studentă în anul al Vlea la Ins titutul Medico-Militar
din Bucureşti, Aurelia Ion, şi-au
pierdut viaţa marţi, după ce un
avion de mici dimensiuni de tip
BN2 a aterizat forţat, luni dupăamiaza, într-o zonă muntoasă accidentată, la peste 1.400 de metri altitudine, la graniţa judeţelor
Cluj ş i Alba. La bord se aflau patru medici – Radu Zamfir de la
Spitalul Fundeni, Valentin Calu de
la Elias, Cătălin Pivnic eru de la
Spitalul „Sf. Maria” şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din
Beiuş, judeţul Bihor –, studenta
şi cei doi membri ai echipajului –
pilotul Adrian Iovan şi copilotul
Răzvan Petresc u.
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Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză a fost
inaugurat la Craiova
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
mulţi polonezi în frunte cu mareşalul Edward
Rydz-Smigly şi chiar preşedintele Poloniei, Ignacy Moscicki, şi-au găsit adăpost la Muzeul
de Artă din Craiova, fostul palat al lui Jean
Mihail. Legătura Craiovei cu Polonia nu poate
fi contestată. Din acest motiv, Universitatea,

prin Facultatea de Litere, a creat încă o punte
de legătură între capitala Olteniei şi statul polonez – Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză.
Panglica inaugurală a fost tăiată ieri de rectorul Universităţii din Craiova, Dan Claudiu Dănişor, alături de E.S. Marek Szczygiel, Ambasadorul Republicii Polone la Bucureşti.
să-ş i dezvolte c ompetenţele de
limbă poloneză, pentru ca noi,
regiunea Olteniei, să cooperăm
mai bine c u Polonia. Reînnodăm
o tradiţie şi sper c a împreună cu
Ambasada Poloniei la Buc ureş ti
şi vic eprim-minis trul Poloniei să
reuşim să dezvoltăm aces t Centru Cultural pentru a c analiza
energiile c ooperării, pentru c a
noi, împreună cu Polonia, s ă contăm din c e în ce mai mult în spaţiul c ultural, economic şi european”, a afirmat rec torul Universităţii din Craiova, Dan Claudiu
Dănişor.

Preocuparea pentru studiul limbilor slave şi balcanice a reprezentat o constantă a activităţii de educaţie ş i de cerc etare din cadrul
Facultăţii de Litere. În anul 1999
s-a înfiinţat Institutul de Balcanistică, având ca membru activ pe
profesorul univers itar dr. Vladimir
Ilies cu, coautor al primului “Mic
dicţionar polono-român şi româno-polon”. Pe parcursul anilor,
profesorul Vladimir Iliescu a pus
bazele unei biblioteci de polonistică. De asemenea, actualul decan
al Facultăţii de Litere, Nicu Panea,
a înfiinţat Centrul de Studii Culturale Central şi Est-Europene, înglobând în cadrul acestuia lectorate de limbă bulgară şi mac edoneană. Profes orul Vladimir Iliescu a donat c entrului din Craiova
peste 100 de volume din biblioteca personală.

„Reînnodăm o tradiţie”
Centrul de Limbă şi Cultură
Poloneză de la Universitatea din
Craiova are c a sc op promovarea
culturii, limbii şi literaturii poloneze prin organizarea de expoziţii, s eri de film, muzică şi poezie
poloneză. În cadrul Centrului se
vor ţine curs uri de limba polonă
pentru toţi studenţii de la Universitatea din Craiova, pentru oamenii de afaceri, precum şi pentru
toţi cei interesaţi să c unoască mai

îndeaproape Polonia. Studenţii
vor avea posibilitatea de a beneficia de burse Erasmus şi burse
pentru şcoli de vară la diferite
universităţi din Polonia, prec um
ş i de burse pentru efec tuarea
unor prestigioase stagii în cadrul
Parlamentului polonez.
„Reuşim să inaugurăm astăzi
ac est centru de cultură poloneză
cu sprijinul Ambasadei Poloniei la
Bucureşti şi a doamnei vic eprimministru al Poloniei, care nu a
reuşit să vină la acest eveniment.
Sper c ă ac est centru să c ontribuie la dezvoltarea relaţiilor între
România şi Polonia, nu numai din
punct de vedere univers itar ş i
cultural, ci şi din punc t de vedere economic. Centrul va sprijini
oamenii de afac eri din regiune

 Gabriel Leahu, secretar general în Ministerul Educaţiei: “Ministerul Educaţiei Naţionale acordă o importanţă deosebită cooperării
bilaterale cu partea polonă în domeniul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
în cadrul iniţiativelor regionale şi europene de colaborare. Având în
vedere existenţa unei minorităţi poloneze şi a unui învăţământ în limba
maternă în România şi bazându-ne pe o tradiţie istorică, partea română
doreşte intensificarea colaborării în cadrul programelor şi iniţiativelor
uniunii europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale. 40 de
instituţii de învăţământ superior din România au încheiat acorduri bilaterale cu Universităţi din Polonia. Încurajăm mobilităţile studenţeşti,
inclusiv în baza acordului bilateral care prevedere schimburi de studenţi
bursieri. În ultimii ani a crescut şi interesul pentru participarea la cursurile de vară, care continuă o tradiţie îndelungată şi valoare academică,
la acestea participând şi tineri din Polonia începând cu anul 2011. Susţinem promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei celor două state prin
activitatea lectoratelor”.

„Acest Centru va consolida
relaţiile interculturale
dintre cele două ţări”
Centrul de Limbă ş i Cultură
Poloneză a fost înfiinţat cu sprijinul Ambasadei Republicii Polone la Buc ureşti, care a donat cărţi
şi dic ţionare şi a preluat Patronatul Onorific asupra Centrului.
“Aş vrea s ă trans mit scrisoarea
viceprim-ministrului polonez Elzbieta Bienkowska, care, din c auza unor obligaţii guvernamentale
neprevăzute, nu a putut să participe la eveniment. Craiova oc upă un loc important în istoria Poloniei, pentru că aic i, la începutul c elui de-al Doilea Război Mondial, şi-au găsit adăpos tul mulţi
polonezi, preşedintele de atunci
al Poloniei. Mulţi dintre ei au şi
rămas aici. Ac est Centru de Limbă şi Cultură Poloneză continuă
tradiţia, fiind unul din multele

E.S. Marek Szczygiel, Ambasadorul Republicii Polone la Bucureşti: „Mă bucur foarte mult că astăzi putem inaugura Centrul de Cultură Poloneză din cadrul Universităţii. Craiova este un loc foarte important
pentru polonezi, datorită guvernului polonez care fost aici în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial. Sper că acest Centru de Limbă şi Cultură
Poloneză va atrage un număr mare de studenţi”.

 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, şi-a afirmat dorinţa de a crea o legătură cât mai strânsă cu Polonia, nu doar pe
plan cultural, cât şi economic: „Ne-am bucurat să vedem panglica tăiată la acest centru cultural şi sperăm să reuşim să tăiem panglica şi la
alte instituţii, poate vom crea un colţ polonez la Biblioteca Judeţeană.
Ne dorim să stabilim şi să dezvoltăm atât relaţiile culturale dintre Craiova şi Polonia, dar şi relaţiile economice în sensul aducerii unor investitori polonezi în Dolj”.
exemple ale c olaborării ac ademice şi culturale a Poloniei cu România. Se adresează nu doar studenţilor, ci şi loc uitorilor oraş ului şi cu siguranţă c ă va consolida relaţiile interculturale dintre
cele două ţări. Sper că acest Centru va fac e să fie şi mai cunoscută istoria ţării noastre. Este al patrulea de ac est gen din România,
ceea ce înseamnă că Polonia este
apreciată de prietenii noştri români. De asemenea, sper că acest
Centru va contribui la câştigarea
titlului de Capitală Culturală Europeană pentru Craiova”, a spus
Marcin Kubiak, sec retar de stat
în c adrul Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării. La rândul său,
aces ta a donat Centrului de Limbă şi Cultură Poloneză o colecţie
de filme poloneze.

„Avem ce învăţa de la Polonia”
Prezent la inaugurarea Centrului, primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu, a ţinut să precizeze că
dezvoltarea relaţiilor c ulturale cu
statul polonez va aduce Craiovei
puncte importante în lupta pentru
titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021. „Avem ce învăţa
de la Polonia, am avut plăcerea de
a petrece ceva timp alături de prim
vic e-premierul Poloniei atunc i
când s-a discutat experienţa acestui s tat în absorbţia fondurilor europene. Rezultatele s-au văzut, mă
bucur că domnia sa a reţinut dorinţa noas tră de a deveni capitală
culturală europeană ş i sunt s igură c ă ne vom bucura de sprijinul
domniei sale şi în viitor”, a declarat edilul Craiovei.
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Hackerul
Hackerul „Guccifer”, care a spart conturile
conturile de
de e-mail
e-mail
ale
ale directorului
directorului SRI
SRI ºiºi ale
ale familiei
familiei Bush,
Bush, aa fost
fost prins
prins la
la Arad
Arad
Hackerul „Guccifer” a fost prins
ieri, de procurorii DIICOT, în urma
unei percheziþii în judeþul Arad,
acesta fiind suspectat cã a spart
conturile de e-mail ale unor persoane publice, printre care ºi pe
cel al directorului SRI George Maior. Procurorii Direcþiei de Inves-

tigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism –
Structura Centralã, împreunã cu
ofiþeri de poliþie judiciarã de la
Direcþia de Combatere a Criminalitãþii Organizate, au percheziþionat, ieri, locuinþa lui Marcel Lazãr
Lehel, din judeþul Arad.

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

„În cauzã existã suspiciunea
rezonabilã cã, în cursul anului
2013, în baza unei rezoluþii infracþionale unice, învinuitul L.M.L. a
accesat în mod repetat ºi fãrã
drept, prin încãlcarea mãsurilor de
securitate, conturile de e-mail aparþinând unor persoane publice din
România, cu scopul de a intra în
posesia datelor confidenþiale aflate
în poºta electronicã, dupã care a
schimbat parolele de autentificare,
restricþionând astfel accesul utilizatorului de drept la datele informatice aflate în poºta electronicã”,
se aratã într-un comunicat de presã al DIICOT. Hackerul „Guccifer” a transferat neautorizat în propriul sistem informatic datele aflate în conturile de e-mail compromise. „Ulterior, învinuitul a divulgat conþinutul corespondenþei cãtre public, acþiuni frauduloase sãvârºite în scopul lezãrii intimitãþii
în mediul on-line ºi denigrãrii ima-

ginii publice ale persoanelor în cauzã”, mai precizeazã DIICOT.

În 2012 a mai fost condamnat
definitiv pentru fapte similare

Anchetatorii români au cooperat
în aceastã cauzã cu autoritãþi din
Statele Unite ale Americii. Marcel
Lazãr Lehel, care folosea pseudonimele „Guccifer” ºi „Micul fum”,
ar fi accesat conturile de e-mail ºi
de Facebook ale unor persoane publice, printre care directorul SRI
George Maior, fostul secretar de
stat american Colin Powell, membri
ai familiilor Bush ºi Rockefeller ºi
oficiali ai administraþiei Obama. În
8 februarie 2012, hackerul „Micul
fum” a mai fost condamnat definitiv pentru fapte similare – la trei ani
de închisoare cu suspendare, de cãtre Judecãtoria Sectorului 3 Bucureºti –, fiind în stare de recidivã
postcondamnatorie, potrivit comunicatului DIICOT.

„Micul fum” a luat în vizor
numeroase persoane publice
În 19 august 2011, Marcel Lazãr Lehel, în vârstã de 40 de ani, a
fost reþinut, pentru comiterea a 25
de infracþiuni de acces fãrã drept
la sisteme informatice, 25 de infracþiuni de modificare fãrã drept
ºi restricþionarea accesului la date
informatice, 25 de infracþiuni de
transfer neautorizat de date dintrun sistem informatic ºi 15 infracþiuni de violarea secretului corespondenþei. Bãrbatul este acuzat cã,
în perioada octombrie 2010 – iulie
2011, a accesat fãrã drept, prin
încãlcarea mãsurilor de securitate, conturile de e-mail ºi conturile
aferente platformei de socializare
Facebook aparþinând persoanelor
publice Dragoº Moºtenescu, Corina Caragea, Laura Cosoi, Roxana Ivãnescu, Rona Hartner, Iliviu
Lesu, Daniela Aciu, Irina Reisler
Cãpitanu, Violeta Babliuc, Monica
Barbu, Lenuþa Aciu, Simona Rãdulescu, Denisa Barboni, Bianca
Drãguºanu, Cristian Pulhac, Ada
Milea, Organizaþia de Tineret
APDL, potrivit anchetatorilor.

Interesat de informaþii, fotografii
ºi corespondenþã privatã

Ca mod de operare, Lazãr Lehel ar fi restricþionat accesul utilizatorilor de drept la sistemele in-

formatice ºi a copiat în mod neautorizat informaþiile, fotografiile ºi
corespondenþa privatã stocate în
cadrul conturilor pãrþilor vãtãmate, au stabilit procurorii DIICOT.
Ulterior, el a divulgat conþinutul
corespondenþei cãtre public, prin
intermediul reþelei de socializare,
postând pe conturile personale
create special în acest scop –
„Micul fum” ºi „Thevem Theven”
– informaþii ºi date confidenþiale,
respectiv fotografii, mesaje electronice ºi alte discuþii private purtate de cãtre pãrþile vãtãmate pe
conturile de socializare ºi aplicaþiile de chat. Printre cei afectaþi
de acþiunile lui „Guccifer” se aflã
ºi actorul american Steve Martin,
John Dean, fost consilier al preºedintelui Richard Nixon, actriþa
Mariel Hemingway, trei membri
ai Camerei Lorzilor din Marea Britanie, Laura Manning Johnson,
fost analist CIA, George Roche,
fost secretar al Forþelor Aeriene,
ºi preºedintele MetLife (companie de asigurãri). Conform unora dintre persoanele afectate,
conturile au fost sparte de pe
adrese IP din Grecia ºi Rusia,
scria Thesmokinggun.com.

Anul trecut a piratat conturi de
e-mail aparþinând familiei Bush
Hackerul „Guccifer” a revendicat, în februarie 2013, piratarea unor conturi de e-mail aparþinând unor membri ai familiei
Bush, divulgând corespondenþã
de naturã personalã. În august
2013, „Guccifer” a postat pe pagina sa de Facebook un link cãtre o corespondenþã prin e-mail
între fostul secretar american de
stat Colin Powell ºi europarlamentarul PSD Corina Creþu. „Un
trãdãtor al patriei”, a scris hackerul pe wall-ul lui Powell pe Facebook, ataºând un link spre un
drive Google cu e-mailuri primite de Powell de la Creþu în perioada 2010-2011, prin contul
sãu pe AOL. În aceste e-mailuri,
Creþu îl numeºte pe Powell, originar din Bronx, New York, „dragostea vieþii mele” ºi sugereazã
cã scrie despre o poveste de dragoste mai veche, potrivit TheSmokingGun.com. Fostul secretar
de stat american a fost nevoit sã
ofere clarificãri despre relaþia sa
cu Corina Creþu, în urma acestor dezvãluiri.

V ideoconferinele pe marginea Voluntarii World Vision Craiova au fost premiaþi
pachetului de sãnãtate continuã
Seria de videoconferinþe organizate de
Ministerul Sãnãtãþii pentru prezentarea
propunerilor legislative în vederea aprobãrii pachetului minimal, a pachetului de
servicii de bazã, precum ºi a pachetului
programelor naþionale de sãnãtate continuã. Astãzi se discutã pe marginea Ambulatoriului de specialitate – paraclinic, iar
mâine subiectul va fi legat de spitale ºi
sectorul de urgenþã.
La videoconferinþe, alãturi de ministrul
Sãnãtãii Eugen Nicolãescu, participã directorii executivi ai direcþiilor de sãnãtate publicã
judeþene, preºedinþii-directori generali ai caselor de asigurãri de sãnãtate judeþene, managerii tuturor spitalelor, indiferent de subordonare, ºefii structurilor medicale din cadrul ministerelor ºi instituþiilor cu reþea sanitarã proprie, ºefii structurilor medicale din cadrul consiliilor judeþene ºi locale.
De asemenea, sunt invitai preºedinþii Asociaþiilor Medicilor de Familie, preºedintele
Asociaþiei Profesionale a Medicilor din Ambulatoriu, preºedintele Colegiului Medicilor din
România ºi preºedinþii Colegiilor Medicilor Judeþene, preºedintele Colegiului Medicilor Dentiºti din România ºi preºedinþii Colegiilor Medicilor Dentiºti Judeþene, preºedintele Cole-

Voluntariatul este o valoare fundamentalã a fundaþiei World Vision România,
iar pentru Biroul Zonal Dolj a devenit
o tradiþie ca la fiecare început de an sã
premieze voluntarii care sprijinã în mod
constant proiectele ºi campaniile locale.

giului Farmaciºtilor din România ºi preºedinþii Colegiilor Farmaciºtilor Judeþene.
Nu în ultimul rând, la videoconferinã pot
participa reprezentanþii asociaþiilor de pacienþi, respectiv Alianþa Pacienþilor Cronici
din România, Asociaþia Naþionalã pentru Protecþia Pacienþilor, Uniunea Naþionalã a Organizaþiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA(UNOPA), Coaliþia Organizaþiilor Pacienþilor cu Afecþiuni Cronice(COPAC), Asociaþia
de luptã împotriva bolii Parkinson – Asociaþia Antiparkinson (AA), Alianþa pentru Sãnãtatea Ficatului SANO-HEP România,
Alianþa Naþionalã pentru Boli Rare ºi Asociaþia Românã de Hemofilie.
RADU ILICEANU

Anul trecut, sprijinul voluntarilor a fost important prin participarea acestora la cele douã
mari campanii de traduceri specifice activitãþii
World Vision ºi prin organizarea mai multor
evenimente. Pe 11 aprilie, au luat parte la flash
mob-ul 2%, organizat în parteneriat cu Palatul
Copiilor din Craiova, cu scopul de a implica
publicul în lupta împotriva abandonului ºcolar. De asemenea, pe 18 octombrie, au marcat
Ziua Europeanã de Luptã Împotriva Traficului
de Persoane, prin acþiunea publicã de tipul
flash-mob, organizatã sub sloganul „Nu vreau
sã fiu o marfã”, în parteneriat cu Agenþia Naþionalã Împotriva Traficului de Persoane.
Voluntarii s-au implicat ºi în desfãºurarea
acþiunilor de strângere de fonduri, atunci când
au dat o mânã de ajutor angajaþilor World Vision prezenþi cu produse realizate de beneficiarii
organizaþiei la trei ediþii ale Târgului hand-made
„Bizarre Bazaar”. La sfârºitul anului trecut, în
campania ,,De Crãciun, devino donator de viitor!”, prin prezenþa lor la brãduþul cu dorinþe,
amplasat în ElectroputereMall Craiova, voluntarii au reuºit sã convingã trecãtorii sã îndepli-

neascã 83 de dorinþe ale copiilor din comunitãþile doljene.
Pe lângã aceste activitãþi, voluntarii mai participã la activitãþi de vacanþã, activitãþi de birou,
campanii sociale, aplicarea de chestionare, oferã sprijin în designul materialelor de promovare
sau alte proiecte specifice. „Mã bucurã tare mult
sã vãd dorinþa de implicare a tinerilor în proiecte de voluntariat ºi faptul cã ei devin tot mai
entuziaºti pe mãsurã ce apar ºi rezultatele. Anul
trecut a fost unul bogat în iniþiative desfãºurate
în spaþiu public, gen flash mob-uri, miºcãri internaþionale, târguri, marºuri, prin care voluntarii ºi-au putut dezvolta abilitãþile de organizare
ºi lucru în echipã, dând totodatã dovadã de multã
dãruire ºi creativitate”, a spus Ana Maria Moþãþeanu, coordonator voluntari World Vision România – Biroul Zonal Dolj.
RADU ILICEANU
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În memoria arhitectului Iancu Atanasescu,
la împlinirea a 120 de ani de la naştere
Uniunea Arhitecţilor din România – filiala euroregională Sud-Vest
Oltenia, în parteneriat cu Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj şi sub patronatul Primăriei municipiului Craiova vor organiza mâine, 24 ianuarie, un program de manifestări dedicat împlinirii a 120 de ani de la
naşterea arhitectului Iancu Atanasescu. Personalitate olteană de excepţie, acesta şi-a adus contribuţia la valorificarea celor mai frumoase
construcţii locale. Între lucrările sale de proiectare şi restaurare se
numără şi multe lăcaşuri de închinare, biserici sau mănăstiri. De asemenea, este autorul unei lucrări originale ce analizează valoarea culelor din Oltenia. Între numeroşii invitaţi la evenimentul de mâine se
află şi arh. Georgeta Nicolae, nepoata arhitectului Iancu Atanasescu.

Iancu Atanasescu s-a născut la 25 ianuarie 1894, la Călăraşi, şi a încetat din viaţă la
9 februarie 1980, la Craiova.
A absolvit Liceul „Mihai Viteazul” şi Institutul Electrotehnic din Bucureşti (1921),
ca şi Şcoala de Operatori Topometri din cadrul Ministerului
Domeniilor şi Şcoala Superioară de
Arhitec tură. În perioada 19271944 a condus Serviciul Tehnic din
Comisia Monumentelor Istorice a
Regionalei Oltenia, apoi Serviciul
Tehnic al Mitropoliei Olteniei
(1948-1957). A fost arhitect proiectant la Institutul de Proiectare
Regională Craiova şi restaurator al
monumentelor istorice şi de artă
din ţinuturile Olteniei.
Printre lucrările la care s-a făcut
remarcat se evidenţiază cele de proiectare şi restaurare a unor biserici
şi mănăstiri: Cozia, Cornet, Govora, Dintr-un Lemn, Polovragi, Crasna, Manu, Iezer, Brâncoveni, Gura
Motrului, Topolniţa, Horezu, Arnota, Bistriţa, Mofleni, Jitianu, Sadova ş.a. De asemenea, a realizat proiectele pentru restaurarea mai multor monumente istorice doljene –
Casa Glogoveanu, Casa Băniei, extinderea Palatului de Justiţie (azi Universitatea din Craiova), Policlinica
„Dr. Nicodim” – şi alte aproximativ 60 de proiecte de biserici noi şi
peste 200 de locuinţe.
În paralel cu o intensă activitate
pe teren, Iancu Atanasescu a susţinut prelegeri de arhitectură şi a
întocmit lista monumentelor istorice din Craiova (aproximativ 130,
în anul 1931). De asemenea, a pu-

ca s ă am posibilitatea să
arăt munca de-o viaţă depusă la planşetă sau la maşina de sc ris, unde aş ternea conc luziile şi teoriile
culese în foarte lungile sale
călătorii pe drumurile destul de prăpădite, ca şi maşina proprie cu care mergea – astea erau timpurile! – şi baraca din lemn în
care avea atelierul de „produc ţie”. Amintes c numai
lucrarea s a de căpătâi, extraordinară pentru acele
timpuri, „Culele din Oltenia”, o
cărticică de format A5, un rezumat al marii sale opere, descoperită în manuscris, după 45 de ani de
tihnă în rafturile Bibliotecii Judeţene „Aman”», spune arhitectul Pavel Popescu, preş edintele filialei
euroregionale Sud-Vest Oltenia a
Uniunii Arhitecţilor din România.
Între invitaţii la evenimentul de
mâine se află numeroş i arhitecţi,
profes ori şi c ercetători, artişti
plas tici, directori de instituţii de
cultură şi învăţământ. Li se alătură invitaţi din Bucureşti, de la
U. A. R. Cluj-Napoca, Direcţiile
pentru Cultură din Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea, ca şi arh. Georgeta Nicolae, nepoata arhitectului
Iancu Atanasescu.
blicat mai multe articole şi studii
de specialitate în revistele vremii,
ca „Ramuri” şi „Ion Maiorescu”.
« Sunt destul de mulţi cei care
l-au cunoscut, oameni de cultură,
dar şi muncitori cu care a luc rat.
Absolut toţi au avut numai de învăţat de la dânsul. Ceea ce a contat poate extraordinar de mult pentru veritabila profesie de arhitect
pe care şi-a ales-o au fost modelele de dăruire din breasla noastră, păstrătorii tradiţiei arhitec turi
româneşti. Arhitectul Iancu Atanasescu a lucrat foarte mult şi sper

În program:
 Ora 10.00, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman”: lansarea cărţii „Culele din
Oltenia şi evoluţia lor până astăzi”
 Ora 12.00, holul Universităţii din Craiova: vernisajul expoziţiei „Munca de-o viaţă” – relevee şi proiecte originale, ediţia I
 Ora 13.00, Universitatea
din Craiova – amfiteatrul „Iosif
Constantin Drăgan”: simpozionul
„Arhitectul Iancu Atanasescu, un
artist patriot pentru Oltenia sa”

Daniel Bănulescu se alătură proiectului
„Scriitori la Tradem”

Daniel Bănulescu (n. 31 august
1960), unul dintre cei mai importanţi scriitori români de azi, membru al generaţiei ‘90, este invitat

marţi, 28 ianuarie, ora 17.00,
la „Scriitori la Tradem”, un
proiect cultural al Casei de Cultură „Traian Demetrescu” din
Craiova. Autorul va susţine
conferinţa intitulată „În Şerpărie” şi va citi pagini inedite din
romanul la care lucrează, precum şi poeme. Intrarea publicului va fi liberă. Daniel Bănulescu a public at volumele de
poezie „Te voi iubi pân’ la
sfârşitul patului” (Premiul pentru „Cel mai bun debut” acordat de Uniunea Scriitorilor din
Romania, 1993), „Ce bine e să
fii Daniel Bănulescu”, „Daniel, al rugăciunii”, „Balada lui
Daniel Bănulescu” (toate la Editura „Cartea Românească”), „În Şerpărie” (Ed. „Tracus Arte”), roma-

nele „Te pup în fund, Conducător
iubit!”, „Cei şapte regi ai oraşului
Bucureşti” (Ed. „Nemira”) – distins cu Premiul Academiei Române
şi Premiul Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti (1998), „Cel mai bun roman al tuturor timpurilor”, „Fugi
din viaţa ta, revoltătoare şi slută,
în cartea mea” (Ed. „Cartea Românească”) ş i teatru – „Cine a
câştigat Războiul Mondial al Religiilor?” (Editura Muzeul Literaturii Române), „Vrei să f ii prietenul lui Dumnezeu?” (Ed. Charmides , 2013). Cărţi, diverse poeme şi capitole din romane i-au fost
traduse în mai multe ţări din Europa. A obţinut burs e de creaţie
în Germania, Franţa, Austria, Bosnia şi este membru al Uniunii Scriitorilor din România.
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Sesiune de comunicări şi
prezentare de costume militare
dedicate Unirii
Bibliotec a J udeţeană
„Alexandru ş i Aris tia
Aman” organizează astăzi,
ora 9. 30, în Sala „Acad.
Dinu C. Giurescu”, manifestarea culturală „24 Ianuarie – Mica Unire”.
Programul cuprinde o sesiune de comunicări şi o
prezentare de costume militare din epoca domnitorului Alexandru Ioan Cuza. La eveniment
sunt invitaţi profesorii Oprea Pandia, Steliana Gecălă şi Claudia Balaci, de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”. Participă, de asemenea, elevii clasei a XI-a G de la aceeaşi instituţie de învăţământ.

Prima întâlnire din cadrul
proiectului
„Educă-ţi pozitiv copilul!”
În Sala „Acad. Dinu C. Giuresc u” a Bibliotecii J udeţene
„Alexandru şi Aristia Aman” are
loc astăzi, ora 18.00, prima întâlnire din cadrul proiectului
„E ducă-ţi pozitiv copilul!”.
Destinat părinţilor din comunitatea locală, indiferent de statutul socio-profesional şi de nivelul de pregătire psiho-pedagogică, acesta are ca scop sporirea
abilităţilor parentale prin dezvoltarea unor tehnici de comunicare mai bune între părinţi şi copii. Vor fi abordate teme ce vizează locul şi rolul copilului în
cadrul familiei; nevoile specifice ale copiilor şi adolescenţilor; empatie, educaţie şi relaţionare transgeneraţională; copii supradotaţi –
evaluare, îngrijire ş i educaţie; manifestările ş i c omportamentul
disfuncţional la copii şi adolescenţi (droguri, alcool, agresivitate,
violenţă); stres şi traumatism la copilul şi adolescentul provenit din
familii aflate în divorţ emoţional/instituţional; conceptul de „good
enough parenting” etc.

Seminarul Teologic din Craiova
îşi sărbătoreşte hramul
Seminarul Teologic
„Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova îşi
va c insti oc rotitorul
sâmbătă, 25 ianuarie.
Activităţile dedic ate
evenimentului vor fi
prec edate de Sfânta
Liturghie, oficiată în
paraclis ul ş c olii de
Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul
Olteniei, înconjurat de
un sobor de preoţi şi diaconi.
Tradiţionala s erbare înc hinată Sfântului Grigorie Teologul va
fi organizată în s ala de fes tivităţi şi va debuta c u un cuvânt de
primire al părintelui profes or Cons tantin Popes cu, directorul
Seminarului. În continuare, elevii vor recita poezii şi vor prezenta un program artistic , sub c oordonarea c adrelor didactic e.
Corul şcolii, dirijat de prof. Victor Şapc ă, a pregătit pentru
ac eastă zi cântări religioas e, patriotic e şi populare, iar părintele
profesor Cristin Sperlea va sus ţine c onferinţa religioasă cu tema
„Teologie şi poezie la Sf ântul Grigorie Teologul”. Tot în c adrul serbării vor fi prezentate momente poetice din creaţiile
Sfântului oc rotitor al Seminarului, c ât şi s cenete religioase, s ub
coordonarea părintelui profesor Cristian Angel Stăic ulesc u şi
prof. Maria T ruşc ă.
Is toria Seminarului Teologic din Craiova este strâns legată de
viaţa Mănăstirii „Sfântul Nicolae” – Coşuna, la streaşina căreia
s-a format. În chiliile aces tui aşezământ monahal au func ţionat
primele clase ale Seminarului Teologic Mitropolitan „Sfântul Grigorie Teologul”.
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Situaþie de urgenþã
la New York, în urma
unui viscol puternic:
peste 3.000 de curse
aeriene anulate
Autoritãþile au decretat situaþie de
urgenþã în cinci regiuni ale statului
New York dupã ce un viscol puternic
s-a abãtut asupra coastei de nordest a Statelor Unite ale Americii. În
zona afectatã de furtuna de zãpadã
„Janus” se aflã aproximativ 56 milioane de persoane, relata ieri portalul
Weather, citat de Ria Novosti. Mai
mult de 3.000 de zboruri au fost anulate marþi în SUA din cauza deteriorãrii condiþiilor meteorologice ºi ieri
majoritatea aeroporturilor din New
York ºi împrejurimi au rãmas închise.
Autoritãþile au cerut cetãþenilor sã nu
iasã din case ºi sã se deplaseze, pe
cât posibil, cu mijloacele de transport
în comun. Ieri, la New York nu au fost
închise ºcolile, dar în alte oraºe mari
precum Boston, Philadelphia ºi Providence au fost suspendate orele de
curs. Furtuna de zãpadã este însoþitã de ger — marþi seara la New York
se înregistrau minus 10 grade Celsius, dar temperatura pãrea mai rece
din cauza rafalelor de vânt. Noul primar al New Yorkului, Bill de Blasio, a
dispus sã fie ridicate toate restricþiile, pentru ca toþi oamenii strãzii sã
poatã fi adãpostiþi.

Aproximativ 16 milioane
de conturi de e-mail
din Germania, piratate
Aproximativ 16 milioane de conturi de e-mail au fost piratate în Germania, a avertizat Institutul federal
pentru Securitatea Tehnologiilor Informaþiei (BSI), provocând un aflux de
solicitãri de verificare din partea utilizatorilor de Internet. Presupuºii escroci au putut sã acceseze atât e-mailurile victimelor, cât ºi conturile acestora pe reþele de socializare sau siteuri ale unor reviste online, în cazul în
care au fost utilizate aceleaºi nume de
utilizator ºi parole, a precizat Institutul, cu sediul la Bonn (vest), într-un
comunicat. „În acest caz este vorba
atât despre computere infectate, ci ºi
despre un furt complet de identitate
online”, a subliniat Michael Hange,
preºedintele BSI, pentru ediþia de ieri
a cotidianului berlinez Tagesspiegel.
Guvernul german i-a invitat ºi el pe
utilizatorii de Internet, într-un mesaj
postat pe site, sã-ºi verifice e-mailul.
BSI nu a dorit sã ofere precizãri despre circumstanþele în care a fost descoperit acest furt masiv, din cauzã cã
ancheta este în curs. Persoanele care
se tem cã au fost victime ale unui asemenea furt de date personale pot sã
efectueze verificãri cu ajutorul BSI,
ceea ce a dus la un aflux important de
cereri, iar site-ul a fost „saturat” rapid.
„Primim aproximativ 200.000 de cereri
pe orã, un volum uriaº”, a precizat
Hange. Astfel, capacitãþile serverului
de verificare au fost extinse, cu scopul ca un numãr cât mai mare de persoane sã poatã verifica dacã le-au fost
piratate conturile de e-mail, a adãugat
el. BSI, care furnizeazã totodatã teste
pentru crearea unei noi parole securizate, a invitat victimele sã-ºi schimbe
toate parolele, în special pentru conturi pe reþele de socializare ca Facebook sau pe site-uri comerciale ca
Amazon, pentru a evita o eventualã
escrocherie. Michael Hange i-a sfãtuit pe utilizatorii de Internet sã nu
utilizeze aceeaºi parolã pentru conturi diferite. Jumãtate dintre conturile piratate se terminau în .de, extensia Germaniei, potrivit BSI, care subliniazã cã furtul datelor de acest tip
este unul dintre cele mai rãspândite
riscuri pe Internet.
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Ucraina: Confruntãrile între manifestanþi ºi forþele
de ordine au provocat decesul a douã persoane
Confruntãrile care au izbucnit ieri dimineaþa la Kiev s-au intensificat, manifestanþii aruncând cu cocteiluri Molotov în direcþia forþelor de ordine, care
ripostau trãgând cu gloanþe de cauciuc
ºi lansând grenade asurzitoare. Forþele
de au adus cel puþin un vehicul blindat
la confruntãrile cu manifestanþii proeuropeni adunaþi în capitalã, relateazã AFP,
notând cã este prima datã când se intervine cu un astfel de vehicul. Vehiculul blindat a avansat pe strada Grucevski din Kiev, traversând baricade pãrãsite de manifestanþi. Sute de agenþi ai
forþelor de ordine au mers în spatele
acestuia. Preºedintele Ucrainei, Viktor
Ianukovici, s-a întâlnit ieri cu trei lideri
ai opoziþiei, în încercarea de a gãsi o
soluþie pentru încetarea violenþelor din
centrul oraºului Kiev, a anunþat preºedinþia ucraineanã. Acesta i-a îndemnat
miercuri pe ucraineni sã nu dea curs apelurilor unor
„extremiºti” ºi sã continue înfruntãrile violente din
centrul Kievului, care s-au soldat cu doi morþi. Un
manifestant a fost ucis de cãtre poliþie, prin împuºcare, dupã cum a declarat ieri o sursã din cadrul opoziþiei. „Bãrbatul a murit în aceastã (miercuri) dimineaþa, probabil ucis de un lunetist”, a
precizat aceastã sursã pentru AFP, adãugând cã

în centrul Kievului, în cursul nopþii de marþi spre
miercuri, au avut loc confruntãri cu poliþia. Marþi,
premierul Mikola Azarov a avertizat, citat de AFP,
cã autoritãþile ucrainene vor recurge la forþã împotriva manifestanþilor dacã „provocatorii” nu vor
înceta sã incite la violenþã. „Dacã provocatorii nu
se opresc, autoritãþile nu vor avea altã opþiune
decât sã utilizeze forþa în cadrul legii pentru a asi-

gura securitatea cetãþenilor”, a declarat el la postul public rus de informaþii
Vesti, referindu-se la controversata legislaþie intratã în vigoare marþi, ce înãspreºte sancþiunile împotriva manifestanþilor proeuropeni care se opun puterii pe strãzile Kievului. Avertismentul prim-ministrului Azarov intervine
dupã douã nopþi de ciocniri între manifestanþi ai opoziþiei ºi forþele de ordine pe strãzile capitalei Ucrainei, cele
mai violente din ultimele douã luni de
proteste, declanºate de hotãrârea preºedintelui Viktor Ianukovici de a respinge acordul de asociere cu UE în profitul unei apropieri de Rusia. Uniunea
Europeanã s-a declarat „ºocatã” de ultimele violenþe din Ucraina, avertizând
Kievul în legãturã cu „posibile acþiuni”
ºi „consecinþe pentru relaþiile” cu
aceastã þarã. „Deplângem în termenii
cei mai fermi utilizarea forþei ºi violenþele”, a declarat preºedintele Comisiei Europene, José Manuel
Barroso, citat de AFP. UE „va studia posibile acþiuni ºi consecinþe pentru relaþiile noastre cu aceastã þarã”, a adãugat oficialul european. Anterior,
ºefa diplomaþiei europene, Catherine Ashton, „a
condamnat ferm violenþa escaladatã” la Kiev ºi a
cerut „încetarea imediatã a actelor de violenþã”.

Treizeci ºi unu de foºti generali americani solicitã
închiderea centrului de la Guantanamo
Treizeci ºi unu de generali ºi amirali americani în retragere au solicitat preºedintelui american sã facã

totul pentru închiderea centrului
militar de detenþie de la Guantanamo, potrivit unei scrisori publicate

de organizaþia Human Rights First.
Salutând dorinþa lui Barack Obama
de a închide centrul militar de detenþie din enclava din Cuba, foºtii
ofiþeri amintesc cã „Guantanamo nu
serveºte intereselor Americii” ºi „va
continua sã submineze securitatea
þãrii” atât timp cât nu va fi închis.
Printre semnatari figureazã fostul
comandant al puºcaºilor marini, generalul Charles Krulak, fostul ºef al
Statului Major al Forþelor Aeriene,
generalul Merrill McPeak, sau fostul comandant al forþelor americane
în Orientul Mijlociu ºi Asia de Sud
(CENTCOM), generalul Joseph
Hoar. Cei 31 de generali ºi amirali au

asistat în urmã cu cinci ani, în Biroul Oval, la semnarea de cãtre Barack Obama a primelor decrete de
închidere a închisorii de la Guantanamo ºi de condamnare a torturii.
Aproximativ 155 de deþinuþi dintre
cei 779 trimiºi iniþial la Guantanamo
rãmân încarceraþi în enclava americanã din Cuba, iar 76 dintre ei, printre care 55 de yemeniþi, sunt consideraþi eliberabili. În scrisoare, cei 31
de ofiþeri îºi exprimã îngrijorarea faþã
de „falsa dezbatere care se prelungeºte cu privire la utilizarea torturii
de cãtre CIA”. „Foºti oficiali CIA care
au autorizat tortura continuã sã o
apere în cãrþi ºi în filme”, denunþã ei.

Conferinþa Geneva II: Opoziþia sirianã îi cere lui Assad
sã predea puterea unui guvern de tranziþie, acesta spune nu
Liderul coaliþiei opoziþiei siriene,
Ahmad Jarba, l-a îndemnat ieri pe
preºedintele sirian Bashar al-Assad
sã predea puterea unui guvern de
tranziþie, în cursul sesiunii de deschidere a Conferinþei Geneva II, la
Montreux. „Îndemn (delegaþia regimului) sã semneze imediat documen-

tul Geneva I, (care prevede) transferul prerogativelor de cãtre al-Assad,
inclusiv al celor militare ºi în domeniul securitãþii, unui guvern de tranziþie”, a declarat Jarba. Televiziunea
sirianã a difuzat ieri discursul susþinut de liderul opoziþiei pe fundalul
unor imagini prezentate drept „crime

teroriste”. Televiziunea nu i-a menþionat
numele ºi nu a reluat
declaraþiile acestuia
pe burtierã, aºa cum a
procedat în cazul altor
intervenþii în cadrul
conferinþei. Ea a pãstrat banda cu afirmaþiile ministrului sirian
de Externe, Walid Mouallem, care a susþinut
un discurs înaintea lui
Jarba. Într-o replicã în
timpul conferinþei, ministrul sirian al Informaþiilor a declarat cã
preºedintele Siriei,
Bashar al-Assad, nu
se va retrage de la putere. „Bashar
al-Assad nu va pleca”, a spus Omran al-Zohbi, cerând comunitãþii internaþionale sã ajute Damascul sã
„combatã terorismul”. Statele Unite,
Marea Britanie ºi Franþa insistã pentru înlãturarea regimului Bashar al-

Assad ºi pentru instalarea unui guvern de tranziþie în Siria, þarã ce se
confruntã, începând din martie 2011,
cu revolte reprimate violent ºi confruntãri între grupuri insurgente afiliate opoziþiei ºi serviciile de securitate subordonate preºedintelui.
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ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU
BUNURI MOBILE Anul 2014, luna 02 ziua
07. In temeiul art. 162 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de
07, luna 02, anul 2014, ora 10.00, in localitatea Bechet, sediul SFO Bechet, str.
Nicolae Titulescu, nr. 27, se vor vinde
prin LICITATIE PUBLICA urmatoarele
bunuri mobile apartinand urmatorilor
debitori: - SC Ambocris Construct SRL,
cu domiciliul in localitatea Gighera generator current Honda GX 160 - 1buc
– stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei 485 lei + TVA 24%. - SC
Pluto Dor Holding SRL, cu domiciliul in
localitatea Dabuleni; - rasnita de cafea
tip RC 10-02- 1 buc - stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei 95
lei + TVA 24%; - cantar electronic model CAS – 1 buc stare de intretinere
buna – pret de pornire a licitatiei 100 lei
+ TVA24%; - lada frigorifica orizontala
– 1 buc – stare de intretinere buna – prt
de pornire a licitatiei 150 lei + TVA 24%;
- vitrina frigorifica orizontala - 1 buc –
stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei 395 lei + TVA 24%; - vitrina frigorifica verticala – 1 buc – stare
de intretinere buna – pret de pornire a
licitatiei 170 lei + TVA24%; - vitrina frigorifica verticala – 1 buc – stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei 325 lei + TVA 24%; - vitrina frigorifica verticala – 1 buc – stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei 365
lei + TVA 24%; - rafturi expunere marfa
5 polite 1/2 ml – 7 buc – stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei
315 lei + TVA 24%; - rafturi expunere
marfa 5 polite 1/2 ml – 1 buc – stare de
intretinere buna – pret de pornire a licitatiei 125 lei + TVA 24%; - rafturi metalice expunere marfa 4 polite 2,2/2,5 ml –
4 buc – stare de intretinera buna – pret
de pornire a licitatiei 200 lei + TVA 24%;
- vitrine expunere marfa 2,5/1, 2ml – 3
buc – stare de intretinere buna – pret
de pornire a licitatiei 660 lei + TVA 24%;

- filtru cafea – 1 buc – stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei
35 lei + TVA 24%; - raft pentru fructe 4
polite 2/1,5 ml – 1 buc – stare de intretinere buna – pret de pornire a lcitatiei
120 lei + TVA 24%; - vitrine expunere
marfa 1/1,2 ml – 1 buc –stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei
130 lei + TVA 24%; - vitrine expunere
marfa 1/1,2 ml – 1 buc – stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei
115 lei + TVA 24%. - Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Jiu-Bechet,
cu domiciliul fiscal in localitatea Bechet:
-pompa MA 200X5 -2 buc – stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei 36.960 lei; - motor electric 55 Kw – 2
buc – stare de intretinere buna – pret
de pornire a licitatiei 9020 lei. - SC Tel
Don Ver SRL, cu domiciliul fiscal in localitatea Nedeia, com Gighera; - racitor Artic vertical 5 sertare – 1 buc – stare de intretinere buna – pret de pornire
a licitatiei 510 lei + TVA 24%; - lada frigorifica orizontala – buc – stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei 650 lei + TVA24%; - rafturi expunere marfa 3 polite – 8 buc – stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei 320 + TVA 24%; - vitrina lemn expunere marfa – 2 buc – stare de intretinere buna – pret de pornire a licitatiei 340
+TVA 24%; - SC Miranis Styl SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Dabuleni; rafturi metalice cu 5 polite – 5 buc – stare de intretinere buna – pret de pornire
a licitatiei 300 lei; - vitrina expunere
marfa – 1 buc – stare de intretinere
buna – pret de pornire a licitatiei 160
lei; - monitor marca Davio CRT 17”- 1
buc – stare de intretinere buna – pret
de pornire a licitatiei 30 lei; - suport
umerase (mobil dublu) – 1 buc – stare
de intretinere buna – pret de pornire a
licitatiei 75 lei; - support umerase – 16
buc – stare de intretinere buna – pret
de pornire a licitatiei 128 lei *) Cota de
taxã pe valoare adaugatã pentru vânzarea bunurilor mobile este de 24% /
neimpozabil, in conformitate cu prevederile art. 140, alin. (3), lit b) din Legea

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificarile ulterioare si pct. 4, alin. 3
din Normele Metodologice de aplicare
a Titlului VI din Codul Fiscal aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 44 / 2004,
cu modificarile ulterioare. Invitãm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data
stabilitã pentru vânzare. Cei interesati
in cumpararea bunurilor sunt invitati sã
prezinte, pânã la termenul de vanzare
sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana
in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare ;in cazul
vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de
participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei sau scrisoare
de garantie bancara; imputernicirea
persoanei care-l reprezinta pe ofertant;
pentru persoane juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul
unic de inregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comertului; pentru persoane juridice straine, actul de inmatriculare, tradus in limba romana; pentru
persoanele fizice romane, copie de pe
actul de identitate; pentru persoanele
fizice straine, copie de pe pasaport;
dovada (certificat de atestare fiscala),
emisa de creditorii fiscali, ca nu are obligatii fiscale restante urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si
la locul fixat in acest scop. Impotriva
prezentului inscris, cel interesat poate
introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de
15 zile de la comunicare , in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare. Potrivit dispozitiilor art. 9,
alin.(2), lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masurile de executare
silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la nr. de telefon 0251 336
795.Data afisarii: 23.01.2014.
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Primãria comunei Catane judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea unui numãr de douã
posturi de Consilier Asistent- Funcþionari Publici în cadrul Compartimentelor Taxe ºi Impozite ºi Compartiment Agricol, care va avea loc
pe data de 12 martie 2014, ora 10.00
proba scrisã ºi pe data de 14 martie 2014, ora 10.00 interviu. Condiþii
de participare: studii superioare de
lungã duratã, vechime în muncã de
minim un an. Relaþii suplimentare,
se pot obþine la telefon: 0251/
319.662 sau 0251/ 319.698.
OFERTE SERVICIU

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

Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.
Execut lucrãri la
cererea clientului.
Telefon: 0767/
233.157; 0751/
059.638.
VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR,
vândgarsonierã,ultracentral. Telefon:
0723/065.620.
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere, parter, pretabilfirmã,CaleaSeverinului 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: Vândcasã4came0720/556.607.
re la 20 km de Cra3 - 4 CAMERE
iova, baie, mansarVând apartament dã nefinisatã. Tele3 camere zona 1 fon: 0769/969.604.
Mai cu îmbunãtã- Vândacsã5cameþiri. Telefon: 0758/ re, încãlzire centra347.623.
lã, sau schimb cu
CASE
apartamnet 3 caImobil de vânzare; mere. Telefon.
400mp,2ieºiri,stra- 0746/498.818.
da Râului, nr. 162, Vând casã Ford,
vad comercial, ca- preþ 33000 Euro, 2
dastru. Telefon: camere, 78 mp lo0764/735.304.
cuibili, baie, bucãtãVând casã Câm- rie, teren 200 mp,
pia Islaz cu teren puþ forat, centralã
320 m. Telefon: pe lemne. Telefon:
0351/178.898. 0767/392.167.

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 în Calafat, str. Jiului, stare bunã, 600 mp.
Preþ negociabil.
Telefon: 0722/
618.998.

Vând casã Craiova. Telefon: 0788/
452.733. Rog seriozitate.
TERENURI

Vând teren 400mp
în Segarcea, intravilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr. 29F
(în spatele liceului).
Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând 2 ha teren
arabil,facilitãþiºosea
asfaltatã, apã, posibilitateenergie+alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.

Vând 2600 mp teren pe ºoseaua
Craiovaªimnicude
Sus la 600 mp de
Lacul Tanchiºtilor
(între vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând pãdure comuna Borãscu Gorj.Telefon: 0723/
693.646.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând teren itravilan
zonaANL412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând 1500 mp BãileGovora,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 camere
decomandat, etaj
l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã Calafat, cu garsonierã Craiova.
Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren intravilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferenþa. Telefon: 0727/
884.205.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Primãria comunei Scãeºti,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
Unora le place
sã munceascã
de recrutare privind ocuparea
decât sã piardã timpul
funcþiei publice de execuþie
ºi sã aºtepte
de: INSPECTOR - contabil,
speranþa unui „job”.
clasa 1, grad profesional
Sunã la telefon 0251/
superior, care va avea loc pe
438.440 ºi vino în Calea
data de 17.02.2014, ora 10.00 Bucureºti, strada Grigore
proba scrisã ºi pe data de
Pleºoianu, sã închiriezi un
19.02.2014, ora 10.00 interviul. stand la cel mai bun preþ.
Relaþii la telefon / fax: 0251/
Cu noi vei avea
447.007 sau 0764/971.976.
propriul „job”!
AUTO
ROMÂNEªTI

UTILAJE

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

Solenza - 2004,
benzinã, revizie
2015, stare excelentã 91000 km,
6000 RON, consum sub 4,5%.
Telefon: 0749/ VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
059.070.
- 100 lei. Telefon:
STRÃINE
Vând TOYOTA 0769/016.889,
RAV 4, diesel 0723/984.309.
2008, 9600 Euro Vând 2 maºini de
negociabil. Telefon: spãlat Indesit 400
lei bucata. Telefon.
0763/690.698.
0769/690.918.
Vând Renault Laguna 2, an 2003, Vând bocanci,
ghete, pantofi
culoare gri metalic,
negri, flex mare,
6 trepte, turbo-die- calculator instruire
sel, motor 1.9, copii nou, combi262.000 Km, con- nã stereo - nouã,
sum 5,3%, preþ frigider 320 litri, piei
2500 Euro nego- bovinã velurate,
ciabil. Telefon: piese Dacia noi.
0753/948.440. Telefon: 0735/
Vând WV Golf 445.339.
3, 1996, 12400 Vând sobã de
Euro, negocia- încãlzit cu gaze.
bil. Telefon. Telefon: 0769/
0762/621.066. 682.917.

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 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 cutie ºah ºi
table bine întreþinute 25 lei, garniþã de
unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.

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.
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.
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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,pelemneºigaze,
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 popularãºiuºoarã.Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã fierãrie maºini de cusut nemþeºti, româneºti, cãruþã.
Telefon: 0761/
155.549.
Vând canapea extensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Telefon:
0351/440.594.
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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.
Vândpresãdebalotat,maseplasticeuºã
cu toc pentru casã
saumagazii.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 þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.

CUMPÃRÃRI Garsonierã mobila-

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.
Vândmobilãdormitorºisufragerie,aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã termicã pe gaze,
în funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.

Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþional. Telefon: 0251/
457.204.

tã et. 1/5, Bucureºti
–Vitan.Exclusagenþie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pentruStaþieGPL,Centru vânzare maºini
sau parcare. Telefon: 0722/943.220;
0755/139.772.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã
o fatã la apartament 3 camere cu
centralã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0766/328.569.
Închiriez apartament 2 camere ultracentral, ultralux,
toate dotãrile, internet, AC. Telefon.
0762/109.595.
Particular, închiriez
apartament 2 camere zona Corniþoiu, 150 euro negociabil. Telefon:
0770/935.848.

SCHIMBURI

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

MATRIMONIALE

Cadru medical
fãrã vicii caut sufletul pereche pentru
convieþuire, vârsta
55-65 ani. Telefon:
0733/ 748.576.
CONDOLEANÞE

Familia Popescu
ªtefan este alãturi
de familia Vitan la
greaua pierdere
suferitã. Sincere
condoleanþe!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Blocaj valorificat la maxim de Cibulkova

Halep, drum închis în sferturi,
la Australian Open
Ajunsã întâia oarã în sferturile
de finalã ale unui turneu de Grand
Slam, Simona Halep nu a reuºit sã
repete jocul bun din “optimea” cu
Jelena Jankovici, cedând clar, ieri
noapte, la Australian Open, în faþa
slovacei Dominika Cibulkova (nr.
20 WTA), scor 3-6, 0-6, în exact
o orã de joc.
Deznodãmântul a fost oarecum
anunþat încã din debut, când Simona a cedat pe propriul serviciu
ºi ºi-a vãzut adversara, extrem de
agresivã pe durata întregului meci,
distanþându-se pânã la 0-3.
Ezitantã pe serviciu, dar încãpãþânatã, Halep ºi-a recuperat
game-ul pierdut, 3-4, dar a cedat
imediat iniþiativa ºi Cibulkova a închis setul. Al doilea act nu a fost o
premierã pentru istoricul întâlnirilor dntre cele douã competitoare.
În cele 3 meciuri pe care le disputaserã una contra celeilalte pânã
ieri, Cibulkova (care conducea cu
2-1) îi administrase deja douã seturi la 0. Cu un bandaj de rãu augur pe omoplatul drept, Simona a
pierdut kilometri buni din viteza
primului serviciu ºi s-a mulþumit
sã forþeze pe schimburile lungi. Nu
a fost suficient ºi românca ºi-a încheiat aventura la Antipozi.
Chiar dacã a fost eliminatã, Simona va urca la începutul sãptãmânii viitoare pe poziþia a zecea în
ierarhia mondialã (de pe 11). Pentru accederea în faza sferturilor la
Australian Open, Halep va primi
270.000 de dolari australieni ºi 430
de puncta WTA.

„Am avut prea mari emoþii ºi nu
am putut sã le stãpânesc”
Halep a explicat la conferinþa de
presã de la finalul partidei cauzele
eºecului: „Chiar nu am putut sã joc
astãzi. Am avut prea mari emoþii ºi
nu am putut sã le stãpânesc. Am
fost foarte nervoasã ºi înainte de
meci ºi nu am putut sã simt mingea aproape deloc. Nu m-am miºcat prea bine, aºa cã nici nu am
jucat deloc bine. Dar ea a jucat
excelent, a lovit puternic ºi s-a
miºcat rapid pe teren.
Sunt fericitã cã am ajuns întrun sfert de finalã la un turneu de
Mare ªlem. A fost visul meu înainte de acest turneu. Nu vreau sã
mã mai gândesc la acest meci, ci
sã mã bucur de performanþa reuºitã ºi sã merg acasã fericitã.
Voi mai avea ºanse sã trec de
sferturile de finalã în turneele de
Mare ªlem, dar trebuie sã muncesc foarte mult, la fel cum am ºi
fãcut-o pânã acum. ªi trebuie sã
fiu pregãtitã înaintea meciurilor
mari. Pentru asta trebuie muncã,
multã muncã”, a spus Halep la
conferinþa de presã.

Trofeul îºi schimbã destinatarul
ºi la feminin. Out ºi Azarenka
Dupã ce câºtigãtorul ultimelor
trei ediþii ale turneului de la Melbourne, sârbul Novak Djokovici, a fost
eliminat în sferturi de Stanislas
Wawrinka, nici campioana de la
feminin, Victoria Azarenka (nr. 2)
nu-ºi va putea apãra trofeul cucerit

în 2012 ºi 2013, bielorusa înclinându-se ieri noapte, surprinzãtor în
special prin proporþiile sorului, în
faþa polonezei Agnieszka Radwanska (nr. 5), scor 1-6, 7-5, 0-6.
Program semifinale: Eugenie Bouchard (Canada, nr. 30) – Na Li (China, nr. 4) – a debutat în aceastã dimineaþã de la ora 4:00, Dominika
Cibulkova – Agnieszka Radwanska
– a debutat în jurul orei 6:00.

“Clasicul” Nadal – Federer, a doua semifinalã de pe tabloul masculin
Rafael Nadal (favorit 1) ºi Roger Federer
(favorit 6) se vor bate mâine de la ora 10:30, în
cea de-a doua semifinalã masculinã, dupã ce
ibericul a trecut, ieri, de bulgarul Grigor Dimitrov
(nr. 22), scor 3-6, 7-6 (3), 7-6 (7), 6-2, iar
elveþianul de britanicul Andy Murray (favorit 4),
scor 6-3, 6-4, 6-7 (6), 6-3.
Va fi a 33-a confruntare directã dintre cei doi,
scorul fiindu-i net
favorabil spaniolului,
22-10.
Cât priveºte
disputele de la AO,
Nadal conduce cu 20. S-a impus mai
întâi în 2009, când a
cucerit ºi singurul
sãu titlu la Antipozi,
se întâmpla chiar în
finalã, ºi mai apoi în
2012, într-un meci
din semifinale.
Federer, triumfãtor la Melbourne în
4 ocazii (2004, ’06,

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN (DANEMARCA)
Grupa II principalã – rezultate înregistrate
marþi seara: Rusia – Croaþia 25-33, Franþa – Belarus 39-30, Polonia – Suedia
35-25.
Clasament (4 jocuri): 1.
Franþa 8p, 2. Croaþia 6p, 3.
Polonia 6p, 4. Suedia 4p, 5.
Rusia 0p, 6. Belarus 0p.
Asearã, dupã închiderea
ediþiei, în ultima rundã: Rusia – Belarus, Franþa – Suedia,
Polonia – Croaþia.

Grupa II principalã – asearã, dupã închiderea
ediþiei, în ultima rundã: Macedonia (2p) – Spania
(6p), Austria (0p) – Ungaria (3p), Danemarca (8p) –
Islanda (5p).
Merg mai departe primele douã locuri din fiecare
grupã, în semifinale (mâine) jucându-se încruciºat,
I1 – II2 ºi II1 – I2. Danemarca ºi Franþa obþinuserã
deja calificarea, de pe primul loc, având rezultat direct mai bun cu Spania (31-28), respectiv cu Croaþia
ºi Polonia (27-25, 28-27).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
22:00 – FOTBAL – Cupa Spaniei: Atl. Madrid – Bilbao.
Digi Sport 2
14:00 – VOLEI (M) – Liga Campionilor: Omichka Omsk –
Prosecco Doc Imoco / 18:45 – BASCHET (M) – Euroliga,
Top 16: ÞSKA Moscova – Real Madrid / 22:00 – FOTBAL –
Cupa Italiei: Fiorentina – Siena.
Digi Sport 3
17:00, 18:30 – POLO – Superliga Naþionalã: Sportul Studenþesc – Dinamo, CSM Digi Oradea – Steaua / 20:00, 21:45
– BASCHET (M) – Euroliga, Top 16: Fenerbahce – Panathinaikos, Barcelona – Unicaja Malaga.
Eurosport
7:00, 10:30 – TENIS – Australian Open: ziua a 11-a / 15:45
– BOWLS – Campionatul Mondial: etapa a 4-a /
Eurosport 2
12:30 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la Kitzbuhel.

’07, ‘10), a pierdut ultimele tot atâtea dispute cu
Nadal, toate în 2013, cel mai recent la Turneul
Campionilor din luna noiembrie de la Londra, 5-7,
3-6.
În prima semifinalã, decisã marþi, Tomas
Berdych (Cehia, favorit 7) se va duela azi (10:30)
cu Stanislas Wawrinka (Elveþia, favorit 8). Scorul
directelor este de 8-5 în favoarea celui din urmã.
Altfel, într-un meci
de pe tabloul de
dublu mixt, meci
contând pentru
sferturile de finalã,
singurul nostru
reprezentant rãmas în
competiþie, Horia
Tecãu, va întâlni sau
va fi întâlnit deja în
aceastã dimineaþã,
alãturi de Sania Mirza
(India), perechea
formatã din Julia
Georges (Germania) ºi
Aisam-Ul-Haq
Qureshi (Pakistan).

CUPA FRANÞEI – „16”-IMI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Marþi: Ajaccio – Caen (II) 0-2 (Autret 63, Fajr 74), Lens (II) – Bastia 2-1
prel. (Chavarria 87, N’Diaye 94 / Khazri 63), Angers (II) – Sochaux 1-0
(Konate 70), Boulogne (III) – Rennes 0-2 (Konradsen 9, Romero 90+1),
Sete (V) – Jura Sud (IV) 2-0 (Gelly 32, Gensel 62), Iris Club de Croix (V) – Lille
0-3 (Kjaer 17, De Melo 57, Origi 89), Concarneau (IV) – Guingamp 2-3 prel.
(Gargam 84, 99 / Yatabare 64, 104, Beauvue 105), CA Basttia (II) – Niort (II)
2-2, 5-4 l.d. (Camara 35, Mba 89 / Lafourcade 72 pen., Oswald 86 aut.),
Marseille – Nice 4-5 (Gignac 3, 58, Thauvin 24, S. Diawara 90+2 / Bosetti
5, Maupay 18, S. Diawara 45+2aut., Bruls 51 pen., Abriel 88).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Monts Or Azergues (IV) – Monaco, FA
Ile Rousse (V) – Bordeaux, Yzeure (IV) – Lyon, Moulins (IV) – Toulouse, Paris
SG – Montpellier.
Astãzi: Auxerre (II) – Dijon (II) – 19:30, Cannes (IV) – Plabennec (IV) –
21:00.

CUPA ITALIEI – SFERTURI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Marþi: Roma – Juventus 1-0 (Gervinho 79; Bogdan Lobonþ a fost rezervã
la gazde).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Milan – Udinese.
Astãzi, 22:00: Fiorentina – Siena (II).
29 ianuarie, 21:45: Napoli – Lazio.

CUPA REGELUI SPANIEI – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
Marþi: Espanyol – Real Madrid 0-1 (Benzema 25; La gazde, Gabriel Tamaº
a jucat pânã în minutul 76).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Sociedad – Santander (III), Levante,
Barcelona.
Astãzi, 22:00: Atl. Madrid – Bilbao.

CUPA LIGII ANGLIEI – SEMIFINALE – MANªA RETUR
Marþi: West Ham – Man. City 0-3, în tur 0-6, (Negredo 3, 59, Aguero 24;
Rãzvan Raþ, la gazde, ºi Costel Pantilimon, de cealatã parte, au fost integraliºti).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Man. United – Sunderland (în tur 1-2).
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Pase scurte, pase lungi

M

Laurenţiu Canţăr

Se apropie startul în Bundesliga
După pauza de
iarnă de aproape o lună, Bundesliga reîncepe cu forţe proaspete, la sfârşitul acestei săptămâni, cu
un derby chiar din deschidere, vineri de la ora 21:30, între campioana Bayern München şi ocupanta locului al treilea Borussia M’Gladbach. După ce a realizat tripla anul
trecut, câstigând Champions League, Campionatul Germaniei si
Cupa Germaniei, cu antrenorul
Jupp Heynkes, cel care a câştigat
şi premiul de cel mai bun antrenor
din lume în 2013, Bayern şi-a adjudecat un nou trofeu in această iar-

nă, cel de Campioană Mondială a
cluburilor, sub comanda noului antrenor Pep Guardiola. Bayern nu a
făcut achiziţii în această pauză competitională, cedându-l doar, sub formă de împrumut pe tânărul Jan Kirchoff, la fosta formaţie a lui Ciprian Marica, Schalke 04. Nici rivala
de anul trecut din campionat şi finala Champions League, Borussia
Dormund, nu a făcut achiziţii în
această pauză competiţională, c u
toate că sezonul acesta a suferit
enorm în defensivă, datorită accidentărilor. Surpriza vine de la ocupanta locului cinci, formaţia Wfl

Wolfsburg, care l-a transferat pe
mijlocaşul ofensiv Kevin de Bruyne, de la Chelsea contra sumei de
17 milioane de euro, întărindu-şi
astfel departamentul ofensiv din
care fac parte croatul Ivica Olic
şi argentinianul Diego. Hamburger SV a făc ut două achiziţii, ambele sub formă de împrumut, pană
la s fârşitul sezonului, astfel ajungând la echipa din nordul Germaniei, jucătorul batav Ola John de
la Benfica o mai veche cunoştiinţă
a antrenorului Bert Van Marw ijk,
de pe vremea când jucătorul evolua la Twente. Oasym Bouy este

celălalt fotbalist care a sosit la Hamburg de la Juventus, acesta fiind tot
olandez. Cu Bayern München, aflată
în fruntea clasamentului la o distanţă de şapte puncte faţă de ocupanta locului secund, Bayern Le-

verkusen, e greu de crezut ca cineva ar mai putea detrona echipa bavareză. Ramâne des c his ă, în
schimb, lupta pentru următoarele
două locuri care duc direct în grupele Champions League.

Bulgarii ne-au întors pe final de meci
SCM Universitatea Craiova a pierdut partida din Balkan
League, în deplasare, cu Levski Sofia, deşi a condus
permanent pe tabelă preţ de trei sferturi

Levski Sofia – SCM Universitatea Craiova
84-73 (13-24, 21-18, 20-15, 30-16)
Sofia, Sala „Universiada”, spectatori: 200.
Levski: Chalmers (20), Zahariev (11), Micic (8), Jones (2), Varbanov (26). Au mai jucat: Ivanov (4),
Petkov (6), Simeonov (5), Georgiev (2). Antrenor: Konstantin Papazov.
Craiova: Sokk (13 puncte), Seals (15), Căpuşan (6), Bureau (9), Tyler (10). Au mai jucat: Hallik (3),
Popescu (4), Maric (2), Kovac (11) şi Gavrilă. Antrenor: Milan Nisic.
Arbitri: Igor Mitrevski, Zoran Mitroski, Alija Ferevski (toţi din Macedonia)
Echipa de baschet a Craiovei
nu a învăţat să gestioneze finalurile de mec i şi a ajuns la cea de-a
patra înfrângere în cele cinci partide din 2014. Asta deşi, cu excepţia celei cu Galil Gilboa, albalbaştrii au fost în avantaj pe tabelă cel puţin o jumătate de meci.
Nu s e poate pune problema lipsei
de valoare, fiindcă o echipă care
domină două sau trei s ferturi
aproape oric e advers ar nu o face
întâmplător, pe un hei-rup. Şi nici
prin prisma relaxării adversarilor
nu-şi creează avantaj, Craiova fiind deja o echipă respec tabilă, pe
care nimeni nu-şi permite să o ia
la preţ de matineu. Nici obos eala
nu ar trebui să intre în discuţie,
banc a aducând, faţă de sezoanele
trec ute, destule variante, majoritatea transferurilor fiind OK. Nu
este valabil nici reproşul adus con-

ducerii, c are ar fi surmenat echipa cu o c ompetiţie-bonus, Liga
Balc anică, întruc ât rolul echipei
este să joace şi să ofere spectacol şi asta cât mai des posibil în
cele 7-8 luni în c are intră pe parchet. Şi totuşi, fiecare final de
meci este c ritic, iar cele mai multe sunt ratate, irosindu-se munca
şi reuşitele de o repriză sau c hiar
din trei sferturi, iar fanii sunt aduşi
în pragul dis perării. Echipa a câştigat un singur meci anul acesta,
din cele c inci disputate, iar după
această unic ă victorie Milan Nisic s -a gândit că a venit „payback
time”, a considerat că este momentul să înfiereze publicul care
şi-ar exprima mai vehement nemulţumirile. Acelaşi public care în
acelaşi timp îşi încurajează frenetic favoriţii şi c are este de departe numărul unu în România. Ni-

sic a fost menajat poate prea mult
şi poate din această c auză şi-a
permis un astfel de afront. Poate
că Bănia nu are prea mulţi cunoscători ai fenomenului, atât în presă, cât şi printre fani, dar nu trebuie să fii un specialist să obs ervi
că echipa are o problemă reală.
Craiova nu ştie să negocieze tactic ultimele minute şi poate fiindcă îi lipseşte liderul, pe teren sau
pe bancă. Seals este cel mai vechi
şi c el mai constant jucător, dar
pare să-l copleşeasc ă postura de
căpitan, de catalizator din teren,
iar ieşirile sale din ultima vreme
demonstrează acest lucru. Nici un
fel de explic aţie nu a venit din
partea conducătorilor clubului sau
a antrenorilor vis a vis de problema ultimelor minute Este evident
că atât Mandic, cât şi Nisic , nu
au ş tiut s ă pregătească tactic sau

Gorovei a fost operat cu succes
şi se gândeşte deja la revenire
Atacantul Universităţii Craiova, Răzvan Gorovei, a fost operat marţi
seara, la Bucureşti, după fractura de peroneu pe care a suferit-o în Antalya, iar intervenţia chirurgicală a decurs normal.
De pe patul de spital, Răzvan Gorovei a transmis un mesaj tuturor
suporterilor. „Dintre lucrurile pe care le-am învăţat în scurta perioadă
petrecută în Oltenia, cel mai important este să nu mă dau niciodată bătut.
Suntem puternici şi încrezători că tradiţionala stemă în dungi a Ştiinţei va
ajunge din nou acolo unde-i este locul - în tribunele şi pe tabelele unor
mari stadioane din Europa, la meciuri decisive. Chiar mai mult decât să
mă fac bine repede îmi doresc ca supoterii să vină alături de noi din
martie. Nu ne interesează politica, nu ne interesează scandalul, nu ne
interesează procesele. Noi vrem doar să jucăm fotbal şi o facem pentru
voi. Pentru Craiova, pentru acest stadion şi acest public care au scris cea
mai frumoasă poveste din istoria sportului românesc. Fortza Ştiinţa!” a
spus Gorovei pentru site-ul oficial al clubului.

s ă mo nteze ps ihic Clasamentul Balkan League
echipa pentru a gestiona avantajul pe finalu- 1. KK Kumanovo
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3
rile de joc.
2. BC Levski Sofia
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6
3
La Sofia, Craiova 3. BC Galil Gilboa
14
6
2
l-a avut pe Tyler în dou- 4. SCM U Craiova
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4
5
ble-double (10 puncte 5. KB Sigal Pristina
13
5
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şi 10 recuperări), dar 6. KB Peja
13
4
5
nici uriaşul american şi 7. Kozuv Gevgelija
13
4
5
nici Bogdan Popes cu 8. Balkan Botevgrad
10
3
4
nu l-au putut opri sub 9. KK Teodo Tivat
10
1
8
panou pe Varbanov,
MVP-ul meciului. Oaspeţii au dopartide în maioul alb-albastru şi a
minat trei parţiale, dar come-backpunc tat de oriunde. Următorul
ul i-a aparţinut lui Lionel Chalmers,
meci al „Legiunii” este în Liga
fostul jucător din NBA luând pe
Naţională, duminică, de la ora 18,
cont propriu meciul bugarilor. Coîn deplasare, cu Steaua, iar în Balordonatorul lui Levski i-a provokan League urmează o altă deplacat eliminarea lui Sokk, estonianul
sare, în Muntenegru, cu Teodo
făcând una dintre cele mai bune
Tivat, pe 4 februarie.
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)
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