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Să fim mândri că suntem români şi, îndeosebi, că suntem ur-
maşii craiovenilor pe care Theodor Aman i-a pictat jucând „Hora
Unirii” într-un tablou ce va deveni simbolic peste ani. Acesta a
fost mesajul pe care autorităţile l-au transmis locuitorilor din
Bănie, ieri, la ceremonia care a marcat 155 de ani de la înfăptui-
rea Unirii Principatelor Române. Din păcate însă, prea puţini
craioveni au mai fost prezenţi în Piaţa „Al.I. Cuza” din faţa Pri-
măriei Craiova. Un grup de copii care au fluturat steguleţe tri-
colore a fost, totuşi, un instantaneu frumos pentru ziua de ieri.

Unirea Principatelor Române, după 155 de ani în Bănie
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„Suntem români, suntem craioveni!”„Suntem români, suntem craioveni!”„Suntem români, suntem craioveni!”„Suntem români, suntem craioveni!”„Suntem români, suntem craioveni!”„Suntem români, suntem craioveni!”„Suntem români, suntem craioveni!”„Suntem români, suntem craioveni!”„Suntem români, suntem craioveni!”

Când ni se cere
să fim mai
catolici decât...
papa

Pentru Comisia Europeană,
Rombulgaria reprezintă un fel de
paria, demnă de zăbovire în afara
Schengen-ului,  iar  raportul pe
MCV este frumos servit, deplin
european, plin de vorbe goale şi
intenţii bune. N-a suscitat, evident,
comentariile de altă dată, poate şi
din cauza momentului încărcat de
alte evenimente,  care au umplut
agenda public ă a ultimelor zile.
Referirile la instituţiile care perfor-
mează în lupta anticorupţie şi par-
lamentarii îndoielnici – mulţi chiar
sunt – erau chiar anticipate.

Românii din
Republica Moldova,
Serbia şi Oltenia
şi-au dat mână cu
mână, la Bruxelles

„Sunet şi
culoare”,
cu elevii Liceului
de Arte
„Marin Sorescu”

Ninsoarea
amână
olimpiadele
şcolare

Conducerea Inspectoratului
Şcolar Judeţean Dolj a anun-
ţat ieri că din cauza codului
portocaliu de viscol şi ninsori
care vizează şi judeţul nostru,
fazele locale ale concursurilor
şcolare de Limbă, Comunica-
re şi Literatură Română, Bi-
olog ie , Edu caţi e fiz ică şi
Sport – şah (liceu) şi hand-
bal  (gimnaziu-rural) prevă-
zute a se desfăşura astăzi şi
mâine la nivelul întregului ju-
deţ, se amână pentru o dată ul-
terioară. (Alina Drăghici)
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Ambasadorul Chinei:
Se fac studii pentru
a se începe cât mai
curând proiectul
Tarniþa-Lãpuºteºti

Ambasadorul Chinei în România,
Yuzhen Huo, a declarat, ieri, la Cluj-Na-
poca, cã guvernele român ºi chinez acor-
dã o importanþã deosebitã implementã-
rii proiectului de construire a hidrocen-
tralei de la Tarniþa-Lãpuºteºti (Cluj). „Din
punct de vedere economic, vom încu-
raja în continuare proiectul construirii
hidrocentralei de la Tarniþa-Lãpuºteºti.
Anul trecut a fost semnat un contract
de intenþii privind acest proiect de cele
douã pãrþi, iar ambele guverne acordã o
importanþã deosebitã implementãrii aces-
tui proiect. Acum are loc un proces de
discuþii aprofundate, se fac studii pen-
tru a se începe cât mai curând proiectul.
În noiembrie 2013, premierul chinez a
vizitat România, iar acest proiect con-
stituie un rezultat al vizitei ºi acum avem
sarcina sã implementãm acest proiect.
Acest proiect va fi implementat pas cu
pas”, a spus diplomatul chinez.
Ponta adunã semnãturi
pentru convocarea CSAT

Premierul Victor Ponta va solicita
convocarea CSAT, într-o ºedinþã care
sã aibã loc la începutul sãptãmânii vii-
toare, pentru a discuta modul în care a
acþionat conducerea Serviciului de Tele-
comunicaþii Speciale (STS) în cazul ac-
cidentului aviatic din Munþii Apuseni
(în care ºi-au pierdut viaþa pilotul Adri-
an Iovan ºi studenta Aurelia Ion) ºi de-
miterea directorului general al STS,
Marcel Opriº, au declarat surse oficiale.
Sursele citate au precizat cã premierul
va solicita convocarea CSAT în calita-
tea sa de vicepreºedinte al Consiliului,
cu intenþia ca reuniunea sã aibã loc cât
mai rapid, eventual chiar luni. Conform
legii de organizare, ºedinþele CSAT se
convoacã de preºedintele acestuia, care
este ºeful statului, trimestrial sau ori de
câte ori este necesar, dar poate fi con-
vocat ºi la iniþiativa a cel puþin o treime
din numãrul membrilor sãi.

Bucureºtiul ºi zece judeþe din sudul þãrii
– Dolj, Gorj, Mehedinþi, Vâlcea, Giurgiu,
Cãlãraºi, Ialomiþa, Buzãu, Brãila ºi Ilfov –
sunt de asearã, ora 18.00, pânã mâine la ora
18.00, sub avertizare cod portocaliu de nin-
sori ºi viscol. Avertizarea ar putea fi însã
prelungitã pânã luni, cu posibilitatea de a fi
emis ºi codul roºu în anumite zone, a anun-
þat conducerea Administraþiei Naþionale de
Meteorologie (ANM). „Nu este viscolul
care se anunþã, înspãimântãtor, cã nu a mai
fost niciodatã, dar perioada e foarte lungã
ºi, atunci, nu excludem posibilitatea ca, în
cazul în care se vor depãºi 50 centimetri/mp
în 24 ore, sã aparã ºi coduri roºii, nowcas-
ting în prima fazã, pentru a respecta para-
metrii foarte clar stabiliþi cu aceste coduri”,
a explicat directorul general al ANM, Ion Sandu. El
a recomandat populaþiei sã nu plece în afara ora-
ºului dacã nu este absolut necesar, începând cu
noaptea de vineri ºi pânã duminicã dupã-masã.
Totodatã, Sandu a precizat, la comandamentul de
iarnã organizat la Guvern, cã este posibil ca atenþi-
onarea cod portocaliu sã fie extinsã, astãzi, ºi pen-
tru judeþele Olt, Teleorman, Argeº, Dâmboviþa ºi
Prahova, iar judeþele din sud-vestul þãrii, precum

Compania Naþionalã de Auto-
strãzi ºi Drumuri Naþionale din Ro-
mânia (CNADNR) a avertizat ieri
asupra posibilitãþii închiderii sau re-
stricþionãrii circulaþiei pe anumite
sectoare de autostrãzi ºi drumuri
naþionale, în contextul instituirii co-
dului portocaliu, se aratã într-un co-
municat al instituþiei. „CNDANR re-
comandã participanþiilor la trafic sã
evite zonele afectate de influenþa co-
dului portocaliu. Dacã totuºi nu poa-
te fi evitatã deplasarea în aceste
zone, recomandãm participanþilor la

Sorin Ovidiu Vîntu a arãtat ieri la instanþa supre-
mã, în singura declaraþie pe care a dat-o în dosarul
favorizãrii lui Nicolae Popa, cã acesta era capabil sã
se întreþinã singur în Indonezia, unde a fugit dupã
prãbuºirea FNI, având acolo o firmã ºi jucând în
turnee de popice. „În opinia mea, acest dosar a fost
un înscris politic. În anul 2009 am susþinut cu toate
forþele schimbarea preºedintelui României cu un
altul. Am pierdut ºi iatã c-a apãrut ºi factura. Prima
facturã o reprezintã acest dosar de favorizare a in-

Vîntu: Popa s-a susþinut singur în Indonezia, câºtiga bani din turnee de popice
fractorului”, a arãtat Vîntu. Omul de afaceri a expli-
cat cã, deºi era prieten bun cu Popa, acesta din
urmã nu avea nevoie de ajutorul lui pentru cã avea
o companie în Indonezia ºi totodatã era jucãtor pro-
fesionist de popice, participa la turnee ºi câºtiga
bani. „Nicolae Popa s-a susþinut singur de când
ºtiu. El era jucãtor profesionist de popice ºi juca.
Avea ºi o companie de care se ocupa acolo. Sume-
denia de interceptãri a procurorilor nu are nici o
relevanþã cu acest caz, iar toate discuþiile dintre mine

ºi Popa reprezintã ajutorul meu, în sensul cã-l ascul-
tam ºi îi ascultam apãsãrile, el fiind departe de þarã.
Vorbeam cu Popa pentru a-l îmbãrbãta, iar intercep-
tãrile nu au legãturã cu cazul”, a mai arãtat Vântu.
Un complet de trei judecãtori de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie a finalizat, ieri, dezbaterile în do-
sarul în care Vîntu ºi alte douã persoane sunt jude-
cate pentru favorizarea lui Nicolae Popa, condam-
nat în legãturã cu prãbuºirea FNI, ºi urmeazã sã dea
o decizie definitivã în acest caz.

Fostul ministru al Comunicaþiilor
Zsolt Nagy a fost condamnat defini-
tiv la 4 ani de închisoare cu suspen-
dare, iar fostul ministru al Justiþiei ºi
actual preºedinte al Comisiei juridice
din Senat, Tudor Chiuariu, a primit 3
ani ºi 6 luni, tot cu suspendare, potri-
vit deciziei definitive luate ieri de ICCJ
în dosarul „Poºta Românã”. Pentru
Nagy, Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie a dispus un termen de încercare de
opt ani, iar pentru Chiuariu, de ºase
ani. Mihai Toader, fostul directorul
general al Companiei Naþionale Poºta
Românã (CNPR), a primit 4 ani de în-
chisoare cu suspendare, iar Andrei
Marinescu, directorul executiv al Di-
recþiei de Dezvolta-
re Strategicã al
CNPR, 3 ani ºi jumã-
tate tot cu suspen-
dare. În 27 noiem-
brie 2012, Tudor
Chiuariu a fost achi-
tat, în acest dosar,
pentru abuz în ser-
viciu, de un complet
de trei judecãtori ai
ICCJ. Instanþa su-
premã a reþinut
atunci cã lipseºte

Cod portocaliu de ninsori ºi viscol în Bucureºti ºi 10 judeþe,
printre care ºi Doljul, ºi cod galben în 16 judeþe

Mehedinþi, sã fie scoase, astã-searã, de sub aceastã
atenþionare. În prima parte a intervalului, în jude-
þele aflate pe cod portocaliu ninsorile vor fi abun-
dente în cea mai mare parte a Olteniei (judeþele
Mehedinþi, Gorj, Dolj ºi Vâlcea), unde stratul de
zãpadã va depãºi local 30...40 cm, iar vântul va
sufla cu peste 70 km/h, viscolind ºi troienind zãpa-
da. În cursul zilei de sâmbãtã ºi în noaptea de sâm-
bãtã spre duminicã, viscolul se va intensifica în

Muntenia, iar în judeþele Giurgiu, Cãlaraºi,
Ialomiþa, Buzãu, Brãila ºi Ilfov, inclusiv
municipiul Bucureºti, temporar vor fi rafa-
le ale vântului de peste 75...80 km/h, va
ninge abundent, iar ninsoarea va fi puter-
nic viscolitã.

De asemenea, ANM a emis cod galben
pentru alte 16 judeþe, respective Constan-
þa, Tulcea, Galaþi, Vaslui, Bacãu, Vrancea,
Prahova, Dâmboviþa, Teleorman, Olt,
Argeº, Covasna, Braºov, Sibiu, Hunedoa-
ra ºi Caraº-Severin, valabil în acelaºi inter-
val: vineri ora 18 – duminicã ora 18. În jude-
þele aflate sub cod galben vremea se va
înrãutãþi. În sudul ºi estul þãrii va ninge, iar
vântul va avea intensificãri, viscolind nin-
soarea. Vitezele vor depãºi la rafalã 60...70

km/h în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, sudul
Moldovei, precum ºi în zona Munþilor Banatului, a
Carpaþilor Meridionali ºi de Curburã, zone în care ºi
stratul de zãpadã va fi consistent. Vor fi precipitaþii
mixte ºi se va depune polei local în Dobrogea, iar în
prima parte a intervalului ºi în Banat, sudul Olteniei
ºi al Munteniei. Cantitãþile de precipitaþii vor depãºi
pe arii restrânse 20 l/mp în 24 de ore. În restul terito-
riului ninsorile vor fi în general slabe.

Dosarul „Poºta Românã”:
Zsolt Nagy - 4 ani cu suspendare,

Tudor Chiuariu – 3,6 ani cu suspendare
unul dintre elementele constitutive ale
infracþiunii. Fostul ministru al Comu-
nicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei
Zsolt Nagy a fost condamnat, tot la
fondul dosarului, la 3 ani ºi jumãtate
de închisoare cu suspendare. Potrivit
anchetatorilor, în perioada anilor 2005
- 2007, printr-un ºir de acte nelegale,
reprezentanþii Poºtei au contribuit la
trecerea unui imobil din proprietatea
publicã a statului în proprietatea pri-
vatã a SC Imopost Developements
SA, demers în care au fost implicaþi ºi
doi membri ai Guvernului, prin emite-
rea unui act normativ cu scopul de a
„clarifica” situaþia juridicã a terenului
ºi a favoriza astfel firma menþionatã.

CNADNR: Existã posibil i tatea închideri i
unor drumuri, în contextul emiterii

Codului portocaliu
trafic sã nu plece la
drum fãrã a avea
a u t o t u r i s m e l e
echipate cores-
punzãtor pentru
condiþiile de iarnã
(anvelope de iar-
nã, lanþuri antide-
rapante, combus-
tibil, pãturi, sãculeþ
cu material antide-
rapant, alimente,
apã, etc.)”, se ara-
tã în comunicat. De
asemenea, ºoferii
sunt sfãtuiþi sã se

informeze înainte de plecarea la
drum asupra stãrii reþelei de drumuri
naþionale la Dispeceratul Coman-
damentului Central de Iarnã, la nu-
merele de telefon 021/ 9360, TEL
VERDE 0800.80.9360, sau de pe
pagina de web a Companiei Naþio-
nale de Autostrãzi ºi Drumuri Naþi-
onale din România SÃ (www.cnad-
nr.ro/Situaþia Drumurilor Naþiona-
le), cât ºi de la Dispeceratele DRDP
Bucureºti (021-318.66.97), DRDP
Craiova (0251-408.700), DRDP Timi-
ºoara (0256-246.620).
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Pentru Comis ia Europeană,
Rombulgaria reprezintă un fel de
paria, demnă de zăbovire în afara
Schengen-ului, iar raportul pe
MCV este frumos  servit, deplin
european, plin de vorbe goale şi
intenţii bune. N-a suscitat, evident,
comentariile de altă dată, poate şi
din cauza momentului încărcat de
alte evenimente, care au umplut
agenda publică a ultimelor zile.
Referirile la instituţiile care perfor-
mează în lupta anticorupţie şi par-
lamentarii îndoielnici – mulţi chiar
sunt – erau chiar anticipate. Aşa
cum erau şi cele care vizau Curtea
Constituţională, aflată în c entrul
statului de drept, dar... nu deasu-
pra Parlamentului, cum poate fi
receptată uneori. Şi cum îşi doreş-
te. Purtătorul de cuvânt al Comi-
siei Europene, Mark Gray, cu oca-
zia prezentării raportului pe MCV
pentru România, a spus că „exis-
tă încă îngrijorare în legătură

MIRCEA CANŢĂR

Când ni se cere să fim
mai catolici decât... papa

cu independenţa justiţiei” şi aşa
mai departe. Raportul menţionat,
în corpul său,  nu inserează ni-
căieri, dar absolut nicăieri, o ase-
menea „îngrijorare”, singura re-
comandare apăsată fiind continua-
rea secerişului la corupţi de către
instituţiile abilitate.  Fişa pos tului
unui purtător de cuvânt la Comi-
sia Europeană nu credem că pre-
vede „contribuţii proprii” la un
document sobru, cu importanţa
fiecărui cuvânt în frază. Povestea
cu „îngrijorarea” este una mai
veche, precum „Albă ca Zăpada şi
cei şapte pitici” şi a o recicla nu dă
bine. Raportul pe MCV conţine şi
aprecieri, nu puţine, cel puţin dis-
cutabile, dacă nu inadecvate, ca,
de pildă, „încercările succesive din
Parlament de a submina eficaci-
tatea cadrului de integritate (...)
prin tentativele de modificare a
normelor privind incompatibilita-
tea în cazul reprezentanţilor aleşi

la niv el local, în v ara anului
2013”. Pe cale de consecinţă,
Parlamentul – organul reprezen-
tativ suprem al poporului român
şi unica autoritate legiuitoare a ţării
– ar  trebui să lucreze după dicta-
re, c u capul la cutie. Altceva ce
se poate înţelege? Ori, Legea 161/
2003 referitoare la incompatibili-
tăţi, şi nu e singura, incompatibi-
lităţile regăsindu-se şi în Statutul
aleşilor locali şi în Legea adminis-
traţiei publice locale, merita „pe-
riată” prin faptul că e exces ivă.
Există c hiar  în aceste zile,  în
Franţa, cum am mai scris, o dis-
cuţie destul de interesantă, după
adoptarea, miercuri seara, cu 313
voturi „pentru” la 225 voturi
„contra”, a reformei privind limi-
tarea cumulului de mandate, după
o tergiversare de şapte luni. Fiind
vorba de o lege organică, se aş-
teaptă „unde verde” a Consiliului
Constituţional. Res tr ic ţionarea

numărului de mandate parlamen-
tare şi de funcţii executive locale
ar urma să se aplice din... 2017.
Oricum surprinzător, la votarea
legii respective s-au opus parla-
mentarii UMP (dreapta, opoziţie)
şi radicalii de s tânga.  Premierul
Jean Marc Ayrault a salutat vic-
toria alor săi, de socialişti e vor-
ba, considerând votul „un mare
pas în modernizarea vieţii politi-
ce a ţării”. Cu 300 de voturi „pen-
tru”,  198 „contra” şi 17 abţineri
Assamblee nationale a adoptat şi
proiec tul de lege c are interzice
cumulul de mandate la parlamen-
tarii europeni după 2017, fără a
se aplica la alegerile europene din
luna mai a.c. . În septembrie anul
trec ut, potrivit unei investigaţii a
săptămânalului „L’Express”,
1.573 de aleşi deţineau 1.879 man-
date şi ocupau mii de funcţii.
Franţa are 36.000 de comune, 22
de regiuni, 577 de deputaţi,  348

de senatori, 101 departamente şi
77 de deputaţi europeni. Referin-
du-se la cumulul de mandate,  Ju-
lien Navarro, un conferenţiar de
la ESPOL – Şcoala Europeană de
Ştiinţe Politice ş i Soc iale,  c u
doctorat, studii post-doctorale în
Suedia şi Germania, afirmă că o
treime din ţările europene interzic
cumulul de mandate, o treime in-
terzic parţial, iar o treime nu are
nici o reglementare în această pri-
vinţă. Finlanda,  de exemplu, are
prevăzut cumulul de mandate, un
cumulard fiind avantajat la urne, în
opinia sa, care nu exclude şi o po-
tenţială problemă de corupţie. Nu
există lege imuabilă. Ce au dorit să
acroşeze la legea incompatibilităţii
parlamentarii români nu a fost de-
loc o tâmpenie. Ce s-ar fi întâmplat
dacă ar fi introdus în lege posibili-
tatea cumulului de mandate, care
vegetează în alte ţări europene, nici
nu vrem să ne gândim.

În acest sens, eurodeputatul Adina Vă-
lean a întocmit un raport cu privire la im-
plementarea s is temului eCall în Europa,
document care a fost adoptat pe 27 noiem-
brie 2013 de către Comis ia de Industr ie a
Parlamentului European. Prin iniţiativa sa,
Adina Vălean a propus un salt tehnologic
în privinţa localizării persoanelor implicate
în accidente, prin introducerea obligativi-
tăţii pentru serviciile de urgenţă de a loc ali-
za toate apelurile de ugenţă prin coordona-
tele GPS ale telefoanelor  mobile de genera-
ţie nouă. As tfel, se vor salva vieţi prin re-

Intensificarea eforturilor de implementare a sistemului
eCall în România, discutată în PE

Zilele trec ute, în sala “Fi-
lip Lazăr” a Filarmonicii Ol-
tenia,  a avut loc lansarea pro-
iectului „10 pentru Europa”,
iniţiat de Tineretul Naţional
Liberal (TNL) şi Cluburilor
Studenţeşti Liberale (CSL). A-
lături de cei 100 de tineri pre-
zenţi în sală s-a aflat şi depu-
tatul Ionuţ Stroe, care a salu-
tat entuziasmul tinerilor de a
se implica în politică şi le-a
transmis că, în cele din urmă,
este vorba despre o competi-
ţie cu ei înş işi.  „10 pentru
Europa” es te proiectul prin
care tinerii competenţi ai României au posi-
bilitatea de a ajunge pe lista Partidului Naţi-
onal Liberal pentru alegerile europarlamen-
tare din luna mai 2014, ac esta fiind un pro-

TNL a lansat proiectul
„10 pentru Europa”

iect interactiv de construire a unei cariere
politice şi un nou standard de transparenţă
în selecţia c andidaţilor.

MARGA BULUGEAN

Tragedia produsă în Munţii  Apuseni  a
readus î n discuţi e o temă de care depi n-
de vi aţa şi  si guranţa cetăţenilor, anume
intervenţia rapidă prin intermediul  ser-
viciul unic de urgenţă 112. Accidentul
aviatic a arătat, di n păcate, cât de i mpor-
tantă este îmbunătăţirea sistemului de lo-

calizare a apelantul ui  prin serviciul  112.
De aceea, Partidul Naţi onal Liberal  sus-
ţi ne intensificarea eforturi lor de i mpl e-
mentare a sistemului eCal l î n Români a,
conform ini ţiativei europarl amentarului
liberal Adi na Văl ean la nivelul  Parlamen-
tului  European.

duc erea drastic ă a
timpului de interven-
ţie şi vor scădea cos-
turile intervenţiei cu
până la 4 miliarde de
euro anual la nivel
European.

Rata de utilizare a
smartphone-urilor în
România este  în
acest moment de 27%

Introducerea acestui sistem nou de locali-
zare previne exact situaţiile în care viaţa unor
oameni este pierdută din cauza intervenţiei
lente a serviciilor de urgenţă. Conform esti-
mărilor, rata de utilizare a smartphone-urilor
în România este  în acest moment de 27% şi
va ajunge la 52% în 2017. Se estimează că la

nivel european se pierd anual 3.200.000 de
minute din cauza incapacităţii de a localiza
cu exactitate victimele ce apelează numărul
de urgenţă. Costurile de 4 miliarde de euro
ale acestor intervenţii ineficiente aproape că
pălesc în faţa unei realităţi cutremurătoare:
mii de vieţi depind de rapiditatea cu care este
acordat serviciul de urgenţă. România tre-
buie să continue să-şi modernizeze infras-
tructura de telecomunicaţii speciale, dezvol-
tând-o pentru toate sistemele de navigaţie,

astfel încât implementarea sistemului eCall
să aibă loc chiar înainte de 1 octombrie 2015,
termenul avansat de către instituţiile euro-
pene drept obligativitate pentru statele mem-
bre UE. Introducerea acestei prevederi în pro-
iectul serviciului unic european trebuie să fie
susţinută şi promovată la nivel politic de că-
tre toţi actorii implicaţi, astfel încât timpul
de implementare a acestui sistem să fie cât
mai scurt posibil.

MARGA BULUGEAN
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În semn de compasiune pentru
tragedia aviatică din munţii Apu-
seni, în care au fost implicaţi mai
mulţi medici aflaţi ei înşişi într-o
cursă contra-cronometru pentru a
salva o altă viaţă, ceremonialul de
la Craiova, dedicat sărbătoririi ce-
lor 155 de ani de la Unirea Princi-
patelor Române, nu a mai fost ur-
mat de obişnuitul concert folclo-
ric. Artiştii de la Ansambulul Folc-
loric „Maria Tănase” au venit pre-
gătiţi pentru un mic rec ital, dar
organizatorii au decis, în cele din
urmă, să renunţe la acest moment.

Hora Unirii nu a lipsit însă. Oameni
între două vârste şi pensionari,
funcţionari din cele două clădiri
administrative aflate în apropiere,
Primăria Craiova ş i Prefec tura
Dolj, şi-au dat mâna într-un cerc
simbolic de înfrăţire, amintind în
felul acesta de celebra Horă a Uni-
rii pe care pictorul Theodor Aman
o imortaliza pe pânză.

O clipă de istorie
pe pânza lui
Theodor Aman

Primarul Lia Olguţa Vasilescu
a dorit să le transmită craioveni-
lor faptul că trebuie să fie mândri
că sunt loc uitorii Băniei, oraşul în

Unirea Principatelor Române, după 155 de ani în Bănie

„Suntem români, suntem craioveni!”
Să fim mândri că suntem români şi, îndeosebi, că
suntem urmaşii craiovenilor pe care Theodor
Aman i-a pictat jucând „Hora Unirii” într-un
tablou ce va deveni simbolic peste ani. Acesta a fost
mesajul pe care autorităţile l-au transmis locuitori-
lor din Bănie, ieri, la ceremonia care a marcat 155
de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Româ-
ne. Din păcate însă, prea puţini craioveni au mai
fost prezenţi în Piaţa „Al.I. Cuza” din faţa Primă-
riei Craiova. Un grup de copii care au fluturat
steguleţe tricolore a fost, totuşi, un instantaneu
frumos pentru ziua de ieri.

care s-a anticipat, cu doi ani mai
devreme,  Unirea Principatelor
care avea să vină în 1859. „Măr-
turie stă celebra pictură pe pânză
a lui Theodor Aman, care înfăţi-
şează pe craioveni jucând Hora
Unirii în 1857, la câţiva paş i de
locul în care ne aflăm acum, în
faţa Colegiului Naţional Carol I.
”Arătaţi c etăţenilor Craiovei mul-
ţumire şi felicitările mele pentru
sentimentele lor. Spuneţi-le c ă, de
acolo, au ieşit cei dintâi bărbaţi
care au lucrat pentru marea idee
ce se realizează astăzi”, transmi-

tea Al. I.  Cuza delegaţiei de olteni
prezente la Buc ureş ti în 1859.
Nicolae Iorga spunea şi el despre
craioveni ş i olteni că ei au fost cei
care au făcut Unirea cu mult îna-
inte de 1859,  făcând referire la
Unirea politică a lui Mihai Vitea-
zul de la 1600. Suntem români,
suntem craioveni, suntem mândri
de ac est lucru şi trebuie să ară-
tăm că ştim să ne celebrăm eroii
şi să îi sărbătorim pe c ei care au
purtat cu cinste numele oraşului
nostru şi l-au făcut cunoscut în
întreaga ţară”, au fost cuvintele
primarului Lia Olguţa Vasilescu.

Militarii
craioveni,
la loc de cinste

Craiovenii sunt c ei c are îi re-
prezintă şi acum pe români în te-
atrele de operaţiuni, punându-şi
viaţa în pericol. Reprezentantul
Consiliului Judeţean Dolj,  vic e-
preşedintele Laurenţiu Ivanovic i,
a făcut referire la plec area celor
550 de militar i de la Batalionul 20
Infanterie ”Scorpionii Negri”,
într-o misiune de menţinere a pă-

cii în provincia Zabul, din Afga-
nistan. „România este un nume
care, cu stimă şi apreciere, es te
rostit tot mai des şi în marea fa-
milie europeană în c are ne-am
câştigat locul meritat, de mem-
bru cu drepturi depline ş i cu o
contribuţie notabilă, de partener
ac tiv implicat în elaborarea de
strategii mac ro-regionale. Româ-
nia a ajuns  să fie as tăzi pentru
aliaţii noş tri din coaliţie sinonim
cu încrederea, responsabilitatea.
Şi nu mai departe de ier i, această
piaţă vedea mărturia unei noi do-
vezi de angajament onorat odată
cu c eremonia de plec are în Afga-
nistan a militarilor din Batalionul
20 Infanterie. Nu trebuie să uităm
rolul crucial pe care Armata noas-
tră l-a juc at în toată is toria noas-
tră pentru materializarea idealuri-
lor de unitate şi independenţă”.

O mică lecţie
de istorie

La s tatuia domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza au fost depu-
se apoi c oroane de f lori. Printre

c ei c are au partic ipat la ac es t
moment, s -au aflat autorităţi lo-
cale ş i judeţene,  parlamentari de
Dolj, cadre militare, veterani de
război şi reprezentanţi ai tuturor
partidelor  politice. Ca întotdeau-
na, parada militară a fost urmă-
rită c u deosebit interes  de craio-
veni,  de această dată defilând
două plutoane ai „Scorpionilor
Roşii”, din c adrul batalionului 26
Infanterie ”Neagoe Basarab”, şi
un pluton de jandarmi de la Gru-
parea Mobilă de Jandarmi ”Fraţii
Buzeşti” din Craiova.

Craiovenii care au participat la
manifes tări au fost puţini,  de
această dată, o cauză fiind proba-
bil şi vremea urâtă - fără ninsoare,
dar totuşi foarte frig. În mulţime
s-a remarcat totuşi un grup de
copii care, în ciuda faptului că
aveau obrăjorii îmbujoraţi de frig,
au fluturat tot timpul steguleţe tri-
colore. Ac eştia sunt elevii clasei
a III-a A de la Şcoala nr. 2 „Tra-
ian” şi au venit în piaţă, însoţiţi
de învăţătoarea lor, Veronica Io-
nescu,  special pentru această săr-
bătoare naţională.
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Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu a organizat în aceste
zile, la Bruxelles, un eveniment de
excepţie, care, posibil, va consti-
tui peste timp, chiar şi o filă de is-
torie. Într-o premieră absolută, în
inima Europei, la kilometru zero,
adică în incinta Parlamentului Eu-
ropean, în zona Baltic Way, româ-

nii veniţi din Repubica Moldova,
Valea Timocului şi din zona Olteniei,
şi-au dat mână cu mână, într-un
moment important, atât pentru ţara
noastră, cât şi pentru parcursul eu-
ropean al celor două ţări, Moldova
şi Serbia, în contextul extinderii
Uniunii Europene.
„Unitate, tradiţie şi continuitate”

La eveniment au luat parte eu-
roparlamentari români şi străini,
precum şi mai mulţi diplomaţi acre-
didaţi la Bruxelles. Au participat cu
declaraţii interesante, Excelena Sa,
Ambasador Eugen Caras, şeful
Misiunii Republicii Moldova pe lân-
gă Uniunea Europeană, Excelenţa
Sa, Mihai Gribincea, Ambasado-
rul Republicii Moldova în Belgia,
precum şi Adrian-Cristian Bratu,
reprezentant permanent COPS, din
partea Reprezentanţei Permanente
a României pe lângă UE, alături de
eurodeputaţi şi angajaţi ai Parla-

Români din Republica Moldova, Serbia şi Oltenia au dat, simbolic, „mână
cu mână” la Bruxelles, cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, la

invitaţia europarlamentarului Marian Jean Marinescu, vicepreşedinte al
Grupului PPE în Parlamentul European.

Românii din Republica Moldova, Serbia şi
Oltenia şi-au dat mână cu mână, la Bruxelles
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mentului European. Manifestarea
s-a desfăşurat sub egida „Unita-
te, tradiţie şi continuitate” şi a in-
clus şi vernisajul expoziţiei „Tra-
diţii vechi în spirit nou”, în ca-
drul căreia au fost prezentate măşti
şi sculpturi în lemn, ce aparţin ar-
tistului popular Gheorghe Florea.

Costume populare, prezentate
de studenţii români din comuni-
tăţile istorice

A avut loc şi o prezentare inedi-

tă de costume tradiţionale româ-
neşti din Moldova, Valea Timocu-
lui (Serbia) şi Oltenia. Ion Cobî-
senco, preşedintele Asociaţiei Stu-
denţilor Basarabeni din Craiova a
vorbit invitaţilor despre costumele
tradiţionale din Moldova, despre
materialele folosite în confecţiona-
rea acestora şi nu în ultimul rând,
despre tradiţiile din Republica Mol-
dova. Nici Aleksandar Najdano-
vic, liderul Asociaţiei Studenţilor
Timoceni din Craiova,
nu s-a arătat mai pre-
jos şi îmbrăcat într-un
c os tum popular din
zona Kladovo a vorbit
în grai despre ţinuta
tradiţională, dar şi de-
spre modul în care a
fost ea păstrată, con-
servată ş i moş tenită
din tată-n f iu.  Prof.
Nichita Dragomira,
de la Ansamblul de
cântece şi dansuri „Plai
de dor” din Şerbă-
neşti, judeţul Olt a făcut o pledoa-
rie pentru costumul tradiţional din
zona Olteniei, adică, despre tradi-
ţional costum al Căluşarului, de-
scriind cu lux de amănunte origi-
nea acestuia, modelul de broderie
şi culoare, toate aplicate cu  miga-

lă pe cămaşa albă de pânză.
„Astăzi am cinstit unitatea,
tradiţia şi continuitatea neamu-
lui nostru”

Marian Jean Marinesc u es te

cunoscut ca un susţinător al inte-
grării europene a Republicii Mol-
dova. După ce a lucrat pe dosarul
privind simplificarea procedurii de
eliberare a vizelor pentru cetăţenii
moldoveni, în prezent vicepreşe-
dintele Grupului PPE este rapor-
tor al Parlamentului European pe
dosarul privind eliminarea vizelor
pentru Republica Moldova. De ase-
menea, eurodeputatul PDL a sus-
ţinut şi promovat, prin mai multe
acţiuni, respectarea drepturilor co-
munităţilor de români din Serbia.
„Astăzi am cinstit unitatea, tradi-
ţia şi continuitatea neamului nos-
tru, cu câteva zile înainte de ma-
rea sărbătoare a Unirii Principa-
telor Române. Momentele artisti-
ce la care am asistat sunt dovada
grăitoare a talentului şi culturii
noastre deosebite, care s-au păs-
trat vii atât dincolo de Prut, cât şi
la sud de Dunăre, în Timoc”, a
spus deputatul european Marian-
Jean Marinescu.

În acelaşi cadru a fost lansată
şi cartea „Tradiţii culinare
româneşti la sud de Dunăre” a
jurnalistului Romeo Crîşmaru, o
colecţie de reţete culinare culese
din Valea Timocului. Artiştii
Ansamblului de cântece şi
dansuri „Plai de dor” din
Şerbăneşti, Olt, a încheiat
evenimentul cu o demonstraţie a
unuia dintre cele mai îndrăgite
dansuri populare româneşti:
Căluşul.



6 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 25 ianuarie 2014evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Sorin Cîrstînã, de 29 de ani, din
Craiova, arestat pe 23 octombrie
2013, dupã ce a lovit un poliþist al
Secþiei 3 Craiova care încerca sã-l
potoleascã, întrucât provocase
scandal, a fost gãsit vinovat de ul-
traj ºi ultraj contra bunelor mora-
vuri ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, ºi condamnat, joi, 23 ia-
nuarie a.c. Judecãtoria Craiova i-a
aplicat bãrbatului o pedeapsã de 1
an ºi 4 luni închisoare, însã a dis-
pus suspendarea executãrii pedep-

În ultimele zile s-au înregisrat, la nivelul IPJ
Dolj, mai multe sezizãri din partea unor craio-
veni, cu privire la faptul cã le-au bãtut las uºi
doi bãrbaþi, cu identitate necunoscutã, care, sub
pretextul cã sunt inspectori în cadrul Primãriei

În prezenþa reprezentanþilor auto-
ritãþilor locale ºi judeþene, ieri, la se-
diul Prefecturii Dolj, cadrele Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al judeþului Dolj ºi-au pre-
zentat bilanþul activitãþilor defãºura-
te pe parcursul anului 2013. Obiec-
tivul fundamental al întregii activitãþi
desfãºurate la nivelul instituþiei a vi-
zat eficientizarea acþiunilor de pre-
venire ºi gestionare a  situaþiilor de
urgenþã, în vederea menþinerii sub
control a riscurilor identificate ºi asi-
gurarea stãrii de normalitate în co-
munitãþile din zona de competenþã.
Astfel, în anul 2013 ISU Dolj a pri-
mit, prin intermediul SNUAU 112,
22.639 apeluri, în medie 68 pe zi.
Din acestea 7.327 au constituit si-
tuaþii de urgenþã, în medie 20 pe zi.

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj, au
anunþat cã, pânã duminicã, 26 ia-
nuarie a.c., ora 18.00, judeþul Dolj
este printre judeþele aflate sub
avertizare cod portocaliu de nin-
sori ºi viscol. Potrivit Administra-
þiei Naþionale de Meteorologie, nin-
sorile vor fi abundente, stratul de
zãpadã va depãºi local 30-40 cm,
iar vântul va sufla cu peste 70 km/
h, viscolind ºi troienind zãpada.

Din acest motiv, în aceastã pe-
rioadã sunt necesare mãsuri spe-

Agresorul din VAgresorul din VAgresorul din VAgresorul din VAgresorul din Valea Roºie,  închisoare cualea Roºie,  închisoare cualea Roºie,  închisoare cualea Roºie,  închisoare cualea Roºie,  închisoare cu
suspendare pentru ultrajsuspendare pentru ultrajsuspendare pentru ultrajsuspendare pentru ultrajsuspendare pentru ultraj

Craioveanul de etnie romã arestat în
octombrie 2013 sub acuzaþia de ultraj
la poliþist ºi ultraj contra bunelor mora-
vuri ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publi-
ce dupã un scandal provocat în cartierul
craiovean Valea Roºie, a fost condam-

nat la 1 an ºi 4 luni de închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de încer-
care de 3 ani ºi 4 luni. Joi, odatã cu
pronunþarea sentinþei, Judecãtoria Cra-
iova a dispus ºi punerea în libertate a
inculpatului. Procurorii pot face recurs.

sei pe o perioadã de 3 ani ºi 4 luni.
În plus, judecãtorii au dispus pune-
rea în libertate a inculpatului ºi obli-
garea acestuia la plata sumei de 750
lei cheltuieli judiciare, întrucât poli-
þistul pe care l-a locit, Florin Sãlcia-
nu, nu s-a constituit parte civilã.
Procurorii pot face recurs împotri-
va hotãrârii Judecãtoriei Craiova.

Reamintim cã, pe 22 octombrie
2013, în jurul orei 16.00, poliþiºtii
Secþiei 3 Craiova au fost sesizaþi
de mai mulþi locatari, cã în cartie-

rul Valea Roºie, în faþa Complexu-
lui Vechi, mai mulþi tineri tulburã
ordinea ºi liniºtea publicã. Era vor-
ba despre o petrecere a unor per-
soane de etnie romã, care se trans-
formase în scandal, în plinã stra-
dã. La faþa locului a fost dirijatã o
patrulã de ordine publicã aflatã în
serviciu, poliþiºtii ajunºi la faþa lo-
cului au fost nevoiþi sã cheme în-
tãriri, întrucât scandalagiii au de-
venit violenþi, refuzând legitimarea,
într-un final oamenii legii reuºind

sã-i încãtuºeze, dupã ce au folosit
ºi sprayul iritant-lacrimogen, pe
Sorin Cîrstînã, de 29 de ani ºi pe
fratele sãu, Marius Cîrstînã, de 20
de ani, ambii fiind duºi la sediul
secþiei pentru cercetãri. Faþã de
Sorin Cîrstînã s-a pus în miºcare

acþiunea penalã pentru comiterea
infracþiunilor de ultraj ºi ultraj con-
tra bunelor moravuri ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice, acesta fi-
ind reþinut pe bazã de ordonanþã
pe timp de 24 ore, iar a doua zi a
fost arestat preventiv.

Poliþia în alertã!
Cer bani susþinând cã sunt inspectori ai primãriei

ºi tragerii la rãspundere a fãptuitorilor. Suspec-
þii au urmãtoarele semnalmente: primul are 38-
40 ani, 1,70-1,75 m, pãr lung, culoare castaniu
deschis, îmbrãcat în pantaloni de culoare al-
bastrã, geacã de culoare galben cu glugã ºi pan-
tofi de culoare închisã, iar cel de-al doilea sus-
pect are 30-35 ani, înãlþime 1,75- 1,80 m, tuns
scurt, faþã rotundã, brunet, îmbrãcat în geacã

de culoare albastru deschis, iar în picioare pan-
tofi tip sport de culoare alb.

„Pentru a preveni astfel de fapte de naturã
penalã atragem atenþia cetãþenilor sã verificecele
relatate de interlocutori înainte de a le remite vreo
sumã de bani. Persoanele care au fost victimele
unor astfel de fapte sau care pot furniza orice
informaþie ce ar putea sprijini ancheta poliþiei, sunt
rugate sã sune de îndatã la numãrul unic 112 sau
se pot prezenta la cea mai apropiatã unitate de
poliþie”, a declarat agent principal Amelia Cãprã-
rin, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

ISU Dolj, la ceasul bilanþuluiISU Dolj, la ceasul bilanþuluiISU Dolj, la ceasul bilanþuluiISU Dolj, la ceasul bilanþuluiISU Dolj, la ceasul bilanþului
Comparativ cu anul 2012 numãrul
acestora a crescut cu 44%, ca ur-
mare a preluãrii solicitãrilor de rãs-
puns pentru acordarea prim-ajutoru-
lui medical calificat.  Din cele 7.327
situaþii de urgenþã, 383 au fost incen-
dii, 233 incendii de vegetaþie uscatã,
192 intervenþii pe linie de protecþie
civilã ºi dezastre, 50 acþiuni de pro-
tecþie a comunitãþilor, 20 intervenþii
pentru asistenþa persoanelor, 6.449
intervenþii S.M.U.R.D. Cu toate efor-
turile depuse, în urma incendiilor pro-
duse în judeþ 5 persoane au decedat,
iar alte 15 au suferit diferite traume.
În schimb, pe timpul intervenþiilor au
fost salvate 25 persoane (19 adulþi ºi
6 copii). Pentru anul acesta, salvatorii
îºi propun sã fie ºi mai eficienþi ºi sã-ºi
îndeplineascã datoria corespunzãtor.

Craiova, au solicitat sume de bani. Aceºtia au
motivat cã sumele solicitate sunt necesare pen-
tru acordare de îngrijiri medicale unui copil bol-
nav, afirmând în mod fals cã activitatea carita-
bilã este susþinutã de primarul Municipiului Cra-
iova. Poliþiºtii fac verificãri în cauzã sub aspec-
tul sãvâºirii infracþiunii de tentativã la înºelãciu-
ne ºi defãºoarã activitãþi în vederea identificãrii

ªoferii, avertizaþi sã nu plece
la drum neechipaþi de iarnã

Poliþiºtii craioveni sunt în alertã, cãutând doi falºi inspectori ai Primãriei Craiova
care solicitã bani pentru o campanie umanitarã. Oamenii legii atrag atenþia cã este
vorba despre înºelãciune ºi fac apel la craioveni sã anunþe dacã sunt contactaþi.

Poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj
îi avertizeazã pe conducãtorii
auto cã pânã duminicã seara
judeþul Dolj se aflã sub cod
portocaliu de ninsoare ºi viscol,
existând posibilitatea ca situaþia
sã devinã ºi mai gravã, impu-
nând instituirea chiar a unui
cod roºu, motiv pentru care îi
avertizeazã pe conducãtorii
auto cã trebuie sã fie pregãtiþi
pentru a circula în condiþii de
iarnã. Cel mai bine ar fi sã se
evite deplasãrile în aceastã
perioadã. Dacã va fi nevoie,
oamenii legii vor închide
tronsoanele de drum pe care
apar probleme.

ciale de precauþie pentru condu-
cãtorii auto, iar dacã vor porni la
drum, aceºtia trebuie sã se infor-
meze înainte despre starea dru-
mului pe care doresc sã circule.
Principala recomandare a poliþiº-
tilor de la Rutierã este ca ºoferii
sã nu porneascã la drum în acest
week-end, decât dacã este abso-
lut necesar ºi atunci sã fie dotaþi
corespunzãtor pentru a circula în
condiþii de iarnã.

 „Este foarte important ca au-
tovehiculele cu masa totalã mai

mare de 3,5 tone sã fie dotate cu
lopatã, materiale ºi lanþuri antide-
rapante. Asiguraþi-vã cã instalaþii-
le de climatizare ºi de dezaburire
sunt în stare de funcþionare! Do-
taþi-vã autovehiculul cu anvelope
specifice sezonului rece sau cu
lanþuri antiderapante. Poliþiºtii de
la Rutierã vor fi prezenþi în trafic
ºi vor oferi informaþii cu privire
la starea tuturor drumurilor din
judeþ”, a declarat inspector prin-
cipal Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU

Gustul insipid al tragicului…Gustul insipid al tragicului…Gustul insipid al tragicului…Gustul insipid al tragicului…Gustul insipid al tragicului…
Circulã pe reþelele mediatice o petiþie

semnatã de câteva zeci de nume de jur-
naliºti prin care se solicitã reinstaurarea
în aceastã breaslã a unor minime norme
de deontologie. Sunt oripilate – ºi pe bunã
dreptate – eºapãrile curente de la regulile
cuviinþei, ale bunului simþ, în numele slu-
jirii, cu onestitate, a acestei profesiuni cu
o imensã, dar rareori asumatã, responsa-
bilitate.

Nu voi insista mai mult decât îmi pare
semnificativ asupra identitãþii semnãturi-
lor respective. Faptul cã ele, într-o majo-
ritate în sine elocventã, reprezintã o „anu-
mitã parte a presei”, spre a relua o imundã
butadã a lui Ion Iliescu din anii ’90, are,
în contextul pe care îl propun, mai puþinã
importanþã decât ar trebui. În fapt, se poa-
te aplica ºi în acest caz zicala strãveche a
„lupului care strigã …lupul”. ªi, uneori,
în viaþã, e mai bine sã-i laºi perdantului
„gloria” de a-ºi anunþa singur capitularea.

Altele mi se par argumentele de la care
ar trebui pornit în evaluarea acestui gest,
altminteri perfect motivat ºi necesar, ºi al

cãrui demers ulterior ar trebui continuat
pânã la nivelul unui segment cât mai am-
plu al întregii societãþi româneºti.

În primul rând, media autohtone, tele-
viziunile îndeosebi, ºi-au depãºit ºi, de
multe ori, negat principala lor menire: in-
formarea. Pentru orice amator de o mi-
nimã verificare a acestui lucru e suficient
sã observe douã lucruri intervenite în ul-
timii ani: jurnalele de ºtiri au sucombat
sub „povara” presiunii impuse de moda
talk-show-urilor, devenind ele însele niº-
te cleveteli aiuritoare; apoi, ºtirea însãºi,
ca specie jurnalisticã, e pe punctul sã dis-
parã în forma ºi în funcþiunea ei generi-
ce; lipsitã de abc-ul ei multisecular (cine,
ce, când, unde etc…), s-a transformat
într-un pretext cedând locul oricãror al-
tor surate, de la „analizã” (mai ales „poli-
ticã”), la reportaj, ori investigaþie, deru-
latã, aceasta din urmã, între pulsiuni so-
ciologice ºi psihanalitice.

Un banal accident rutier devine, subit
ºi inadecvat, prilej de …dezbatere tumul-
tuoasã, depãºind uneori, în timp, forma-

tul unei pelicule cinematografice. Nu mai
vorbesc de situaþii în care într-un astfel
de accident ar fi implicat cine ºtie ce in-
terlop ori politician. Ori pur ºi simplu vre-
un „personaj” monden: circul e garantat.

Al doilea aspect important mi se pare
gustul imund, gregar, arþãgos ce-a deve-
nit parcã un fel de marcã, de „model” al
serviciului mediatic, indiferent de canalul
ori de forma în care el se manifestã. Ata-
cul infect la persoanã, scotocirea, fãrã nici
cel mai mãrunt sentiment de jenã, prin viaþa
noastrã privatã, uzul unui limbaj vulgar,
exhibarea abjecþiilor faþã de cel socotit, nu
adversar, ci de-a dreptul duºman, invenþia
ad hoc, cu ori fãrã scuze ulterioare, toate
acestea ºi-au gãsit nu doar un loc, ci au
devenit adevãratele „norme” ale jurnalisti-
cii de la noi. Rãul este, în sine, aºa cum
am mai notat în aceste pagini, nu doar mo-
lipsitor, ci ºi …tentant: are un blestemat
farmec al sãu, cãruia poate doar poanta
axiomaticã a „caprei vecinului” ar putea
sã-i ofere o cheie de înþelegere. ªi de ace-
ea e cãutat ºi, în absenþa lui, poate fi ºi

inventat. De ce nu?
Nu m-aº fi referit la aceste lucruri atât

de triste dacã în aceste ultime zile trage-
dia accidentului aviatic pe cât de regretat
ºi regretabil, pe atât de revoltãtor în dina-
mica sa autenticã, nu mi-ar fi întins, pânã
spre disperare, corzile unei pacienþe ºi aºa
precare. Un accident e, în termeni media-
tici, un accident ºi trebuie tratat ca atare:
cu rigoare, cu condescendenþã, cu pietate
pentru victime ºi pentru familiile lor. În
talciocurile decretate, subit ºi cu un fel de
tristã competiþie a celui ce „ºtie, spune,
dezvãluie ori inventeazã mai mult”, m-a
însoþit o greaþã dificil de depãºit. Rareori
am mai putut sesiza acel picur de înþele-
gere ºi de solidaritate, prin gesturi care sã
elimine vorba în sine otrãvitã, lãsând tã-
cerea sã acompanieze sufletele în suferinþã.

În faþa unei tragedii, cuvântul se retra-
ge, smerit, lãsând gândului aria lui de exor-
cizare a acelui rest de bunãtate pe care
sper sã nu-l fi pierdut cu totul din suflete-
le noastre. Alternativa? Tragicul se trans-
formã în opusul sãu.

Cu o întârziere de câteva luni,
dosarul electronic de sãnãtate va
putea fi accesat de asiguraþi din luna
aprilie a acestui an atunci când
noul sistem ar trebui sã devinã
operaþional. Dosarul electronic de
sãnãtate va asigura stocarea date-
lor clinice ale pacientului, care aco-
perã întreaga duratã de viaþã a aces-
tuia, suportul pentru furnizarea
exactã, completã ºi la timp a in-
formaþiilor prin sistemul on-line
care funcþioneazã permanent. De
asemenea, acesta va asigura acce-
sul privat ºi securizat la datele puse
la dispoziþie în DES utilizând car-
dul de sãnãtate, dar ºi conectarea
cu alte sisteme. Datele medicale
vor fi furnizate prin intermediul
sistemelor informatice ale Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãta-
te, la prima vizita la medic.

Asiguraþii vor putea consulta
dosarul electronic de sãnatate prin
intermediul unui portal web. De
asemenea, ei vor putea solicita
medicilor vizualizarea  informaþii-
lor medicale cuprinse în dosar, prin
intermediul aplicaþiilor  informati-
ce pe care aceºtia le utilizeazã în
mod uzual sau prin intermediul
portalului web dedicat medicilor.

Ce va conþine
dosarul electronic

Documentul electronic va cu-
prinde detalii legate de bolile su-
ferite de-a lungul timpului sau de-
spre orice alt tratament medical

În urmã cu doi ani, atunci când a fost im-
plementatã, reþeta electronicã dãdea mari
bãtãi de cap tuturor celor care lucreazã în
sistemul de sãnãtate românesc. Nu a fost
însã decât primul pas, obligatoriu, pe care
spitalele ºi cabinetele medicale au trebuit

sã-l facã pentru informatizarea domeniu-
lui sanitar. Urmeazã ca peste doar douã luni
fiecare asigurat sã aibã un dosar electro-
nic de sãnãtate, iar la finalul acestui an ºi
cardul electronic de sãnãtate va fi distri-
buit populaþiei.

urmat. Pot fi stocate toate anali-
zele medicale, radiografiile sau
procedurile  pentru a oferi o ima-
gine completã asupra rezultatelor
acestora. Fiºa medicalã ar trebui
sã conþinã datele personale -
nume, data de naºtere, date de
contact -, rude sau alte persoane
de contact în caz de urgenþã, nu-
mele ºi datele de contact ale medi-
cului de familie, informaþii despre
asigurarea de sãnãtate, autorizaþie
pentru donarea de organe, boli ºi

intervenþii chirurgicale semnifica-
tive, medicaþia curentã, vaccinãri,
alergii sau sensibilitãþi cunoscute
la medicamente sau la alte substan-
þe, boli semnificative ale membri-
lor familiei, rezultatele ultimelor
examinãri medicale, opinii ale me-
dicilor specialiºti, rezultatele anali-
zelor ºi ale altor investigaþii efec-
tuate. Un avantaj ar fi cã dupã in-
troducerea dosarului electronic,
timpul pentru accesul la informaþii
medicale necesare în situaþii de ur-

genþã va fi redus substanþial.

Urmeazã cardul
de sãnãtate

În ceea ce priveºte cardul de
sãnãtate, cel mai probabil, în a
doua jumãtate a acestui an dolje-
nii vor putea intra în posesia aces-
tor documte. Distribuirea cardu-
rilor de sãnãtate se va face, gra-

tuit, prin poºtã, în ordinea alfabe-
ticã a judeþelor. Reprezentanþii
CNAS se aºteaptã ca în semes-
trul patru al acestui an sau, cel mai
târziu, la 1 ianuarie 2015, se fie
finalizatã distribuirea cardului. Din
acel moment decontarea servicii-
lor medicale se va face doar pe
baza cardului de sãnãtate. Cardul
naþional de sãnãtate va conþine in-
formaþii medicale vitale, cum ar
fi grupa de sânge ºi RH-ul. Car-
dul are inscripþionate, la vedere,
pe lângã nume ºi prenume ºi co-
dul de identificare în sistemul de
sãnãtate. În plus, va avea un cip
pe care vor fi încãrcate de medi-
cul de familie ºi alte informaþii
esenþiale: CNP-ul, grupa sangui-
nã, RH-ul, diagnostice medicale
cu risc vital, boli cronice, dar ºi
datele de contact ale medicului.

Documentul electronic va avea
elemente de securitate speciale
împotriva falsificãrii ºi contrafa-
cerii. Însã, în situaþia în care asi-
guratul va pierde cardul de sãnã-
tate, îl va deteriora sau îi va fi
furat, acesta va suporta costuri-
le. În termen de 15 zile calenda-
ristice de la producerea uneia din-
tre aceste situaþii, titularul sau,
dupã caz, reprezentantul legal ori
împuternicitul acestuia este obli-
gat sã solicite prin intermediul
casei de asigurãri de sãnãtate eli-
berarea unui nou card naþional.

RADU ILICEANU
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Burse de studiu în India, Turcia şi Marea
Britanie pentru studenţii craioveni

Tinerii doljeni care doresc să studieze muzică, dans, pictură sau sculptură în universităţi străine
au la dispoziţie, în acest an, oferte tentante în India, Turcia sau Marea Britanie.

Cei care doresc să opteze pentru studiile în India pot
candida pentru bursele oferite de Guvernul acestui stat,
până pe data de 15 februarie, informează Ministerul
Culturii. Astfel, Guvernul Indiei, prin intermediul In-
dian Council for Cultural Relations (ICCR), oferă cetă-
ţenilor români care doresc să studieze diferite discipli-
ne culturale, precum muzică, dans, pictură, sculptură,
burse în universităţi de renume din această ţară. Infor-

maţii suplimentare despre bursele oferite de
Guvernul Indiei se găsesc pe site-ul institu-
tului indian.

Reprezentanţii ICCR sus ţin c ă oferă
anual, prin cele 25 de programe, peste 3.300
de burse, pentru tineri din 135 de ţări din
întreaga lume, dintre care 1.000 sunt desti-
nate studenţilor din Afganistan şi 900 celor
din ţări africane. Peste 4.700 de studenţi
străini învaţă în India în prezent, de la li-
cenţiaţi, până la doctorat şi programe de
formare profesională în domenii precum
inginerie, farmacie, contabilitate, adminis-
trarea afacerilor şi management. şi liceeni
români care îşi doresc să studieze un an în
străinătate pot aplica, până la 20 decem-
brie, pentru burse în Italia în valoare de
12.000 de euro. O altă opţiune extreme de
tentantă este adresată studenţilor eminenţi
care pot beneficia de burse integrale în

China, care să le asigure atât plata taxelor, cât şi cos-
turile de trai. Şi Guvernul turc oferă burse de cerceta-
re de 500 de dolari pe lună, pentru perioade cuprinse
între trei luni şi un an, pentru românii cu doctorat şi
cunoştinţe de limbă turcă care vor să facă cercetare
în universităţi din Turcia, potrivit unui anunţ al Minis-
terului Educaţiei.

ALINA DRĂGHICI

Din februarie, meditaţii
gratuite la Universitate

Elevii doljeni din anii terminali de
liceu pot beneficia de consultaţii
gratuite la disciplinele de examen
oferite de profesorii Univers ităţii
din Craiova. Meditaţiile vor începe
din luna februarie, în urma proto-
colului semnat la sfârşitul săptă-
mânii trecute de  inspectorii şco-
lari din regiunea Olteniei şi Univer-
sitatea din Craiova. Acest program
de activităţi este destinat să vină în
sprijinul elevilor de liceu pentru

Pentru a atrage cât mai mulţi
candidaţi, Universitatea din Cra-
iova oferă meditaţii gratuite ele-
vilor, din toată Oltenia, aflaţi în
anii terminali, dar şi cadrelor
didactice debutante în învăţă-
mântul preuniversitar.

pregătirea examenelor naţionale şi
alegerea unei fac ultăţi, dar şi al
cadrelor didactice debutante care
se înscriu la definitivat sau titulari-
zare. Liceenii vor avea şansa să ana-
lizeze, împreună cu personalul di-

dactic specializat,
subiectele cerute în
programa pentru
bacalaureat la disci-
plinele: matematică,
limba română, lite-
ratura română, chi-
mie, fizică, logică,
informatică, geo-
grafie, filosofie, is-
torie, franceză, en-
gleză.

Reprezentanţii
Universităţii din Craiova au afişat
pe site-ul instituţiei cadrele didac-
tice univers itare care vor oferi
sprijin, disciplinele, dar şi sălile de
examen şi intervalele orare în care
vor avea loc meditaţiile. Lista com-
pletă a discipinelor şi materiilor la
care se oferă consultaţii gratuite
poate fi consulată accesând: http:/
/w w w.ucv. ro/pdf/media/s tir i/
2014/BAC2014.pdf

ALINA DRĂGHICI

„Symphonic Love Project” –
concert dedicat Valentine’s Day

Sâmbătă, 15 februa-
rie, ora 20.00, muzi-
cieni ai „Evergreen Or-
c hes tra” ş i „Casual
Band” vor dialoga pe
scena Filarmonicii „Ol-
tenia” în cadrul specta-
c olului „Sym phonic
Love Project”, organi-
zat de saxofonistul Bog-
dan Uţă, cu ocazia Va-
lentine’s Day. Cele două
formaţii vor interpreta
melodii îndrăgite „ol-

dies but goldies” – hituri pop, rock şi disco.
„Evergreen Orchestra” îi are în componenţă pe Irina Pelin (voce),

Bogdan Uţă (saxofon/orchestraţii), Bebe Boată (chitară), Traian Badea
(bas), Marian Uţă (tobe), Simion Petrencu, Cătălina Gheorghiceanu (vioa-
ră), Nicoleta Gheorghiceanu (violă), Raluca Pesclevei (violoncel). „Ca-
sual Band” îi va aduce în scenă pe Irina Pelin, Marina Vlad, Gabriel Chifu
(voce), Bogdan Uţă (saxofon/clape), Ion Ionescu (chitară), Dan Giglea
(bas) şi Florin Daviţoiu (tobe).

Biletele pentru concert s-au pus deja în vânzare la Agenţia Filarmonicii
„Oltenia”, la preţul de 20 de lei.

MAGDA BRATU

„Sunet şi culoare”, cu elevii
Liceului de Arte „Marin Sorescu”

O nouă activitate din cadrul pro-
iectului cultural-educaţional „2 π –
Pianişti şi Pictori”, realizat, în par-
teneriat, de Filarmonica „Oltenia”
şi Liceul de Arte „Marin Sorescu”
din Craiova se va desfăşura joi, 30
ianuarie. Intitulat „Su-
net şi culoare”, eveni-
mentul va reuni aproa-
pe 20 de elevi, din cla-
sele I – a IX-a, de la
amintita instituţie de
învăţământ.

Astfel, îş i vor da
c onc ursul Popesc u
Alexia Maria (clasa I),
Bobocică Riana Maria
(clasa a II-a),  Ileana
Edward Andrei, Boată
Iustinian Gabriel, Petria
Izabela (clasa a III-a), Nadolu
Radu, Turea Alexa (clasa a IV-a),
Apan Ada (clasa a VI-a), Duţă Mi-
rabela,  Neac şiu-Popescu Luc a

(clasa a VI-a), Bică Alexandru, Io-
nescu Denis,  Camen Alexandru
(clasa a VII-a), Coman Cristian,
Marinesc u Adrian,  Şain Patrik
(clasa a VIII-a) ş i Alexandru Iulia
(clasa a IX-a). Micii muzicieni au

ales spre interpretare creaţii ale
compozitorilor Ludw ig van Beet-
hoven, Edvard Grieg, Serghei Rah-
maninov, Isaac Albeniz, Franz

Schubert, Wolfgang Amadeus
Mozart, Aram Haciaturian,  Di-
mitr i Kabalewsky ş.a.

Spec tac olul „Sunet şi culoa-
re” se va desfăşura pe scena Fi-
larmonicii „Oltenia”, va începe

la ora 18.00 şi va f i pre-
zentat de eleva Anasta-
s ia Tomina Alexandru
(c lasa a VI-a) . Cu ac e-
laşi prilej, se va deschi-
de o expoziţie de goble-
nuri a artistei hand-made
Simona Ceauşu.

Proiectul cultural-edu-
caţional „2 π – Pianişti şi
Pictori” este coordonat de
profesor Oana Constantin,
colaboratori fiind profeso-
rii Ionuţ Sorin Moandă,

Edward Man, Liviu Pîrvu, Maria
Luiza Raţiu, Daniel Wesmaş şi Do-
rina Smarandache

MAGDA BRATU

 Beneficiarii Centrului social de urgenţă pentru persoa-
ne fără adăpost „Sfântul Vasile” din Craiova, al Asociaţiei
„Vasiliada”, au participat zilele trecute la o activitate de
consiliere psihologică, ce a avut ca scop creşterea încre-
derii în sine şi în cei din jur.

În cadrul activităţii, beneficiarii au participat la un exer-
ciţiu demonstrativ pe care l-au intitulat „Căderea în gol”,
prin care au dorit sa evidenţieze rolul important pe care îl
au semenii, atunci când avem nevoie sa depăşim momen-
tele dificile din viaţă. În continuare, persoanele fără adă-
post au luat parte la sesiunea propriu-zisă de consiliere
psihologică, în cadrul căreia fiecare dintre ei a povestit
despre perioadele limită din viaţă şi modul în care apropia-
ţii i-au sprijinit.

„A fost o activitate folositoare, dat fiind ca ne-am pro-
pus şi am reuşit să îi antrenăm pe beneficiari în discuţii
deschise, în care să vorbească fără rezerve despre greută-
ţile pe care le-au avut de traversat. Bineînţeles, aşa cum a

Activitate de consiliere psihologică
la Centrul social „Sfântul Vasile”

fost şi obiectivul activităţii, aceştia au amintit despre oa-
menii care nu au stat indiferenţi la aceste dificultăţi şi care
le-au întins o mână de ajutor, atunci când a trebuit. Au fost
punctate calităi esenţiale ale oamenilor şi ale principiilor
care trebuie să îi guverneze şi am amintit în mod special
despre solidaritate”, a precizat Tamara Piele, asistentă so-
cială la Centrul „Sfântul Vasile”.

Încrederea în sine şi în semeni a fost alt obiectiv al se-
siunii de consiliere psihologică, „deoarece ceea ce facem
şi rezultatele faptelor noastre depind în mare măsură de
încrederea în forţele proprii. Cu cât aceasta este mai mare,
cu atât cresc şi şansele de reuşită. În acelaşi timp, este
important să nu ne izolăm de oameni, de comunitate, să
înţelegem ca noi singuri nu putem răzbi în orice situaie,
indiferent de cât de complicată ar fi. Dincolo de nădejdea
pe care ne-o punem în Dumnezeu, este bine sa avem în-
credere şi în sprijinul pe care ni-l pot da prietenii”, a com-
pletat asistentă socială Tamara Piele.
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CE anunþã prezentarea
primului raport
anticorupþie pentru toate
statele membre

Comisia Europeanã a anunþat,
ieri, cã va lansa, cel mai probabil
la 6 februarie, primul raport
anticorupþie în cadrul cãruia va fi
prezentatã situaþia din toatele cele
28 de state membre, în condiþiile în
care mãsurile împotriva acestui
fenomen sunt, în general, „nesatis-
fãcãtoare”. „Corupþia continuã sã
fie una dintre cele mai mari
provocãri în Uniunea Europeanã -
un fenomen care costã economia
UE aproximativ 120 de miliarde de
euro anual”, se aratã într-un
comunicat al CE. Executivul
european noteazã cã, „în pofida
iniþiativelor politice ºi legale luate
în statele membre pânã acum,
rezultatele eforturilor anticorupþie
în UE rãmân, în general, mai
degrabã nesatisfãcãtoare”. În
acest raport, CE îºi propune sã
prezinte situaþia din fiecare stat
membru în ceea ce priveºte
corupþia, ce politici au efecte, ce ºi
cum poate fi îmbunãtãþit. Docu-
mentul va arãta cã natura ºi
scopul corupþiei variazã de la un
stat la altul, în timp ce eficacitatea
politicilor anticorupþie nu este
aceeaºi în toate þãrile membre UE.
Raportul va cuprinde un capitol
referitor la procedurile de achiziþii
publice ºi la mãsurile anticorupþie
luate de statele membre în acest
domeniu. Totodatã, raportul va
include ºi douã Eurobarometre
privind percepþia asupra corupþiei
în rândul cetãþenilor europeni ºi a
companiilor.

CIA a plãtit Poloniei
15 milioane de dolari
pentru a gãzdui
o închisoare secretã

Dosarul închisorilor secrete
CIA se aflã din nou în centrul
atenþiei în Polonia, în urma unui
articol publicat în ediþia de joi a
ziarului „The Washington Post”,
potrivit cãruia Agenþia a plãtit în
2003 polonezilor 15 milioane de
dolari pentru instalarea unui
centru de detenþie în aceastã þarã.
Concret, spune publicaþia,, agenþi
CIA au plãtit Agenþiei poloneze de
informaþii aceastã sumã ca
recompensã pentru instalarea la
Stare Kiejkuty (nord) a unei
instalaþii secrete de detenþie
pentru presupuºi teroriºti. „Într-o
zi rece de la începutul lui 2003,
doi agenþi de rang înalt din cadrul
CIA au sosit la ambasada america-
nã de la Varºovia pentru a lua
douã cutii mari din carton, în care
se aflau 15 milioane de dolari în
numerar, trimiºi din Germania prin
curier diplomatic. Cei doi au pus
cutiile într-un automobil ºi au
traversat oraºul pânã la cartierul
general al serviciilor poloneze de
informaþii”, a scris „Washington
Post”. Aceste dezvãluiri au fost
calificate drept „ridicole” ºi
„demne de un scenariu de Holly-
wood” de cãtre Leszek Miller,
premierul polonez de la acea
vreme. În opinia senatorului Jozef
Pinior, care urmãreºte dosarul
îndeaproape, dezvãluirile sunt, din
contrã, „compromiþãtoare pentru
Polonia, care s-a comportat ca o
republicã bananierã” în relaþia cu
Statele Unite. Andrzej Seremet,
ºeful Parchetului polonez, care
instrumenteazã în continuare acest
dosar, a apreciat, la rândul sãu, cã
dezvãluirile ziarului american sunt
„senzaþionale, dar nu neapãrat
credibile”.

Preºedintele Ucrainei, Viktor Ianuko-
vici, va efectua o remaniere guvernamen-
talã sãptãmâna viitoare ºi va modifica le-
gile contestate de opoziþie (care prevãd
sancþiuni dure pentru proteste), în con-
textul amplei crize politice de la Kiev. Din
câte se pare, cancelarul Germaniei, Ange-
la Merkel, l-ar fi sunat, joi, pe Ianukovici,
pentru a-i cere sã retragã aceste acte nor-
mative. Deciziile vor fi validate formal
sãptãmâna viitoare, cu ocazia unei sesiuni
extraordinare a Parlamentului. Ianukovici
a fãcut aceste declaraþii ieri, dupã între-
vederea pe care a avut-o cu Stefan Füle,
comisarul UE pentru Extindere, dar a aver-
tizat cã va utiliza „toate mijloacele” împo-
triva manifestanþilor dacã nu se va ajunge la un
acord. Opoziþia ucraineanã a cerut demisia Gu-
vernului ºi a preºedintelui ºi organizarea de ale-
geri generale anticipate. Pe de altã parte, mani-
festanþi ai opoziþiei ucrainene au ocupat ieri clã-
diri ale administraþiei în patru regiuni din vestul
þãrii, luate cu asalt joi, extinzând miºcarea de
contestare care s-a radicalizat odatã cu confrun-
tãrile violente de la Kiev, soldate cu morþi, rela-
teazã AFP. La Liov, bastion naþionalist, 200 de
manifestanþi au petrecut noaptea în clãdirea ad-
ministraþiei regionale, pe care au ocupat-o joi,
forþându-l pe guvernatorul Oleg Salo, numit de
cãtre preºedinte, sã-ºi dea demisia. Ca ºi la Kiev,
unde Piaþa Independenþei ºi strãzile vecine din
centrul oraºului sunt înconjurate de baricade, ma-

Uniunea Europeanã intenþionea-
zã sã reevalueze sistemul de con-
trol la frontierele externe pentru a
limita plecarea tinerilor europeni în
Siria, unde participã la conflictul
armat din aceastã þarã, afirmã Gil-
les de Kerchove, coordonatorul
UE responsabil de combaterea te-
rorismului. „Toate instrumentele
de control la frontierele externe au
fost concepute pentru blocarea
intrãrii strãinilor, nu pentru a evi-
ta ieºirile europenilor”, a subliniat
oficialul UE, citat de AFP. „Însã
plecãrile tinerilor europeni ºi în-
rolarea lor în organizaþia teroristã
Statul Islamic în Irak ºi Levant
(SIIL), afiliatã reþelei Al-Qaeda, au
devenit o sursã de preocupare ma-
jorã”, a adãugat acesta în cursul
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nifestanþii din Liov au ridicat baricade din pneuri
ºi saci de nisip în faþa clãdirii administraþiei, unde
au instalat o scenã ºi recipiente metalice cu cãr-
buni aprinºi destinate încãlzitului în aer liber. Gu-
vernatorul a afirmat cã demisia sa, semnatã sub
constrângere, nu este valabilã. A fost blocat, de
asemenea, o autostradã care duce spre frontiera
polonezã, „în semn de solidaritate” cu acþiunile
de la Kiev. Au fost ocupate administraþiile ºi din
regiunile Rivne, Ternopil ºi Hmelniþki (vest). În
Cerkasî (centru), poliþia a reuºit sã-i alunge pe
manifestanþii care luaserã cu asalt administraþia
joi seara ºi a interpelat circa cincizeci de persoa-
ne. Ieri dimineaþã a fost atacat ºi sediul Adminis-
traþiei Regionale din Cernãuþi, în vestul þãrii, în
apropiere de graniþa cu România, iar poliþia a

intervenit cu gaze lacrimogene. Preºedin-
tele Consiliului Regional Cernãuþi, Mihail
Gãiniceru, a fost internat în spital dupã
ce a fost lovit în cap de unul dintre pro-
testatari, potrivit corespondentului Media-
fax. „Clãdirea este ocupatã de oameni nei-
dentificaþi”, a spus Gãiniceru, care nu a
putut estima numãrul manifestanþilor. El
a mai menþionat cã activitatea instituþiei
este blocatã, iar personalul nu poate lu-
cra. Pe de altã parte, unul dintre liderii
foarte activi ai miºcãrii de contestare a
preºedintelui Viktor Ianukovici a fost dat
dispãrut de douã zile, provocând temeri
cu privire la situaþia sa dupã descoperi-
rea, miercuri, la periferia Kievului, a cor-

pului altui activist, care a fost rãpit, relateazã
AFP. Este vorba despre Dmitro Bulatov, în vâr-
stã de 35 de ani, unul dintre liderii miºcãrii ma-
nifestanþilor cu automobile, Automaidan, care
a organizat mai multe acþiuni spectaculoase în
faþa reºedinþei ºefului statului. În replicã la aceste
violenþe, ambasadorul Ucrainei la Berlin a fost
„convocat vineri dupã-amiazã” la sediul Minis-
terului german de Externe, dupã cum a anunþat
Martin Schaefer, un purtãtor de cuvânt al insti-
tuþiei, potrivit AFP. „Scopul acestei întâlniri este
sã i se prezinte în mod clar poziþia germanã”
împotriva violenþei, a adãugat Schaefer. Minis-
terul francez de Externe anunþase anterior cã îl
convoacã ºi el pe ambasadorul Ucrainei la Paris,
din acelaºi motiv.

Conferinþa Geneva II: Delegaþia regimului Assad
ameninþã cã se retrage de la discuþii

Delegaþia regimului preºedintelui
Bashar al-Assad prezentã la confe-
rinþa de pace privind Siria a amenin-
þat cã pãrãseºte Geneva, acuzând
delegaþia opoziþiei cã este „puþin se-
rioasã”, a precizat televiziunea siria-
nã de stat. Ministrul sirian de Exter-
ne, Walid Mouallem, l-a informat pe
emisarul ONU ºi Ligii Arabe Lakhdar
Brahimi cã „delegaþia oficialã sirianã
va pãrãsi Geneva, dacã nu au loc
ºedinþe de lucru serioase mâine (sâm-
bãtã). Cealaltã parte este puþin serioa-
sã ºi nu este pregãtitã” pentru nego-
cieri de pace, a precizat postul de te-

Controalele la frontierele UE vor fi revizuite,
de teama revenirii europenilor care luptã în Siria

leviziune. Opoziþia sirianã a refuzat, ieri,
sã se aºeze la aceeaºi masã cu reprezen-
tanþii pãrþii guvernamentale. Imediat,
Ministerul francez de Externe a anunþat,
prin vocea purtãtorului sãu de cuvânt,
Romain Nadal, cã „dacã se vor retrage,
vor purta responsabilitatea eºecului ne-
gocierilor”. „Franþa continuã sã spere cã
reuniunea din Elveþia va conduce la in-
stalarea unui guvern de tranziþie în Siria.
Aºteptãm ºi adoptarea unor mãsuri de
încredere - precum eliberarea de prizo-
nieri, încetarea focului ºi accesul uma-
nitar în zonele beligerante”, a continuat
oficialul francez.

unei reuniuni pe teme de securi-
tate desfãºuratã la Atena. „Nu
vrem ca tinerii germani sã plece
pentru a participa la rãzboiul civil
din Siria, nu vrem ca aceºtia sã
revinã pregãtiþi pentru a comite
atentate pe teritoriul european”, a
precizat ºi ministrul germane de
Interne, Thomas de Maiziere.
Conform serviciilor de informaþii
din statele membre UE, peste
2.000 de tineri europeni luptã în
Siria sau intenþioneazã sã ajungã în
aceastã þarã. Este vorba în princi-
pal de tineri din Franþa, Belgia, Ger-
mania, Olanda, Marea Britanie, Su-
edia, Danemarca, Spania ºi Italia,
explicã Gilles de Kerchove. În pre-
zent, cel puþin 270 de germani par-
ticipã la confruntãrile din Siria, pre-

cum ºi 700 de francezi, 250 de bel-
gieni ºi 250 de britanici. „Aceºti
oameni reprezintã o ameninþare,
pentru cã devin membri ai unui
grup islamist ºi se
antreneazã. Acest
lucru nu înseamnã
cã toþi vor reveni în
spaþiul UE pentru a
comite atentate, dar
existã riscul sã revi-
nã puþini dintre ei
pentru a face acest
lucru, ceea ce este o
problemã”, a averti-
zat Kerchove. Siria
se confruntã, înce-
pând din martie
2011, cu revolte re-
primate violent ºi

confruntãri între grupuri insurgen-
te afiliate opoziþiei ºi serviciile de
securitate subordonate regimului
Bashar al-Assad.
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DISPOZIÞIA NR. 389
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art. 39 alin. 1 ºi art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicatã,
privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordina-

rã în data de 30.01.2014, ora 10.00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Raport privind rezultatele obþinute de Poliþia Localã a Municipiului Craiova, în
anul 2013.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiecti-
vul de investiþii “Stadion de atletism ºi sporturi de varã, cu peste 5.000 de locuri”, în
municipiul Craiova.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al munici-
piului Craiova, pe anul 2014.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli din credite
interne ºi externe, pe anul 2014.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al fonduri-
lor externe nerambursabile, pe anul 2014.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalu-
lui Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova, pe anul 2014.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalu-
lui Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalu-
lui Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2014.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Poliþiei
Localã a Municipiului Craiova, pe anul 2014.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Sport
Club Municipal Craiova, pe anul 2014.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Cãminu-
lui pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2014.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pentru
activitãþile finanþate integral din venituri proprii ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
de stat din municipiul Craiova, pe anul 2014.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al activitã-
þilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii, pe anul 2014.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului
Craiova, pe anul 2014.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea ordonatorilor terþiari de credite ai bugetului
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2014.

16. Proiect de hotarâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova a
unei sume de bani pentru organizarea Festivalului Internaþional Shakespeare, ediþia a IX-a.

17. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Cãmi-
nului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014.

18. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Servi-
ciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale ºi Creºe Craiova, pentru anul 2014.

19. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale S.C.
Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2014.

20. Proiect de hotarâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Spita-
lului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2014.

21. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav,
cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora,
din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2014.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea, pentru anul 2014, a numãrului de asistenþi
personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraþi cu contract de muncã, pe raza muni-
cipiul Craiova.

23. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenþiei de
Colaborare încheiatã între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia „THE
EUROPEAN HOUSE”.

24. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenþiei de
Colaborare încheiatã între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia Naþionalã
pentru Copii ºi Adulþi cu Autism din România - Filiala Craiova.

25. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenþiei de
Colaborare încheiatã între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia „Dincolo
de Autism” Craiova.

26. Proiect de hotarâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Penitenciarul Craiova ºi Regia
Autonomã de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, având ca
obiect punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.254/2013, cu privire la înhumarea per-
soanelor private de libertate, decedate în Penitenciarul Craiova, care nu au aparþinãtori
sau aceºtia refuzã înhumarea.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreþinere pentru per-
soana asistatã în cadrul Cãminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2014.

28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea finanþãrii din bugetul de venituri ºi cheltuieli
al Municipiului Craiova, a contribuþiei proprii a ªcolii Gimnaziale “Traian” Craiova, în
calitate de partener în cadrul proiectului „Education and Career Guidance - Let´s help
the students choose a right career!”.

29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea finanþãrii din bugetul de venituri ºi cheltuieli
al Municipiului Craiova, a contribuþiei proprii a Liceului „Traian Vuia” Craiova, în calitate

de partener în cadrul proiectului „Education and Career Guidance - Let´s help the stu-
dents choose a right career!”.

30. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de dele-
gare a gestiunii, prin concesiunea serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.

31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat
public din municipiul Craiova.

32.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei de atribuire a contractului
de concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.

33. Proiect de hotãrâre privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.210/2013 referitoare la aprobarea protocolului privind implementarea unui
sistem integrat de colectare ºi valorificare a deºeurilor de ambalaje din fluxul menajer, în
municipiul Craiova.

34. Proiect de hotãrâre privind încetarea efectelor Hotãrârii Consiliului Local al Mu-
nicipiului Craiova nr.468/2013 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru traversa-
rea prin spargere a strãzilor, trotuarelor ºi zonelor verzi din municipiului Craiova.

35. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii
la nivel naþional ºi locuinþe care aparþin domeniului privat al municipiului Craiova.

36. Proiect de hotarâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor  locuinþe
destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova.

37. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect terenuri aparþinând domeniului public ºi privat al municipiului Craiova, pe care
sunt amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de garaje/copertine.

38. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect chioºcuri care aparþin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Par-
cul “Nicolae Romanescu”.

39. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect spaþii ºi terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comer-
ciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

40. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii fãrã licitaþie publicã,
a spaþiului aparþinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în cart. Brazda lui
Novac, bl. 39, parter.

41. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii fãrã licitaþie publicã,
a spaþiului aparþinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Câmpia Islaz,
nr.101(fost 103).

42. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii fãrã licitaþie publicã,
a spaþiului aparþinând domeniului privat al municipiul Craiova, situat în str.Nicolae Titu-
lescu, nr.8 (fost 18).

43. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a
unor terenuri/spaþii  aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieþe-
le din municipiul Craiova.

44. Proiect de hotãrâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al
municipiului Craiova a bunului „magazin-Piaþa Centralã”, în vederea scoaterii din funcþi-
une, casãrii ºi valorificãrii.

45. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de concesiune nr.37431/2006
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi dr. Roman Margareta-Rodica.

46. Proiect privind modificarea contractului de asociere nr.23/2003 încheiat între Con-
siliul Local al Municipiului Craiova ºi  S.C. SENTIMENT S.R.L.

47. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de asociere nr.26/2004 în-
cheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi  S.C. PHARMA PLUS 2 S.R.L.

48. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de asociere nr.27/2004 în-
cheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi  S.C. PRO M&D S.R.L.

49. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004 în-
cheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi  S.C. AGEPED S.R.L.

50. Proiect privind modificarea contractului de asociere nr.29/2004 încheiat între Con-
siliul Local al Municipiului Craiova ºi  S.C. LIACOM S.R.L.

51. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de asociere nr.30/2005 în-
cheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi  S.C. LOGANO S.R.L.

52. Proiect privind modificarea contractului de asociere nr.31/2005 încheiat între Con-
siliul Local al Municipiului Craiova ºi  S.C. VERCRIS S.R.L.

53. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de asociere nr.34/2005 în-
cheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi  S.C. LOGANO S.R.L.

54.  Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de asociere nr.36/2006 în-
cheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi  S.C. DCV GAZ S.R.L.

55. Proiect privind modificarea contractului de concesiune a bunurilor proprietate
publicã ºi privatã a municipiului Craiova, cãtre S.C. Termo Craiova S.R.L.

56. Proiect privind modificarea contractului de concesiune a bunurilor proprietate
publicã ºi privatã a municipiului Craiova, cãtre S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

57. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat
al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Do-
meniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

58. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului privat al municipiului Craiova.

59.  Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului public al municipiului Craiova.

60. Proiect privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.795/2013 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect
terenuri aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt
amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri
servicii.

61. Întrebãri ºi interpelãri.

Emisã azi  24.01.2014

                PRIMAR,      SECRETAR,

    Lia Olguþa VASILESCU Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC



ANIVERSÃRI
Doamnei SANDU
ALISA la zi aniver-
sarã îi dorim sãnã-
tate, fericire ºi ”La
Mulþi Ani”. Familia
Florescu.

OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grãdi-
na Botanicã, anga-
jeazã coafezã.  Tele-
fon: 0761/418.493.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Execut lucrãri la ce-
rerea clientului. Tele-
fon: 0767/233.157;
0751/059.638.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la do-
miciliul clientului,
asigur garanþie.
Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR,
vând garsonierã,
ultracentral.  Tele-
fon: 0723/065.620.
Proprietar vând
garsonierã în Bu-
cureºti, b-dul Timi-
ºoara, sector 6,
parter stradal cu
mobilã sau schimb
cu similar Craiova.
Telefon: 0752/
641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere, parter, pre-
tabil firmã, Calea
Severinului Tele-
fon: 0767/656.269.

Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere zona 1
Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/
347.623.

CASE
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comer-
cial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansar-
dã nefinisatã. Tele-
fon: 0769/969.604.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucã-
tãrie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia

publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 28.01.2014, ora 14.00 la sediul consiliului
judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brânco-

veneºti” Dãbuleni pe primul trimestru al anului 2014.
2. Proiect de hotãrâre cu privire la aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale ºcolilor speciale ºi C.J.R.A.E. pe anul

2014 ºi estimãrile pe anii 2015 – 2017.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale pe

anul 2014 ºi estimãrile pe anii 2015 – 2017.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor parþial finanþate pe anul 2014 ºi

estimarea pe anii   2015 – 2017.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale

Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, finanþate de la bugetul de stat prin Direcþia de
Sãnãtate Publicã Dolj, pe trimestrul I al anului 2014.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Camerei Agricole Dolj pe anul 2014.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al activitãþii autofinanþate pe anul 2014 al

Bibliotecii Judeþene ”Alexandru ºi Aristia Aman”.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2013 ºi execuþiei bugetului

instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii pe anul 2013.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea nivelului taxelor locale ºi a amenzilor aplicabile în anul 2014 ce intrã în compe-

tenþa de aprobare a Consiliului Judeþean Dolj.
10.  Proiect de hotãrâre privind alocarea sumei de 4.270,00 mii lei reprezentând plata contribuþiei pentru personalul

neclerical angajat în unitãþile de cult din judeþul Dolj, pe anul 2014.
11.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secþiunii de

dezvoltare în anul 2013.
12.  Proiect de hotãrâre privind stabilirea preþurilor medii ale produselor agricole în vederea determinãrii veniturilor

obþinute din arendare.
13.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea costului anual pentru copiii aflaþi în plasament în servicii de tip rezidenþial

precum ºi pentru copiii aflaþi în plasament la asistenþi maternali profesioniºti.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea utilizãrii excedentului bugetar al anului 2013 pentru finanþarea cheltuielilor

secþiunii de dezvoltare în anul 2014.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului propriu al judeþului Dolj, pe anul 2014 ºi estimãrile pe anii 2015 – 2017.
16. Proiect de hotãrâre privind drepturile salariale ale domnului Matei Marius, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie

Leamna.
17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management organizat pentru Muzeul de

Artã Craiova, a Planului de management câºtigãtor ºi a perioadei pentru care se va încheia contractul de management.
19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea actului adiþional nr. 2 la Convenþia  de colaborare pentru implementarea proiec-

tului ”Controlul Integrat al Poluãrii cu Nutrienþi” încheiatã între Ministerul Mediului, C.J. Dolj ºi C.L. Gherceºti.
20. Proiect de hotãrâre privind modificarea ºi completarea art. 1 ºi art. 2 la Hotãrârea nr. 318/2013 a Consiliului Judeþean

Dolj privind concesionarea unui spaþiu cu destinaþie medicalã.
21. Proiect de hotãrâre privind prelungirea punerii la dispoziþie cãtre S.C. Eli Lilly România S.R.L. a unui spaþiu din

incinta Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
22. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare a unei împrejmuiri Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protec-

þia Copilului Dolj.
23. Proiect de hotãrâre privind modificarea ºi completarea Hot. nr. 217/2012 a Consiliului Judeþean Dolj referitoare la

solicitarea preluãrii de la Ministerul Afacerilor Interne a unui imobil situat în localitatea Iºalniþa, str. Mihai Eminescu nr.
105Z, judeþul Dolj.

24. Proiect de hotãrâre privind modificarea studiului de fezabilitate – indicatorii tehnico-economici pentru proiectul
”Sistem de Management Integrat al Deºeurilor în Judeþul Dolj”.

25. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele
Moþãþei – Calafat ºi Calafat – Bãileºti.

26. Proiect de hotãrâre privind asocierea judeþului Dolj cu S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în vederea înfiinþãrii parcu-
lui industrial ”High-Tech Industry Park Craiova”.

27. Proiect de hotãrâre privind înfiinþarea societãþii comerciale ”High-Tech Industry Park Craiova”.
28. Proiect de hotãrâre privind înfiinþarea parcului industrial ”High-Tech Industry Park Craiova”.
29. Proiect de hotãrâre privind desemnarea persoanei împuternicite sã reprezinte interesele Judeþului Dolj la Societatea

Comercialã High-Tech Industry Park Craiova S.A.
30. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã,

Secretariat.

NR. 23 Emisã astãzi, 24.01.2014

      Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,            SECRETAR,

          ION PRIOTEASA           GHEORGHE BARBÃRASÃ
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Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil ca-
binet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în co-
muna Giurgiþa. Tele-
fon: 0755/953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.

TERENURI
Vând teren 400mp
în Segarcea, intra-
vilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr.
29F (în spatele li-
ceului). Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 mp
de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.

Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere de-
comandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/
690.698.

SCHIMBURI
Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Tele-
fon: 0251/231.143.
Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 ca-
mere + diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri metalic,
6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Tele-
fon. 0762/621.066.

UTILAJE
Vând semãnãtoa-
re grâu Matei Titi,
Bucovãþ, sat Palilu-
la, stare foarte
bunã. Telefon:
0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând 2 maºini de
spãlat Indesit 400
lei bucata. Telefon.
0769/690.918.
Vând ladã frigori-
ficã 5 sertare ,sta-
re foarte bunã, asi-
gur garanþie 1 an.
Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Vând bocanci,
ghete, pantofi
negri, flex mare,
calculator instruire
copii nou, combinã
stereo - nouã, fri-
gider 320 litri, piei
bovinã velurate,
piese Dacia noi.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.
Vând sobã de în-
cãlzit cu gaze.
Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi na-
þionale, ceasuri de
masã ºi o pendu-
lã. Telefon: 0351/
459.222.

Vând un injector
pentru un aparat de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu
pedale pentru copii
50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute
25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.

Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bo-
canci piele 43 noi,
piatrã polizor 250/
20/25 mm, cauciu-
curi 155/13 cu jan-
tã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca,
lângã poartã. Tele-
fon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã meta-
licã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 25 ianuarie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoa-
ne, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi
pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând nicovalã fie-
rãrie maºini de cu-
sut nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.

VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Te-
lefon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

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

CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþi-
onal. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã
o fatã la aparta-
ment 3 camere cu
centralã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0766/328.569.
Închiriez aparta-
ment 2 camere
ultracentral, ul-
tralux, toate dotã-
rile, internet, AC.
Telefon. 0762/
109.595.
Particular, închiriez
apartament 2 ca-
mere zona Corniþo-
iu, 150 euro nego-
ciabil. Telefon:
0770/935.848.
Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti – Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã serio-
zitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical
fãrã vicii caut sufle-
tul pereche pentru
convieþuire, vârsta
55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.

Domn serios 52 ani
cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie even-
tual cãsãtorie. Telefon:
0785/ 103.411; 0740/
895.691.

PIERDERI
Pierdut Numãr Fis-
cal DJ 0027024285.
Se declarã nul.
Pierdut Numãr Fis-
cal DJ 0027016122.
Se declarã nul.
Pierdut numãr Fis-
cal DJ 0027020419.
Se declarã nul.
Pierdut numãr Fis-
cal DJ 0027018617.
Se declarã nul.
S.C. CLAIDENT
SRL declarã pier-
dut Certificat de
Înmatriculare ºi
Certificate Con-
statatoare emise
de ORC Dolj. Se
declarã nule.

CONDOLEANÞE
Sincer îndurera-
te, familiile ªtefan
ºi Rodica Tunsoiu,
Marian ºi Isabela
M u s c a l a g i u
anunþã decesul
celei care a fost
MUSCALAGIU
IOANA (NELA) -
mamã, soacrã, bu-
nicã ºi strãbunicã
devotatã. Înhuma-
rea – azi, ora 11.00 ,
la cimitirul Sineasca.

Silistra, soþie, împreunã cu copiii, nepoþii ºi cus-
crii, reamintesc celor care l-au cunoscut pe soþul DAN
ªERP, cã astãzi se împlinesc 6 sãptãmâni de când acest
chip blând, calm ºi mult rãbdãtor, care a plecat cu
multã liniºte sufleteascã sã se întâlneascã cu bãiatul
SORIN la Bunul Dumnezeu. Ne-a lãsat amintiri dragi,
lacrimi ºi un dor nestins. Voi cei care m-aþi iubit/ De
când eu v-am pãrãsit/ Poate aºa mi-a fost destinul/
Mie odihna, vouã chinul/
Mie Raiul, Cerul Sfânt/
Vouã lacrimi pe pãmânt.
Familia mulþumeºte tutu-
ror preoþilor, enoriaºilor,
ºefilor ºi foºtilor colegi de
serviciu, colegilor de ser-
viciu ai copiilor Robert ºi
AnaMaria, care l-au con-
dus pe ultimul drum.

Dumnezeu
sã-l odihneascã!

COMEMORÃRI
Cu aceaºi durere
familia anunþã împli-
nirea a 21 ani de la

decesul celui ce a
fost CONSTANTIN –
TITI GHEORGHE
(Fost ziarist). Dumne-
zeu sã-l odihneascã.
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BUNDESLIGA –
ETAPA A 18-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: M’gladbach
– Bayern.

Sâmbãtã: Dortmund – Augsburg, Stuttgart
– Mainz, Wolfsburg – Hannover, Nurnberg –
Hoffenheim, Freiburg – Leverkusen (toate
16:30), Frankfurt – Hertha (19:30).

Duminicã: Werder – Braunschweig (16:30),
Hamburg – Schalke (18:30).

1. Bayern* 44 10. Stuttgart* 19
2. Leverkusen 37 11. Werder 19
3. M’gladbach 33 12. Hoffenheim 18
4. Dortmund 32 13. Hannover 18
5. Wolfsburg 30 14. Hamburg 16
6. Hertha 28 15. Frankfurt 15
7. Schalke 28 16. Freiburg 14
8. Augsburg 24 17. Nurnberg 11
9. Mainz 24 18. Braunschw. 11

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 21-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Celta – Be-
tis.

Sâmbãtã: Real M. – Granada (17:00), Valla-
dolid – Villarreal (19:00), Valencia – Espanyol
(21:00), Sevilla – Levante (23:00).

Duminicã: Almeria – Getafe (13:00), Osasuna
– Bilbao (18:00), Rayo – Atletico (20:00), Bar-
celona – Malaga (22:00).

Luni: Sociedad – Elche (23:00).
1. Barcelona 51 11. Levante 24
2. Atletico 51 12. Getafe 24
3. Real 50 13. Osasuna 22
4. Bilbao 39 14. Malaga 21
5. Villarreal 37 15. Elche 21
6. Sociedad 33 16. Celta 19
7. Sevilla 31 17. Almeria 19
8. Espanyol 25 18. Valladolid 16
9. Valencia 24 19. Rayo 16
10. Granada 24 20. Betis 11

LIGUE 1 –
ETAPA A 22-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Lille –
Rennes.

Sâmbãtã: Guingamp – Paris SG (18:00), Ajac-
cio – Sochaux, Montpellier – Nice, Nantes –
Reims, Toulouse – Bastia, Valenciennes – Lo-
rient (toate 21:00).

Duminicã: Lyon – Evian TG (15:00), Bordeaux
– St. Etienne (18:00), Monaco – Marseille
(22:00).

1. Paris SG 50 11. Toulouse 28
2. Monaco 45 12. Bastia 27
3. Lille 40 13. Nice 27
4. St. Etienne 37 14. Guingamp 25
5. Marseille* 32 15. Rennes 23
6. Nantes 32 16. Montpellier 21
7. Reims 32 17. Evian TG 21
8. Lyon 31 18. Valencien.* 17
9. Bordeaux 31 19. Sochaux 11
10. Lorient 30 20. Ajaccio 9

SERIE A –
ETAPA A 21-A

Sâmbãtã: Napoli – Chievo (19:00), Lazio –
Juventus (21:45).

Duminicã: Verona – Roma (13:30), Torino –
Atalanta, Sampdoria – Bologna, Inter – Cata-
nia, Cagliari – Milan, Livorno – Sassuolo, Par-
ma – Udinese (toate 16:00), Fiorentina – Genoa
(21:45).

1. Juventus 55 11. Milan 25
2. Roma 47 12. Atalanta 24
3. Napoli 43 13. Sampdoria 21
4. Fiorentina 40 14. Cagliari 21
5. Inter 32 15. Udinese 20
6. Verona 32 16. Chievo 17
7. Torino 29 17. Bologna 17
8. Parma 29 18. Sassuolo 17
9. Lazio 27 19. Livorno 13
10. Genoa 26 20. Catania 13
* - un meci mai puþin.

CUPA ANGLIEI – „16”-IMI DE FINALÃ
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Arsenal (I) – Coventry (III), Not-

tingham (II) – Preston (III).
Sâmbãtã: Bournemouth (II) – Liverpool (I) – 14:45, Sunderland (I)

– Kidderminster (V), Bolton (II) – Cardiff (I), Southampton (I) – Yeo-
vil (II), Huddersfield (II) – Charlton (II), Port Vale (III) – Brighton (II),
Southend (IV) – Hull (I), Rochdale (IV) – Sheffielld Wed (II), Wigan
(II) – Crystal P. (I), Man. City (I) – Watford (II), Birmingham (II) –
Swansea (I) – toate 17:00, Stevenage (III) – Everton (I) – 19:30.

Duminicã: Sheffielld Utd (III) – Fulham (I) – 15:00, Chelsea (I) –
Stoke (I) – 17:30.

În caz de egalitate, meciurile se rejoacã.

CUPA FRANÞEI – „16”-IMI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Marþi: Ajaccio – Caen (II) 0-2, Lens (II) – Bastia 2-1 prel., Angers
(II) – Sochaux 1-0, Boulogne (III) – Rennes 0-2, Sete (V) – Jura Sud
(IV) 2-0, Iris Club de Croix (V) – Lille 0-3, Concarneau (IV) – Guin-
gamp 2-3 prel., CA Basttia (II) – Niort (II) 2-2, 5-4 l.d., Marseille –
Nice 4-5.

Miercuri: Monts Or Azergues (IV) – Monaco 0-3, FA Ile Rousse
(V) – Bordeaux 0-0, 4-3 pen., Yzeure (IV) – Lyon 1-3, Moulins (IV) –
Toulouse 2-1, Paris SG – Montpellier 1-2.

Joi: Auxerre (II) – Dijon (II) 3-2 prel., Cannes (IV) – Plabennec
(IV) 1-0.

Program optimi (11/13 februarie): Moulins (IV) – Sete (V), Lille –

Caen (II), FA Ile Rousse (V) – Guingamp, Auxerre (II) – Rennes, Lyon
– Lens (II), Angers (II) – CA Bastia (II), Cannes (IV) – Montpellier,
Nice – Monaco.

CUPA ITALIEI – SFERTURI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ

Marþi: Roma – Juventus 1-0 (Gervinho 79; Bogdan Lobonþ a fost
rezervã la gazde).

Miercuri: Milan – Udinese 1-2 (Balotelli 7 / Muriel 41 pen., N.
Lopez 78).

Joi: Fiorentina – Siena (II) 2-1 (Ilicici 20, Compper 75 / Giaco-
mazzi 59).

29 ianuarie, 21:45: Napoli – Lazio.
Program semifinale, în dublã manºã (5/12 februarie): Udinese –

Fiorentina, Roma – Napoli/Lazio.

CUPA REGELUI SPANIEI –
SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Marþi: Espanyol – Real Madrid 0-1 (Benzema 25).
Miercuri: Sociedad – Santander (III) 3-1 (M. Gonzales 4, 33, Vela

62 / M. Kone 83), Levante, Barcelona 1-4 (El Zhar 31 / Juanfran 53
aut., Tello 60, 81, 86).

Joi: Atl. Madrid – Bilbao 1-0 (Godin 41).
Returul se va disputa sãptãmâna viitoare, 28/30 ianuarie.
Program semifinale (5/12 februarie): Levante/Barcelona – So-

ciedad/Santander, Espanyol/Real M. – Atl. Madrid/Bilbao.

Accidentat la genunchiul stâng,
într-un meci din „16”-imile Cupei
Franþei, columbianul Radamel Fal-
cao s-a ales cu o gravã leziune a
ligamentului încruciºat anterior,
ceea ce-l face indisponibil mini-
mum 6 luni.

Miercuri, când Soner Ertek, un
profesor de geografie de la amato-
rii lui Chasselay (D4; 0-3 cu Mo-
naco), l-a atacat prin alunecare,
Falcao avea piciorul stâng fixat în
pãmânt ºi genunchiul i-a cedat ime-
diat sub forþa impactului. „E grav”,
a afirmat imediat tehnicianul mo-
negascilor Claudio Ranieri, vãzân-
du-ºi elevul zvârcolindu-se pe gazon de du-
rere. „Arbitrul care a permis jocul dur îl va
avea pe conºtiinþã”, a adãugat acesta.

In cursul zilei de joi, atacantul a cãlãtorit la
Porto, unde a fost consultat de chirurgul or-
toped lusitan Jose Carlos Noronha, renumit
în lumea fotbalului. ªi diagnosticul nu i-a lã-
sat speranþe nici mãcar de doi bani: „Rupturã
a ligamentului încruciºat anterior. E nevoie
urgentã de operaþie. Pauzã, cel puþin 6 luni”.

Un profesor de geografie la scos din circuit

Preºedintele clubului FC Barcelona, Sandro
Rosell, a demisionat, joi seara, dupã ce a fost
pus sub presiunea afacerii Neymar. Înlocuitorul
sãu este Joseph Maria Bartolomeu, vicepreºedin-
tele grupãrii „blau-grana”, care va fi în funcþie
pânã la organizarea de noi alegeri. Demisia lui
Rosell, anunþatã într-o conferinþã de presã, a
survenit unei „reuniuni extraordinare a Comitetu-
lui director” al clubului catalan. Miercuri, un
judecãtor spaniol anunþase cã existã o plângere a
unui socio al Barçei legate de condiþiile financiare
ale transferului lui Neymar în vara lui 2013 de la
FC Santos la FC Barcelona. Rosell este acuzat
de deturnare de fonduri, în timp ce presa
spaniolã dezvãluie cã transferul ar fi costat 95 de
milioane de euro ºi nu 57 de milioane, suma
anunþatã. Sub preºedinþia lui Rosell, Barcelona
ºi-a adjudecat Liga Campionilor în 2011 ºi douã
titluri în Spania, 2011 ºi 2013, reducând datoria
clubului de la 431 de milioane de euro la 331
milioane de euro. El i-a succedat la conducerea
lui Juan Laporta (2003-2010).

Situaþie în care, pentru Falcao, CM din
Brazilia (va debuta în 12 iunie) dispare. La
27 de ani, ar fi fost primul sãu turneu final.
Aflând, vinovatul a declarat: „Sunt devastat.
Îmi pare rãu”.

Ameninþãri ºi din partea
mafiei columbiene

Vestea nu a fost primitã deloc bine în þara
sud-americanã, cunoscutã pentru nivelul

mare al violenþei, dar ºi pentru asasi-
narea lui Andres Escobar, fundaºul
care ºi-a înscris un autogol la Cupa
Mondialã din 1994. Iar columbienii nu
au stat pe gânduri. Au invadat mail-ul
ºi pagina de Facebook a lui Soner Er-
tek cu ameninþãri, înjurãturi ºi jigniri,
mesajele escaladând chiar pânã la ame-
ninþãri cu moartea. „Au venit mesaje
chiar ºi pe adresa de mail a clubului
nostru. Cuprindeau ameninþãri ºi ce-
reri de suspendare pe viaþã a lui Er-
tek”, a declarat preºedintele lui Cha-
sellay, Jocelyn Fontanel, pentru site-
ul 20minutes.fr. Se pare însã cã presa
sud-americanã a descoperit ºi impli-

carea mafiei columbiene într-unele dintre
mesajele pentru care Ertek ºi-a închis con-
tul de Facebook, fiind „extrem de speriat de
amplitudinea pe care a luat-o cazul lui Fal-
cao”, conform lui Jocelyn Fontanel.

La CM din Brazilia, Columbia, vãzu-
tã drept una dintre potenþialele surprize
ale competiþiei, face parte din grupa C,
alãturi de Grecia, Coasta de Fildeº ºi Ja-
ponia.

Selecþionerul Rusiei, Fabio Capello,
a semnat, ieri, un nou contract cu Fe-
deraþia de la Moscova, valabil pânã la
finalul Cupei Mondiale din 2018, com-
petiþie gãzduitã chiar de Rusia.

Potrivit rsport.ru, ofi-
cialii ruºi au dorit sã îi
prelungeascã înþelegerea
italianului încã din luna
octombrie, când a obþi-
nut calificarea la Cupa
Mondialã din Brazilia.

„Semnarea prelungirii
contractului dintre fede-
raþia rusã ºi antrenorul
echipei naþionale, Fabio
Capello, a avut loc. Con-
tractul este valabil pânã
la finalul Cupei Mondiale
din 2018”, a anunþat fo-
rul fotbalistic rus.

Preºedinte le  Barcelonei ,
Sandro Rosel l ,  a  demisionat

Capello ºi-a prelungit contractul
de selecþioner al Rusiei

Luna trecutã, numele lui Capello a
fost vehiculat pentru postul de antrenor
al echipei engleze Tottenham Hotspur.

Fabio Capello antreneazã reprezenta-
tiva Rusiei din 2012.
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Spaniolul Rafael Nadal, numã-
rul 1 mondial, l-a învins, ieri, pe
elveþianul Roger Federer, în semi-
finalele de la Australian Open, în 3
seturi, scor 7-6 (4), 6-3, 6-3, ºi
va juca a treia sa finalã la Antipozi,
adversar fiindu-i Stanislas Waw-
rinka (nr. 8 ATP, l-a învins, joi, cu
3-1 la seturi, pe Tomas Berdych).
Anterior, Rafa se impuse o datã,
în 2009, contra aceluiaºi Federer,
pentru ca apoi, în 2012, sã cedeze
în faþa sârbului Novak Djokovici.

Cât priveºte meciurile directe
din “clasicul” cu Federer, Nadal
a ajuns la a 23-a victorie în 33 de
partide. În disputa de ieri, iberi-
cul s-a folosit extraordinar de bac-
khand ºi de jocul de uzurã care l-
a fãcut celebru pentru a închide
partida. Voleul lui Federer nu a mai
funcþionat ca în celelalte meciuri
disputate la Australian Open, iar
Nadal s-a folosit din plin de aceas-

Încã un duel acontat de Rafa!

Nadal a trecut facil de FedererNadal a trecut facil de FedererNadal a trecut facil de FedererNadal a trecut facil de FedererNadal a trecut facil de Federer,,,,,
însoþindu-l pe Wînsoþindu-l pe Wînsoþindu-l pe Wînsoþindu-l pe Wînsoþindu-l pe Wawrinka în ultimul actawrinka în ultimul actawrinka în ultimul actawrinka în ultimul actawrinka în ultimul act

Meciul pentru trofeu va avea loc duminicã dimineaþã, de la ora 10:30, în direct la Eurosport

Deja învingãtor la AO în urmã cu doi ani, când fãcea
pereche cu americanca Bethanie Mattek-Sands, Horia
Tecãu a acces, ieri, într-o nouã finalã. Alãturi de
indianca Sania Mirza, cei doi, favoriþi 6, au trecut de
reprezentanþii gazdelor, Jarmila Gajdosova/Matthew
Ebden, scor 2-6, 6-3, 10-2, dupã o orã ºi 13 minute de
joc. Adversarii din ultimul act (duminicã dimineaþã) vor
fi Kristina Mladenovici (Franþa) ºi Daniel Nestor
(Canada), care au dispus de perechea chinezo-.ameri-
canã Jie Zheng/Scott Lipsky, scor 6-3, 6-1.

tã hibã ºi l-a pasat din toate un-
ghiurile.

“Este o onoare pentru mine sã
jocul împotriva lui Federer. Am
jucat cel mai bun tenis din acest
turneu contra lui. Rana de la mânã
e mai bine, deºi e o zonã destul
de delicatã. E greu sã joci cu
aceastã ranã, dar cred cã îmi re-
vin din ce în ce mai bine”, a ex-
plicat Nadal.

În cazul în care se va impune la
Melbourne, Rafael Nadal va ajun-
ge la 14 titluri de Grand Slam, ega-
lându-l pe americanul Pete Sam-
pras, cel care a urmãrit meciul din
tribune.

Nadal îl conduce cu 12-0 pe
Stanislas Wawrinka la întâlnirile
directe, iar pentru elveþian este pri-
ma finalã de Grand Slam din ca-
rierã. Cel mai recent spaniolul ºi
elveþianul s-au întâlnit în luna no-
iembrie, la Turneul Campionilor de

la Londra, joc decis în urma a douã
tie-breakuri. De altfel, Wawrinka
nu i-a luat nici mãcar un set spa-
niolului, care conduce cu 26-0!!!

La fete, Na Li – Cibulkova
(astãzi, 10:30, Eurosport)

În 2014, pe trofeul de la Aus-
tralian va fi scris un nume în pre-
mierã. Finalistele din acest an, Ci-
bulkova ºi Na Li, nu s-au impus
niciodatã la Antipozi.

Dacã chinezoaica în vârstã de
31 de ani a mai ajucat aici douã
finale, pentru Cibulkova e prima
finalã de Mare ªlem în care se ca-
lificã.

Pentru a ajunge sã-ºi dispute
trofeul “Daphne Akhurst”, Na Li a
trecut de Eugenie Bouchard cu 6-
2, 6-4, iar slovaca de Agnieszka
Radwanska cu 6-1, 6-2. “E minu-
nat cã am ajuns pânã aici, mã simt
ca într-un vis. O sã încerc sã joc

cât de bine pot”, a spus cea alinta-
tã Domi. Înainte de Australian
Open 2014, cel mai bun rezultat al
jucãtoarei în vârstã de 24 de ani
fusese calificarea între primele
patru la Roland Garros, în 2009.

De cealaltã parte, Na Li are deja
un trefeu de Grand Slam, cucerit
la Roland Garros în 2011, la care
se adãugã, cum am notat deja, ºi

cele douã finale jucate la Melbour-
ne în 2011 ºi 2013, când a fost
învinsã de Kim Clijsters, respectiv
Victoria Azarenka. “Acum am mai
multã experienþã, dar tot trebuie sã
lovesc mingea, sã joc bine pentru
a câºtiga trofeul”, a spus Na Li.
Cele douã s-au întâlnit de patru ori
pânã acum ºi de fiecare datã s-a
impus chinezoaica.

La un pas de marea
performanþã din 2012.

Tecãu, în finalã la dublu mixt

Errani ºi Vinci ºi-au apãrat titlul
Jucatã ieri, finala probei de dublu fe-

minin a fost câºtigatã de perechea italia-
nã Sarra Errani/Roberta Vinci, principa-
lele favorite, care a dispus în trei seturi
de rusoaicele Ekaterina Makarova/Elena
Vesnina, favorite 3, scor 6-4, 3-6, 7-5.
Italiencele se impuseserã la Melbourne
ºi anul trecut, iar în 2012 au fost fina-
liste.

Trecând la competiþia de dublu mas-
culin, finala acesteia s-a disputat azi noap-
te, învingãtorii decisându-se din meciul
Eric Butorac (SUA)/Raven Klaase (Afri-
ca de Sud) – Lukasz Kubot (Polonia)/Ro-
bert Lindstedt (Suedia), favoriþi 14.

Sâmbãtã
Digi Sport 1
11:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

Corona Braºov – „U” Jolidon Cluj / 12:30 –
HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Dinamo –
CS Caraº Severin / 15:00 – HANDBAL (F) –
Liga Naþionalã: HC Zalãu – Dunãrea Brãila /
17:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Real Ma-
drid – Granada / 19:00, 21:45 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Napoli – Chievo, Lazio – Juven-
tus.

Digi Sport 2
13:00, 15:00– VOLEI (F) – Divizia A1: SCM

„U” Craiova – CSM Bucureºti, Dinamo – CSM
Târgoviºte / 18:00 – FOTBAL – Camp. Fran-
þei: Guingamp – Paris SG / 21:00, 23:00 – FOT-
BAL – Camp. Spaniei: Valencia – Espanyol,
Sevilla – Levante.

Digi Sport 3
12:45, 14:15 – BOB – Cupa Mondialã, în

Germania / 18:00– VOLEI (M) – Divizia A1:
Dinamo – Zalãu / 20:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: Gaz Metan Mediaº – BC Mureº.

Dolce Sport 1
19:00, 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Napoli – Chievo, Lazio – Juventus.
Dolce Sport 2
18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Guin-

gamp – Paris SG / 20:00 – BASCHET (M) –
Liga Adriaticã: Cedevita Zagreb – Cibona Za-
greb.

Sport.ro
14:45 – FOTBAL – Cupa Angliei: Bourne-

mouth – Liverpool.
Eurosport
10:30 – TENIS – Australian Open: ziua a 13-

a / 12:30 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la
Kitzbuhel / 13:45 – SÃRITURI CU SCHIURI-
LE – CM, la Sappore / 15:00 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM, la Ljubno / 17:00 – BOWLS
– Camp. Mondial: semifinale.

Eurosport 2
9:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM, la

Sappore / 11:15 – SCHI ALPIN – CM, la Corti-
na d’Ampezzo / 13:00 – SANIE – CM, la Sigul-
da / 14:00 – COMBINATA NORDICÃ – CM,
la Oberstdorf / 15:30 – SCHI ACROBATIC –
CM, la Kreischberg / 16:30, 19:30 – FOTBAL
– Camp. Germaniei: Dortmund – Augsburg,
Frankfurt – Hertha.

Duminicã
Digi Sport 1
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Almeria –

Getafe / 14:15 – BOB – Cupa Mondialã, în Ger-
mania / 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Cagliari
– Milan / 18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-
nalã: HCM Constanþa – ªtiinþa Bacãu / 20:00,
22:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Rayo – Atle-
tico, Barcelona – Malaga.

Digi Sport 2
12:45 – BOB – CM, în Germania / 13:30, 16:00

– FOTBAL – Camp. Italiei: Verona – Roma, Inter –
Catania / 18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Bor-
deaux – St. Etienne / 20:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: CSM Oradea – CSU Sibiu / 22:00
– FOTBAL – Camp. Franþei: Monaco – Marseille.

Digi Sport 3
14:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM

Bucureºti – HCM Rm. Vâlcea / 16:00 – FOTBAL
– Camp. Italiei: Parma – Udinese / 18:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: BCM „U” Piteºti –
CSU Ploieºti / 20:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: CSM Bucureºti – HC Odorhei / 21:45
– FOTBAL – Camp. Italiei: Fiorentina – Genoa.

Dolce Sport 1

13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Vero-
na – Roma, Inter – Catania / 19:30 – FOTBAL –
Camp. Greciei: Skoda Xanti – Olympiakos / 22:00
– FOTBAL – Camp. Franþei: Monaco – Marseille.

Dolce Sport 2
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Cagliari –

Milan / 20:00 – BASCHET NBA: Miami Heat –
San Antonio Spurs.

TVR 2
16:00, 18:30 – HANDBAL (M) – Camp. Eu-

ropean: finala micã ºi finala mare.
Eurosport
8:00, 10:30 – TENIS – Australian Open: ziua

a 14-a, ultima / 13:30 – SCHI ALPIN – Cupa Mon-
dialã, la Cortina d’Ampezzo / 15:15 – COMBI-
NATA NORDICÃ – CM, la Oberstdorf / 16:15 –
SCHI ALPIN – CM, la Kitzbuhel / 17:00 – BOWLS
– Camp. Mondial: finala.
Eurosport 2
9:30 – SANIE – CM, la Sigulda / 11:15 – SCHI

ALPIN – CM, la Kitzbuhel / 13:30 – SCHI ALPIN
– CM, la Cortina d’Ampezzo / 14:00 – SANIE –
CM, la Sigulda / 15:00 – SÃRITURI CU SCHIU-
RILE – CM, la Planica / 16:30, 18:30 – FOTBAL
– Camp. Germaniei: Werder – Braunschweig,
Hamburg – Schalke.
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În încercarea de a-şi salva clubul
de la colaps, Adrian Mititelu a găsit,
se pare, soluţia potrivită. Nu a cău-
tat foarte departe, fiindcă din Gorj a
apărut varianta Marin Condescu. Li-
derul minerilor tocmai s-a despărţit
de echipa pe care a dus-o din ligile
inferioare până în cupele europene,
din postura de vicecampioană, şi a
acceptat imediat s ă vină alături de
Mititelu. Cei doi s-au mai contrat în
trecut, dar au lăsat deoparte vechile
orgolii şi au căzut de acord că o alian-
ţă pentru a s alva FC Univesitatea
Craiova. Mititelu şi Condescu s-au
întâlnit la un hotel din Bănie joi sea-
ra şi au pus la cale, în mare, detaliile
colaborării. Ast fel, clubul va fi în
continuare al lui Adrian Mititelu, iar
Condescu îl va alimenta cu bani
„După ce voi preda situaţia lui Eu-
gen Pârvulescu la Pandurii, voi pre-
lua Universitatea Craiova, ca mana-
ger general. Vom atrage sponsorizări,
finanţări, vom vinde abonamente. Eu
voi manageria clubul printr-o socie-
tate, va fi un fel de comodat. Va avea
rolul de a administra clubul, iar Adri-
an Mititelu rămâne patron. Vom da
drumul la  t reabă în  cel mai s cur-
t timp. Avem jucători la dispoziţie,
avem ca obiectiv să promovăm în
Liga I. Adrian Mititelu are termen
până la finalul lun ii februarie să lă-
mureas că situaţia de la club. Mă im-
plic, voi finanţa Craiova aşa cum am
făcu t şi la  Târgu Jiu. Sunt prea de-
parte de prob leme ca să spun acum
ce s e va în tâmpla în relaţia cu CS U
Craiova” a spus Condescu.

Mititelu: „În viitor, vom fi cea
mai bună echipă din România”

Adrian Mititelu s-a arătat foarte
optimist în privinţa acestei colabo-
rări şi spune că echipa sa va renaşte,
urmând să promoveze, iar în viitor să

Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Vremea revanşei pentru „Legiunea
Gemina”

Poate cel mai important
meci, din punct de vedere
al rivalităţii, cel cu Steaua, a
fost pierdut în tur de bas-
chetbaliştii de la SCM Uni-
vers itatea Craiova, chiar
dacă Polivalenta a fost pli-
nă şi, ca de obicei, „legio-
narii” au avut avantaj con-
sistent până spre final. Vre-
mea revnaşei a venit pentru
echipa lui Marius Toma, care duminică, de la ora 18, întâlneşte, în sala „Mihai
Viteazul” din capitală, pe Steaua Eximbank. Un punct avans are Craiova după
cele 14 runde scurse până acum. „E un meci foarte important pentru noi, pe
care îl pregătim în linişte. Este posibil ca luni să anunţăm anumite decizii în
privinţa echipei, în funcţie şi ce se întâmplă cu Steaua” a declarat team-
managerul Marius Toma.

De asemenea, baschetbalistele de la SCM CSS Craiova joacă astăzi, de la ora
12, în deplasare la Târgu Mureş, contra singurei echipe pe care au învins-o în
acest sezon, Nova Vita. Tot astăzi, de la ora 17, voleibaliştii craioveni evoluează
în deplasare cu Agronomia Bucureşti, iar singurul meci care se joacă în Bănie în
acest week-end este cel dintre echipele feminine de volei SCM U Craiova şi
CSM Bucureşti, astăzi la ora 13, în Sala „Ion Constantinescu”.

Craiova asediază Cetate Deva
şi cu Tivadar

După două eşecuri consecutive în
Liga Naţională, care au îndepărtat-o
de play-off, echipa feminină SCM Cra-
iova joacă astăzi, de la ora 18, în de-
plasare, cu CSM Cetate Deva, în eta-
pa a 14-a. Acum două runde, Deva a
produs una dintre cele mai mari sur-
prize ale sezonului, învingând Corona
Braşov, echipa care peste 3 zile a defi-
lat în Bănie. Pentru disputa cu Deva,
Carmen Amariei are la dispoziţie o nouă
jucătoare, experimentatul inter Miha-
ela Tivadar. Fosta internaţională, ajun-
să la 31 de ani, a semnat cu SCM după
ce s-a des părţit de Jolidon Cluj, din
cauza restanţelor s alariale. „Am fost
aproape să vin la Craiova şi în vară,
dar am ezitat pentru că eram foarte ata-
şată de Cluj. M-au convins Carmen Amariei şi naşa mea, Roxana Han. M-a
impresionat calmul lui Carmen, felul în care îşi motivează echipa la time-out-
uri, vrea să implementeze la Craiova modelul nordic” a spus Tivadar, care a
făcut parte din lotul de argint al României la Mondialul din 2005.

Ioana Roşca, semifinală la Tinajo
Sportiva legitimată la CSM Craiova, Ioana Roşca, a reuşit să se califice în

semifinalele turneului ITF Futures de 10.000 de dolari de la Tinajo, Spania. În
sferturi, Roşca a învins-o pe a cincea favorită a competiţiei, localnica Arabela
Fernandez Rabener, scor 6-3, 6-1. Astăzi, sportiva din Craiova va disputa
semifinala, împotriva favoritei secunde, Laura Pous-Tio (Spania, 324 WTA).
„Ar fi un rezultat nemaipomenit pentru mine să câştig turneul, mai ales că
vreau să particip în primăvară la Roland Garros şi am nevoie de cât mai multe
puncte”, a declarat Ioana Roşca.

Altfel, în acest week-end, Clubul Sportiv Popeci Play găzduieşte Campio-
natul European de Tenis pe echipe, pentru băieţi până în 12 ani, respectiv
meciurile uneia dintre cele 4 grupe de calificări, în urma cărora primele 2 clasa-
te vor merge la Turneul Final.

Cea mai mare lovitură financiară şi de
imagine, de la aducerea lui Piţurcă

Minerii vin să-l
salveze pe Mititelu

Marin Condescu a fost numit manager general la FC Universitatea
Craiova şi l-a anunţat deja antrenor principal pe Emil Săndoi

devină chiar „cea mai bună echipă
din România”. ”Marin Condes cu
este oltean, un mare fan al Universi-
tăţii Craiova chiar dacă şi-a legat des-
tinele de o frumoasă echipă din Olte-
nia, Pandurii. Ne-am mai şi înţepat în
trecut, iar acum îmi pare rău, dar este
este situaţia, lucram la echipe diferi-
te. Acum avem pârghii şi interese co-
mune. Este nevoie de un Marin Con-

descu în club, mai ales că eu am obo-
sit din cauza acestor lupte pe care le-
am purtat în ultimul timp. Odată ce
am fost degrevat de problemele le-
gate de echipă, sper ca de acum să
mă pot concentra exclusiv pe războa-
iele cu FRF. Universitatea Craiova va
renaşte pentru că este un brand ex-
trem de puternic. Marin Condescu
era liber de contract, cum se spune,
noi aveam nevoie de experienţa lui,
cunoaşte mulţi oameni care vor să
sprijine echipa. El va ocupa funcţia
de manager, se ocupă deja de abso-
lut toate problemele echipei. Va avea
putere deplină să conducă echipa aşa
cum crede. Avem şanse la promova-
re, iar dacă vom fi lăsaţi să jucăm pe
Ion Oblemenco, vom spulbera orice
adversar. Dacă nu, atunci vom juca
la Severin, acolo unde mai avem con-

tract un an şi jumătate sau la Sibiu
sau în altă parte. Într-o zi eu voi avea
foarte mulţi bani şi atunci vom fi cea
mai bună echipă din  România” a
spus Mititelu.

Lui Nicolo Napoli i-a propus
să fie martor la căratul apei

Prima condiţie pusă de Marin
Condescu a fost instalarea lui Emil
Săndoi ca antrenor principal. Nico-
lo Napoli s-a revoltat şi ş i-a cerut
restanţele salariale. „Eu am rămas la
echipă în condiţii grele şi acum sunt
dat la o parte, nu e normal. Îmi vreau
banii pentru cele 6 luni în care am
lucrat şi pe cei 3 ani de contract” a
sărit italianul, iar imediat Condescu
a luat  în calcul păstrarea acestuia
într-o funcţie din cadrul clubului, din
care poate colabora cu Săndoi, aces-
ta putând îndeplini şi funcţia de di-
rector tehnic. „Emil Săndoi va fi noul
antrenor al echipei. Vor veni şi jucă-
tori de la Pandurii la Craiova. Nicolo
Napoli nu va fi dat afară de la Craio-
va. Va avea o discuţie cu Săndoi şi
îşi vor împărţi atribuţiile. Cel mai im-
portant e să lămurim ce au jucătorii
de primit”, a spus Condescu. Napoli
nu vrea să audă de colaborare, afir-
mând că rămâne doar dacă va fi an-
trenor principal. În schimb, Săndoi
este încântat de ofertă. „Am accep-
tat pe loc propunerea domnului Con-
descu, de care ma leagă o prietenie
veche şi o mare performanţă. Am avut
două oferte din Liga 1, dar voi cola-
bora cu un om pentru care am o sti-
mă deosebită. Sunt convins că vom
reuşi să ducem echipa acolo unde
merită. Condescu e garanţia succe-
sului. Luni va fi reunirea lotului. Nu
pot să cred că fotbaliştii Universită-
ţii au făcut sacrificiile de până acum,
n-au cum să nu câştige” a explicat
Emil Săndoi, cel care a promovat Pan-
durii în Liga I, în 2005.


