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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Azi, Popescule, nu mai vorbim
de lepră, dar lepre găseşti la  tot
pasul. actualitate / 3

Primul

cotidian al

Olteniei

administraţie / 6 cultură / 9Pensionarii vor,
din nou,
gratuităţi
pe RAT Craiova

Bilete cu reducere şi autobuze
noi din partea RAT Craiova, locuri
de parcare şi apă de la Izvarna –
acestea au fost principalele lucruri
pe care craiovenii le-au cerut de la
autorităţile locale la dezbaterea pu-
blică organizată pe marginea bu-
getului locale. Primarul Lia Olguţa
Vasilescu a promis că trei dintre
cele mai arzătoare dorinţe ale pen-
sionarilor vor fi îndeplinite în acest
an. Autorităţile locale au organizat,
în după-amiaza de vineri, o dezba-
tere publică pe marginea bugetului
pe anul 2014.

Ion Prioteasa, preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj:
„Le facem munca
mai uşoară celor
care lucrează
în administraţia
locală”. social / 8

Codurile Penal şi de
Procedură Penală,
prezentate
avocaţilor doljeni

Peste 100 de avocaţi din cadrul
Baroului Dolj, dar şi din alte judeţe
ale ţării, au fost prezenţi, sâmbătă, la
Filarmonica Oltenia pentru a discuta
pe marginea noilor Coduri penal şi
de procedură penală. Baroul Dolj şi
Centrul Teritorial Craiova al Institu-
tului Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor au organi-
zat, la sfârşitul săptămânii, un sim-
pozion cu tema „Elemente de conti-
nuitate şi discontinuitate în reglemen-
tările actualelor şi noilor coduri pe-
nale şi de procedură penală”.

Două premiere de
impact la Opera
Română Craiova:
spectacolul pentru
copii „Hänsel şi Gretel”
şi opereta „Silvia”

În pregătire se mai află „Car-
mina Burana”, cu Orchestra şi
Corul Radio, ca şi un turneu în
Germania şi Elveţia

Eveniment
pag. 4 şi 5

Iarna românească fără zăpadă e un anacronism climatic, as ta o
ştim. Un se mn rău prevestitor, zăpada având şi ea ros tul ei,  mai
ales  într-un jude ţ preponderent de câmpie. A vocife ra cam fără
rost în privinţa consis tenţei zăpezii căzute se circumscrie mai de
grabă proastei noastre dispoziţii, cuplate la inconvenie ntele ano-
timpului. Tentaţi să atribuim bombăneala dusă până la blasfemie
autorităţilor administraţiei publice locale, care nu deszăpe zesc
cu maximă autoritate toate drumurile judeţene sau arterele de
circulaţie din localităţi, nu putem să nu ţine m seama, oricât de
înfierbântaţi am fi, că adminis tratorii noştri, după toate apare nţe-
le, chiar se străduiesc, deşi inconvenientele rămân.
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TSD face 8 propuneri
pentru lista PSD la
europarlamentare, între
care ºi Cãtãlin Ivan

Preºedintele Tineretului Social De-
mocrat (TSD), Mihai Sturzu, a anunþat,
sâmbãtã, cã organizaþia a desemnat 8
persoane pentru lista finalã a partidu-
lui la alegerile europarlamentare, deci-
zia urmând sã fie luatã dupã ºedinþa
Comitetului Executiv al PSD, între cei
nominalizaþi fiind ºi Cãtãlin Ivan, ºeful
delegaþiei PSD în PE. Potrivit lui Stur-
zu, cele 8 persoane sunt: Cãlin Buzgãu
(Mureº), Ioana Pop Cazacu (Maramu-
reº), Andi Cristea, Cãtãlin Ivan ºi Clau-
dia Þapandel din Bucureºti, Gabriel
Oniga (Cluj), Emilian Pavel (Bihor) ºi
Alexandru Rotaru (Neamþ). Liderii tu-
turor organizaþiilor de tineret ale PSD
din þarã au participat, sâmbãtã, la Si-
biu, la o sedinþã a Biroului Politic ºi a
Comitetului Executiv în care s-a discu-
tat strategia organizaþiei privind alege-
rile europarlamentare.

ªedinþa Comisiei de
revizuire a Constituþiei,
amânatã pentru 3 februarie

Senatorul PSD Ion Chelaru a decla-
rat ieri, pentru Mediafax, cã ºedinþa
Comisiei de revizuire a Constituþiei (al
cãrei vicepreºedinte este) programatã
pentru astãzi a fost amânatã pentru
data de 3 februarie, din cauza condiþii-
lor meteorologice. „Estimãm cã forma
amendatã a proiectului de revizuire a
Constituþiei o vom finaliza în câteva
zile, începând cu data de 3 februarie,
pentru ca apoi sã o înaintãm Curþii Con-
stituþionale ºi Comisiei de la Veneþia”,
a precizat Chelaru. În ºedinþa de astãzi
a Comisiei de revizuire a Constituþiei
urmau sã fie analizate amendamentele
care au reieºit din observaþiile Comi-
siei de la Veneþia ºi ale Consiliului Le-
gislativ. Documentul de 120 de pagini,
obþinut de Mediafax, cuprinde punc-
tual modificãrile la care membrii Comi-
siei de revizuire ar putea renunþa ori
care trebuie rediscutate.

Circulaþia feroviarã pe Valea Prahovei a
fost redeschisã ieri pe un singur fir, trenuri-
le fiind preluate cu locomotive Diesel peste
secþiunea afectatã, a declarat ieri, pentru
Agerpres, Aurel Vlaicu, director CFR Cãlã-
tori. „Situaþia pe Valea Prahovei este în evo-
luþie. S-a redeschis un singur fir circulaþiei
ºi trenurile au început sã fie preluate alter-
nativ cu locomotiva Diesel peste secþiunea
afectatã. Echipele sunt în teren ºi se lucrea-
zã la restabilirea alimentãrii cu energie elec-
tricã ºi eliberarea celuilalt fir”, a precizat Vlai-
cu. Potrivit acestuia, pentru rezolvarea pro-
blemei apãrute pe Valea Prahovei toate tre-
nurile au fost oprite doar în staþii. „Toate
trenurile au fost oprite numai în staþii, au
fost încãlzite, pentru cã reþeaua era alimen-
tatã la energie electricã, ºi s-a þinut legãtura
cu cãlãtorii prin intermediul personalului din
staþii. Singurul lucru pe care nu am putut sã-l ºtim
a fost momentul redeschiderii liniei, pentru cã echi-
pele au lucrat în condiþii deosebit de grele în defi-
leul de la Valea Largã, unde pânã ºi legãtura radio
a fost extrem de dificil de stabilit”, a adãugat Aurel
Vlaicu. Zece trenuri de cãlãtori au rãmas blocate,
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în noaptea de sâmbãtã spre duminicã, în gãrile din-
tre Ploieºti ºi Predeal, dupã ce mai mulþi copaci au
cãzut pe linia de contact în zona „Valea Largã”.

În ceea ce priveºte situaþia la nivel naþional, di-
rectorul CRF Cãlãtori a precizat cã fuseserã anulate
în jur de 8% din numãrul total de trenuri. „ªi la nivel

naþional situaþia este în evoluþie ºi avem anu-
late în jur de 8% din numãrul total de trenuri
aferente unei zile normale de circulaþie, în
special pe secþiile afectate de viscol ºi de
cod portocaliu, în partea de sud ºi sud-est a
þãrii. Nu putem sã spunem o cifrã exactã, cã
sunt 30 de trenuri anulate, pentru cã numã-
rul poate sã creascã sau sã scadã în funcþie
de cum ne informeazã colegii de la infras-
tructurã. Scopul anulãrilor este numai acela
de a face loc echipelor de oameni ºi utilajelor
de deszãpezire, sã repunã în circulaþie în con-
diþii normale calea feratã. Nu este alt scop
decât deplasarea în siguranþã ºi securitatea
trenurilor cu cãlãtori. În primul rând intrã uti-
lajele ºi pe urmã circulã trenurile de cãlãtori,
evident ºi în funcþie de situaþia atmosferi-
cã”, a explicat reprezentantul CFR Cãlãtori.-
 Tot în vederea facilitãrii accesului echipelor

de intervenþie feroviarã ºi a utilajelor pentru deszã-
pezire, ieri, CFR Cãlãtori a decis sã reducã numãrul
garniturilor pe anumite tronsoane feroviare din zo-
nele afectate, pentru a se evita blocarea în parcurs,
fiind menþinut în grafic un numãr de trenuri adaptat
condiþiilor meteo nevaforabile.

Stratul de zãpadã a crescut ieri di-
mineaþã la 1,35 metri în Munþii Fãgã-
raºului, la peste 2.000 de metri altitu-
dine, la Bâlea Lac (judeþul Sibiu),
unde meteorologii avertizeazã cã exis-
tã risc însemnat de producere de ava-
lanºe. La altitudine mai mari de 1.800
de metri, riscul de avalanºã este în-
semnat, adicã de gradul trei, iar între
1.500 ºi 1.800 de metri este un risc
moderat, de grad doi, pe o scarã de la
unu la cinci, potrivit meteorologilor.

Senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donþu, mem-
bru al Comisiei juridice, a declarat, sâmbãtã, cã în
cazul preºedintelui acestei comisii, senatorul liberal
Tudor Chiuariu, condamnat de ICCJ la 3 ani ºi 6 luni
de închisoare cu suspendare, acesta este singurul
care poate lua decizia demisiei din funcþie. „Referi-
tor la problema moralã, Tudor Chiuariu este singu-
rul ce poate lua o decizie în acest sens”, a declarat
Donþu într-o conferinþã de presã, subliniind cã de-
misia este un act unilateral de voinþã. El a mai preci-
zat cã, din punct de vedere legal, nu se poate pro-
nunþa decât dupã ce citeºte dispozitivul hotãrârii
judecãtoreºti ºi va vedea motivarea ºi dacã sunt ºi
pedepse complementare. „Nu mã pot antepronunþa

Senator PSD din Comisia juridicã: Chiuariu e singurul
care poate lua o decizie privind demisia

pentru cã voi da un vot în comisie, pentru cã aceas-
tã comisie juridicã e ºi de imunitãþi ºi dosarul va
veni oficial la comisie ºi vom vedea ce e acolo”, a
explicat Donþu. Fostul ministru al Comunicaþiilor
Zsolt Nagy a fost condamnat definitiv la 4 ani de
închisoare cu suspendare, iar fostul ministru al Jus-
tiþiei Tudor Chiuariu a primit 3 ani ºi 6 luni, tot cu
suspendare, potrivit deciziei definitive luate vineri
de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie în dosarul „Poº-
ta Românã”. Totodatã, instanþa a dispus pentru
Chiuariu, ca pedeapsã accesorie, interzicerea drep-
turilor prevãzute de art. 64, alineatul 1, teza a doua,
precum ºi literele b ºi c din Codul penal, respectiv:
dreptul de a fi ales în autoritãþile publice sau în funcþii

elective publice; dreptul de a ocupa o funcþie impli-
când exerciþiul autoritãþii de stat; dreptul de a ocupa
o funcþie sau de a desfãºura o activitate de natura
aceleia de care s-a folosit pentru sãvârºirea infracþi-
unii. Potrivit anchetatorilor, în perioada anilor 2005 -
2007, printr-un ºir de acte nelegale, reprezentanþii
Poºtei au contribuit la trecerea unui imobil din pro-
prietatea publicã a statului în proprietatea privatã a
SC Imopost Developements SA, demers în care au
fost implicaþi ºi cei doi membri ai Guvernului, prin
emiterea unui act normativ cu scopul de a „clarifi-
ca” situaþia juridicã a terenului ºi a favoriza astfel
firma menþionatã. Prejudiciul în acest caz a fost esti-
mat de DNA la 8.619.787 de euro.

Prim-vicepreºedintele PDL, Cã-
tãlin Predoiu, a declarat, sâmbãtã,
la Sibiu, cã este „prezidenþiabilul
PDL”, fiind „foarte optimist” în le-
gãturã cu candidatura sa. Întrebat,
într-o conferinþã de presã, dacã va
rãmâne singurul prezidenþiabil al
PDL, Predoiu a rãspuns cã „sunt
prezidenþiabilul PDL ºi mã concen-
trez pe acest program ºi pe proiec-
tul meu de þarã”. Acesta susþine
cã se bazeazã pe întreaga sa expe-
rienþã, dar ºi pe meseria sa pentru
a-ºi asuma rolul de preºedinte.
„Sunt foarte optimist pentru cã ºtiu
ce am fãcut ca ministru, ºtiu ce am
fãcut în relaþiile internaþionale pen-
tru România, ºtiu cã am o profesie
solidã, ce mã va ajuta întotdeauna
sã-mi servesc þara, ºtiu cã am o re-
laþie bunã în þarã ºi în afarã cu oa-
meni politici din varii familii politi-
ce. Pot sã-mi asum, deci, un rol de
preºedinte. Am foarte mare încre-
dere cã românii se vor uita cu foar-
te mare atenþie la persoane, nu la

Risc însemnat de avalanºã în Munþii Fãgãraº,
zãpadã de 1,3 metri la Bâlea Lac

În aceste condiþii, se recomandã pru-
denþã pentru cei care practicã spor-
turile de iarnã ºi evitarea traseelor
turistice din zonã, care sunt închise,
tocmai pentru a preveni accidentele.
Accesul la Bâlea Lac se poate face în
aceastã perioadã doar cu telecabina,
care este funcþionalã. Cei mai mulþi
turiºti care vin la Bâlea Lac vor sã
vadã singurul hotel de gheaþã din
România ºi printre puþinele din sud-
estul Europei.

Predoiu: Sunt prezidenþiabilul PDL,
n-am nici o preocupare cu privire
la cei care nu au încã încredere

sondaje, nu la teorii ºi scenarii, ci
la persoane ºi ce au fãcut ele”, a
afirmat Predoiu. Chestionat dacã
dezminte zvonul potrivit cãruia ar
putea sã nu fie singurul candidat
al PDL la alegerile prezidenþiale,
Predoiu a spus cã, „personal, nu
am auzit un astfel de zvon, dar dacã
cineva îl pune în funcþiune, îl pune
pentru cã se pare cã are o proble-
mã cu candidatura mea. Asta în-
seamnã cã încep sã deranjez. (...)
Sunt foarte încrezãtor în candida-
tura mea, n-am nici o preocupare
cu privire la cei care nu au încã în-
credere. Timpul va demonstra cã
analiza lor a fost greºitã ºi cã eu
sunt o soluþie”. Deputatul PDL Ele-
na Udrea declara în urmã cu câte-
va zile cã dupã alegerile europar-
lamentare se vor stabili candida-
turile pentru preºedinþie, ea spu-
nând cã „se vorbeºte” despre can-
didatura lui Emil Boc ºi exprimân-
du-ºi speranþa în concretizarea
acesteia.
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GEORGE POPESCU

Sunt, tot ce se poate, un nostalgic. E o acuză pe care
câţiva cititori ai acestor pagini mi-au avansat-o, chiar dacă
nu – cu toţii şi nu întotdeauna – în termenii acelei zeloase şi
acerbe dispute în care ne complăcem de câţiva ani buni
înăuntrul unei societăţi mai radicalizate ca nicicând.

Căzută din belşug în aceste ultimele zile şi nopţi, ninsoa-
rea aceasta, departe de a mă tulbura, îmi readuce puritatea
unor insomnii mai vechi: ale copilăriei, fireşte, când, furişat
la fereastra aburită sub vraja trosnetului lemnelor din sobă,
contemplam nesfârşitul al pe firul unor visuri înaripate de
cine ştie ce neliniştite năzuinţe.

Ninge şi acum cu fulgi zburătăciţi de uşoara adiere a unui
vânticel încă destul de îngăduitor cu noi. Şi nu-mi pot scoa-
te din minte sub nicio formă un gând ce mă răscoleşte în
ultimul timp: ce împiedică oare, în adâncul sufletelor noas-
tre, pulsiunea acelei împăcări cu noi înşine şi cu ceilalţi? Ce
fascinaţie dementă întreţine, cu un sârg nebun, această vrajbă
instalată în lume? De parcă duhul răului ar fi ieşit din co-

Imposibila împăcare…
clauri neştiute şi ne pune la cumplite încercări.

Ştim, de-acum, nu trăim în „cea mai bună dintre lumile
posibile”. Fiindcă nici nu există o asemenea lume. Ştim şi
că în alcătuirea misterioasă a fiecăruia dintre noi îngerul şi
demonul convieţuiesc; confruntarea dintre bine şi rău nu e
niciodată dinainte decisă; născuţi pentru suferinţă, bucuria
rămâne totuşi nu doar o pură şi ispititoare năzuinţă, ci şi o
recompensă pentru fiecare victorie înfăptuită cu cuget cu-
rat şi cu inima deschisă.

Troienele de zăpadă, întinse peste casele şi câmpurile din
copilărie, revin acum în memorie ca un memento că, totuşi,
bunătatea din noi nu s-a stins iremediabil, că, dincolo de
zarve şi de necazuri, de neîmpliniri şi de lipsuri, împăcarea
mai este posibilă. Înţelepciunea este senină, are puritatea
zăpezii imaculate ce se aşterne băsmuitoare peste Ţară şi
peste Lume.

Pacea, în ipostaza ei sustrasă vreunei axiomatici politice,
fie aceasta şi „corecte”, nu există în realitatea clipei, a zilei,

a anilor. Şi nu există probabil fiindcă nu-i altceva decât
…scurtul răgaz dintre războaie, aşa cum o definea cu aproape
şase secole în urmă Erasmus.

Există conflicte deschise ca nişte mari şi odioase strigăte
de durere peste tot, tocmai în aceste zile: de la Cairo la Kiev,
de la Kabul în Irak, prin nu ştiu ce colţuri ale Africii, mor
oameni, se distrug valori, în iureşul unei uri pe care nici un
înţelept, nicio filozofie şi nicio ideologie n-o poate explica.
Trăim în imperiul instinctului primar cu nechibzuinţa unor
barbari din negurile istoriei.

De aceea,  să-mi fie îngăduit, sub semnul „indecent” al
nostalgiei după zăpezile copilăriei, să mă întreb, cu o în-
fr igurare mai inc lementă dec ât a iernii, dacă împăcarea
dinăuntrul nostru mai es te posibilă. Şi dac ă speranţa nu
moare niciodată, cum credem a şti, atunci belşugul aces-
tor zăpezi binecuvântate ne-ar putea dărui, dacă nu ga-
ranţia unei năzuinţe pierdute, atunci măcar sensul unei
căutări de noi înşine.

Autorităţile locale au organizat,
în după-amiaza de vineri, o dezbate-
re publică pe marginea bugetului pe
anul 2014. În  Sala Mare a Primăriei
Craiova nu au ajuns, din păcate, prea
mulţi craioven i, întrebările şi p ropu-
nerile referitoare la cheltuirea bani-
lor publici fiind puse de acelaşi grup
de pensionari care participă la fie-
care şed in ţă a Cons iliulu i Local
Municipal Craiova. După prezen ta-
rea st ructurii bugetare, care a fost
făcută de directo rul economic, Ni-
co lae Pascu şi exp licaţiile pe lis ta
de investiţii, oferite de primarul Lia
Olgu ţa Vasilescu , participan ţii la

Pensionarii vor, din nou, gratuităţi pe RAT Craiova
Bilete cu reducere şi autobuze noi din partea

RAT Craiova, locuri de parcare şi apă de la Izvar-
na – acestea au fost principalele lucruri pe care
craiovenii le-au cerut de la autorităţile locale la

dezbaterea publică organizată pe marginea buge-
tului locale. Primarul Lia Olguţa Vasilescu a pro-
mis că trei dintre cele mai arzătoare dorinţe ale
pensionarilor vor fi îndeplinite în acest an.

dezbatere i-au  cerut primarului câ-
teva lucruri.

Bilete cu reducere
pe autobuze şi tramvaie

Craioveanul Theodor Roşu a ce-
rut autorităţilor locale ca şi pensio-
narii cu vârste de peste 70 de ani să
aibă parte de reduceri la transportul
public, propunând să se tipărească
bilete cu 50% mai ieft ine pent ru
această categorie de cetăţeni. „S-a
greşit încă din mandatul trecut, din
aprilie 2012 când s-a acordat gratui-
tate 50% pentru pensionarii cu veni-
turi peste 10 milioane lei. Eu am cerut
atunci să se tipărească nişte bilete şi
să scriem în diagonală că sunt pen-
tru pensionari, cu  50% subvenţ ia
acordată. Cum îl cumpărăm, îl şi folo-
sim”, a cerut Roşu, care le-a adresat
autorităţilor şi o epigramă în caz că
nu vor agrea propunerea sa.
Gratuitate totală pentru
călătorii de peste 70 de ani

Un alt participant la dezbatere a
mers până acolo încât i-a cerut pri-
marului Lia Olguţa Vasilescu să acor-
de gratuitate totală celor cu vârsta
de peste 70 de ani.

„Ca să faceţi un bine celor care
vârsta peste 70 de ani, şi care sunt în
număr de 5.000, vă propun ca şi aceş-
tia să beneficieze de reducere totală”,
a propus, la rândul lui, şi Marian Tri-
fan, preşedintele Asociaţiei Pensiona-
rilor Civile „Mihai Viteazul” din Craio-
va. Un alt craiovean, Liviu Marines-
cu, a spus că, în majoritatea cazurilor,
media veniturilor pe o familie de pen-
sionari este mult sub media a 1.000 de

lei, motiv pentru care se impune trans-
portul gratuit în autobuze. 

Olguţa Vasilescu:
„Luăm în calcul acum, şi

acordarea de bilete gratuite”
Edilul Craiovei, Lia Olguţa Vasi-

lescu, le-a promis pensionarilor că va
pune în discuţie acordarea mai mul-
tor tipuri de gratuităţi pe traseele RAT
Craiova. „E o propunere pe care au
făcut-o mai mulţi în sală, o să discut
cu domnul director Radu Preda să
vedem dacă putem să asigurăm bile-
te gratuite pentru pensionarii cu vâr-
sta de peste 70 de ani. În principiu,
eu sunt foarte de acord cu acest lu-
cru, mai ales că sunt foarte multe pro-
iecte sociale pe care noi le facem din
acest  an. Sigur că luăm în  calcul
acum, după aceste sugestii, şi acor-
darea de bilete gratuite la RAT şi pen-
tru cei de peste 70 de ani”, a menţio-
narul primarul. 
Izvarna 2, pe fonduri europene

Pe lângă gratuităţile RAT Craio-
va, pensionarii au mai cerut autobu-
ze noi şi staţii pentru călători, dolean-
ţe pe care edilul le-a garantat în acest
an. Pe lista craiovenilor s-a regăsit şi
constru irea firului 2 Izvarna, edilul
menţionând că investiţia se va face
cu fonduri europene. Singura dorin-
ţă pe care autoritatea nu a agreat-o a
fost cea a reintroducerii parcărilor cu
plată. Primarul Lia Olguţa Vasilescu
a explicat că autoritatea şi-a făcut
calcule în acest sens, dar a rezultat
costurile mai mari pentru şoferi, mo-
tiv pentru care municipalitatea a de-
cis să se meargă pe acelaşi sistem cu
plata taxei de 40 de lei.
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Iarna româneascã fãrã zãpadã e un ana-
cronism climatic, asta o ºtim. Un semn rãu
prevestitor, zãpada având ºi ea rostul ei,
mai ales într-un judeþ preponderent de
câmpie. A vocifera cam fãrã rost în privin-
þa consistenþei zãpezii cãzute se circum-
scrie mai de grabã proastei noastre dispo-
ziþii, cuplate la inconvenientele anotimpu-
lui. Tentaþi sã atribuim bombãneala dusã
pânã la blasfemie autoritãþilor adminis-
traþiei publice locale, care nu deszãpezesc

Firma Tehnologica
amendatã

Dupã cum anunþaserã deja
meteorologii, vineri seara a în-
ceput sã ningã în Dolj, fiind in-
stituit Cod Portocaliu de ninsoa-
re ºi vânt puternic. Comitetul
Judeþean pentru Situaþii de Ur-
genþã a þinut în permanenþã le-
gãtura cu autoritãþile locale, uti-
lajele de deszãpezire au fost
scoase în trafic ºi, pe tot par-
cursul zilei de sâmbãtã s-a reu-
ºit menþinerea drumurilor jude-
þene ºi naþionale în stare de
funcþionare. E adevãrat, traficul
s-a desfãºurat în condiþii de iar-
nã, însã nu au fost situaþii care
sã impunã închiderea traficului
rutier pe nici un drum. Culmea
este cã probleme au apãrut toc-
mai pe tronsoane de drum naþi-
onal, unde administratorii ar fi
trebuit sã se mobilizeze ºi mai
abitir. Astfel, poliþiºtii Serviciu-
lui Rutier Dolj ºi cei din cadrul
Poliþiei municipiului Calafat,
aflaþi în executarea atribuþii-
lor de serviciu, au aplicat trei
sancþiuni contravenþionale ad-
ministratorului drumului pu-
blic, firma Tehnologica Radi-
on SRL, pentru modul în care

Doljul a trecut cu bine codulDoljul a trecut cu bine codulDoljul a trecut cu bine codulDoljul a trecut cu bine codulDoljul a trecut cu bine codul
portocaliu de ninsoare ºi vântportocaliu de ninsoare ºi vântportocaliu de ninsoare ºi vântportocaliu de ninsoare ºi vântportocaliu de ninsoare ºi vânt

Codul portocaliu de ninsoare ºi vânt pu-
ternic instituit în acest sfârºit de sãptãmâ-
nã în judeþul Dolj a determinat o mobilizare
generalã, astfel cã perioada criticã a trecut
fãrã ca în judeþ sã se înregistreze probleme
deosebite. Nu au fost drumuri blocate de
nãmeþi, nici localitãþi rãmase fãrã energie
electricã ºi nici evenimente rutiere deose-
bite. Peste 250 de poliþiºti au fost mobili-
zaþi, fiind instituite 42 de filtre rutiere pe
drumurile judeþene, pompierii au fost ºi ei

la datorie, autospecialele lor echipate co-
respunzãtor de iarnã efectuând mai multe
transporturi de pacienþi. Pentru cã nu s-a
mobilizat corespunzãtor ºi a acþionat cu în-
târziere pe trei tronsoane de drum naþio-
nal, firma Tehnologica a fost sancþionatã cu
5.355 lei. Forþele de intervenþie sunt în con-
tinuare „pe baricade“, iar la finalul video-
conferinþei de ieri, prefectul de Dolj, Ma-
rius Deca, a mulþumit tuturor pentru modul
în care ºi-au fãcut treaba.

a acþionat pe DN 65 Craiova –
Pieleºti, DN 56 A Calafat – Ce-
tate ºi DN 65 C Calafat – Bul-
zeºti. „Valoarea sancþiunilor
contravenþionale se ridicã la
suma de 5.355 lei, acestea fiind
aplicate în conformitate cu pre-
vederile OUG 195/2002 pentru
neîndeplinirea obligaþiei de în-
treþinere a drumului public pe
timp de iarnã, potrivit reglemen-
tãrilor în vigoare”, a precizat
agent principal Amelia Cãprãrin,
din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj. Mai exact, deºi anun-
þaserã un numãr de utilaje, re-
prezentanþii firmei au avut în te-
ren mult mai puþine.

Autospecialele
ISU Dolj – folosite
la transporturi
„pentru viaþã”

Sâmbãtã seara, în jurul orei
20.00, autospeciala de Transport
Victime Multiple din cadrul ISU

Dolj, care este 4X4 ºi echipatã
corespunzãtor pentru a circula
în condiþii de iarnã, însoþitã de
un medic, un paramedic ºi un
asistent, a transportat  un pa-
cient cu diagnosticul disecþie de
aortã de la UPU Craiova în loca-
litatea Caransebeº, pe ruta Cra-
iova – Drobeta Turnu Severin –
Caransebeº - retur. În plus, o
maºinã similarã, a preluat din
judeþul Olt, un echipaj de medici
din Bucureºti, care veneau la
Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova pentru o preleva-
re de organe de la un pacient
aflat în moarte clinicã. Dupã pre-
levarea organelor, sâmbãtã sea-
ra, în jurul orei 22.00, s-a luat
decizia ca autospeciala de trans-
port victime multiple sã-i ducã
pe medici pânã în Bucureºti.
Operaþiunea a fost dusã la capãt
cu succes, ieri dimineaþã maºi-
na revenind la bazã.

42 de filtre rutiere
în judeþ

Peste 250 de poliþiºti de la
formaþiunile de ordine publicã
ºi poliþie rutierã au fost în dis-
pozitiv în acest week-end, for-
mând 42 filtre rutiere în judeþ,
pentru informarea conducãto-
rilor auto ºi sprijinirea reprezen-
tanþilor autoritãþilor locale în
procesul de deszãpezire. De
asemenea, la posturile de poli-
þie se aflã câte un poliþist care
menþine permanent legãtura cu
autoritãþile locale ºi ofera toto-
datã sprijin participanþilor la tra-
fic ºi utilajelor de deszãpezire.
În continuare Poliþia Rutierã re-
comandã ºoferilor informarea
asupra condiþiilor de deplasare
pe traseul ales, precum ºi de-

spre condiþiile meteo rutiere pro-
gnozate pentru zona tranzitatã.
Dotarea autovehiculelor cu an-

velope pentru sezonul rece.
Echiparea autoturismului cu lo-
patã, perie/mãturã, racletã, sac
cu sare/nisip ºi lanþuri. Asigura-
rea unei rezerve de combustibil,
apã, hranã, haine groase, pãturi,
medicamente, un telefon mobil
pe care sã-l folosiþi în caz de ur-
genþã, apelând cu mult calm nu-
mãrul de urgenþã 112, precum
ºi un încãrcãtor/baterie de rezer-
vã. Utilizarea luminilor de întâl-

nire ºi pe timpul zilei, pe toate
categoriile de drumuri ºi a celor
de ceaþã în cazul apariþiei aces-
tui fenomen.

La finalul videoconferinþei
de ieri, la care au fost prezenþi
reprezentanþi ai tuturor forþe-
lor care au intervenit în aceste
zile, prefectul de Dolj, Marius
Deca,  le-a mulþumit pentru
modul în care ºi-au fãcut da-
toria,  subliniind cã SCLDP
(Societatea de Lucrãri Dru-
muri ºi Poduri Dolj) a mers
foarte bine în judeþ, la fel ca
ISU Dolj ºi Poliþia judeþeanã.

CARMEN ZUICAN

„Pot spune cã am trecut cu
bine peste acest cod portoca-
liu, pentru cã nu am avut per-
soane blocate sau drumuri în-
chise. Problemele apãrute au
fost remediate la timp ºi chiar
a fost o mobilizare foarte bunã,
s-a circulat ºi se circulã pe toa-
te drumurile din judeþul nos-
tru. ªi autoritãþile locale s-au
descurcat foarte bine, pentru
cã nu am avut solicitãri din
partea primarilor sã-i sprijinim cu deszãpezirea ”, ne-a declarat Ma-
rius Deca, prefectul judeþului Dolj.

Gheorghe Mîciu, directorul
SCLDP, spune cã angajaþii firmei îºi
fac mereu datoria ºi cã de aceastã
datã au avut ºi un pic de noroc, pen-
tru cã nu a viscolit atât de puternic.
„Avem în jur de 70 de utilaje cu care
s-a acþionat în permanenþã pe toate
drumurile din judeþ. Oricât de mare
ar fi zãpada, noi o dãm la o parte.
Probleme apar atunci când este vis-
col puternic. De aceastã datã vântul
nu a bãtut atât de tare ºi am fãcut
faþã. De altfel, ºi acum oamenii sunt

la lucru, mai dau cu materiale antiderapante ºi intervin unde este nevoie”,
ne-a explicat Gheorghe Mîciu.
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cu maximã autoritate toate drumurile ju-
deþene sau arterele de circulaþie din loca-
litãþi, nu putem sã nu þinem seama, oricât
de înfierbântaþi am fi, cã administratorii
noºtri, dupã toate aparenþele, chiar se
strãduiesc, deºi inconvenientele rãmân.
Comandamente judeþene peste comanda-
mente, videoconferinþe cu dispoziþii ºi co-
menzi rãspicate, pentru fluidizarea circu-
laþiei în Craiova, dar ºi în restul localitã-
þilor doljene, nu alungã, cum spuneam, fri-

sonul inalienabilului „specific local”. Ex-
perienþa iernii de fapt seamãnã cu viaþa
noastrã. ªi discuþia devine cam aºa. Pe lân-
gã ce ne aºteptãm sã facã administraþia
publicã localã prin societatea de resort,
dar ºi restul regiilor autonome, la care
adãugãm firma câºtigãtoare a licitaþiei,
fiecare, la locuinþa proprie sau la firma la
care lucreazã, sã-ºi croiascã pârtia de ac-
ces. ªi nu e deloc necuviincios gestul, cu
toatã propãºirea noastrã. Chiar dacã re-

pertoriul propriu îl vom asezona logodnei
pasagere cu lopata. Pânã la urmã, nu doar
autoritãþile publice locale ne transformã
în comunitãþi prost dispuse, ci ºi noi înºi-
ne. S-a acþionat ºi se acþioneazã cu toatã
dotarea existentã, fãrã a se rãzbi pânã la
ultima arterã de circulaþie a urbei. Aºa cã,
evident, sunt nemulþumiþi, nu puþini la
numãr, încât constatãrile nu se pot rezu-
ma nici la jumãtatea plinã a paharului, nici
la jumãtatea goalã.

Sâmbãtã ºi duminicã au fost
douã zile albe, la propriu, pentru
Craiova. Îndeosebi în prima zi de
week-end a nins fãrã întrerupere,
acoperind oraºul cu un strat mare
de zãpadã. Au fost douã zile de
foc pentru autoritãþile locale care
au încercat sã facã tot posibilul
pentru a decongestiona mãcar
strãzile principale, în tot acest timp
ningând continuu. Primarul Lia
Olguþa Vasilescu, care a suprave-
gheat personal acþiunea de deszã-
pezie din tot oraºul, le-a cerut tu-
turor factorilor implicaþi sã folo-
seascã materialul antiderapant
care existã pe stoc ºi sã suplimen-
teze utilajele de intervenþii pe mã-
surã ce este nevoie de ele.

Mobilizare generalã
împotriva zãpezii

Norocul craiovenilor a fost ºi
acela cã ninsorile s-au sincroni-
zat cu sfârºitul de sãptãmânã când
oamenii au stat acasã, iar autori-
tãþile au putut sã acþioneze mai
bine pe strãzi. „A fost ºi este încã
foarte greu pentru cã ninge con-
tinuu ºi nu se poate îndepãrta toatã
zãpada. Dar avem utilaje pe strãzi,
am mobilizat mulþi oameni sã cu-
rãþe trotuarele ºi facem tot posi-
bilul sã deszãpezim oraºul foarte
bine astfel încât mâine dimineaþã

(n.r. – luni dimineaþã) când cra-
iovenii vor merge la serviciu sã
nu mai aibã probleme”, a declarat
ieri Cristian Popescu, directorul
Salubritãþii, societate care coor-
doneazã acþiunea de deszãpezire
în Craiova.

Noapte albã pentru
autoritãþi

Acþiunea de deszãpezire s-a
pornit la Craiova din noaptea de

vineri, când au început sã cadã
primii fulgi. De la ora 21.00, s-au
scos pe strãzi 22 de sãrãriþe care
au împrãºtiat 470 de tone de sare

ºi nisip pe aproape toate strãzile
intens circulate ºi trei cisterne care
au aruncat 10 tone de clorurã de
calciu lichidã. „Deºi ningea con-
tinuu, noi am scos muncitorii ca
sã îndepãrteze zãpada de pe tro-
tuare. Sãracii oameni au muncit
degeaba vineri noaptea pentru cã
s-a dovedit cã ninsoarea nu s-a
oprit absolut deloc ºi nici nu s-a
cunoscut tot efortul lor”, a preci-
zat Popescu. La îndepãrtarea zã-
pezii au participat alãturi de Salu-
britate ºi toate regiile din subordi-
nea Primãriei.

Sâmbãtã
s-a acþionat
cu toate utilajele

Sâmbãtã pe zi a nins fãrã în-
trerupere, iar autoritãþile au scos
pe strãzi toate cele 88 de utilaje.
S-au împrãºtiat 380 de tone de
material antiderapant ºi 10 tone
de clorurã de calciu. 118 de oa-
meni au muncit toatã ziua la de-
gajarea zãpezii de pe trotuare.
Potrivit autoritãþilor, acþiunea a
continuat ºi în noaptea de sâm-
bãtã spre duminicã. „De la 7 seara

ºi pânã la 7 dimineaþa, am inter-
venit la nivelul municipiului cu 67
de utilaje ºi s-au utilizat 410 tone
de material antiderapant ºi 7,5
tone de clorurã de calciu”, a pre-
cizat directorul Salubritãþii. În tot
acest timp au fost mobilizaþi 126
de muncitori, de la toate regiile
ºi societãþile aflate în subordinea
municipalitãþii.

Zãpada
este scoasã din oraº

Ieri, în jurul prânzului, nin-
soarea continua sã cadã, ce-i
drept cu fulgi rari, dar se circu-
la bine pe strãzile principale.
Trotuarele erau încã acoperite
cu zãpadã, reprezentanþii Salu-

britãþii promiþând cã se fac efor-
turi mari ca atât acestea, cât ºi
locurile de parcare din zonele
foarte circulate sã fie degajate de
zãpadã pânã luni dimineaþa când
se reia traficul intens în oraº.
”Ne propunem ca astãzi (n.r. -
ieri) sã lãrgim arterele de circu-
laþie ºi s-a intrat în toate micile
artere din cartiere ºi zonele peri-
ferice. Tot de astãzi s-a demarat
acþiunea de încãrcare a zãpezii ºi
transportarea în afara municipiu-
lui, la cele douã puncte de des-
cãrcare autorizate, în vecinãta-
tea rampei ecologice de la Mo-
fleni”, a precizat directorul Sa-
lubritãþii, Cristian Popescu.

LAURA MOÞÎRLICHE

Craiovenii, rugaþi sã parcheze regulamentar
Primarul Lia Olguþa Vasilescu le cere craiovenilor sã parcheze regula-

mentar autoturismele pentru a permite utilajelor de deszãpezire sã inter-
vinã pe toate strãzile din municipiu. În caz contrar, autoturismele vor fi
ridicate ºi se vor aplica sancþiuni.

Cât ne costã pârtia din  faþa curþii
Craiovenii trebuie sã îºi îndepãrteze zãpada ºi gheaþa de pe trotuarele

din faþa imobilelor ºi a curþilor deþinute, conform unui hotãrâri de consi-
liu adoptate în 2011. Neînlãturarea zãpezii se sancþioneazã cu amendã
cuprinsã între 5.00-1.500  lei pentru persoanele fizice ºi 1.000 – 2.500
lei pentru persoanele juridice.
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Patru milioane de euro a obþi-
nut administraþia judeþeanã de la
Uniunea Europeanã, bani cu care
se vor dota 45 de primãrii cu apa-
raturã ºi programe informatice.
Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj a precizat
cã  administraþia ºi-a propus sã
abordeze toate programele prin
care poate fi atrasã finanþare eu-
ropeanã pentru realizarea unor
proiecte.  „În plus, principiul
dupã care ne-am ghidat, de-a lun-
gul timpului, a fost acela cã efi-
cientã nu poate fi decât o admi-
nistraþie care îmbrãþiºeazã noul
ºi ºtie sã se foloseascã de instru-
mentele tot mai performante pe
care le oferã aceastã industrie a
tehnologiei informaþiei”, a subli-
niat Ion Prioteasa.

Un mare pas înainte
Consiliul Judeean Dolj s-a nu-

mãrat printre primele care s-au ori-
entat cãtre implementarea siste-
mului GIS pentru urbanism ºi
amenajarea teritoriului. ªeful ad-

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

Consiliul Judeþean Dolj a obþinut o
nouã finanþare din fonduri europene,
pentru trei proiecte cu o valoare cu-
mulatã de peste 4 milioane de euro,
care vizeazã creºterea eficienþei în
activitatea primãriilor, în special a
gestionãrii registrelor agricole, prin

informatizare. Potrivit preºedintelui
CJ Dolj, Ion Prioteasa, lista benefi-
ciarilor cuprinde 45 de localitãþi din
judeþ, ale cãror administraþii locale
vor fi incluse într-un sistem integrat,
urmând sã fie dotate cu aparatura ºi
programele informatice necesare.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

ministraþiei doljene a subliniat fap-
tul cã prin intermediul acestui sis-
tem, s-a reuºit realizarea, inven-
tarierea ºi cartarea în format elec-
tronic pentru toate cele 104 co-
mune din judeþ, cu tot ceea ce
presupun ele: terenuri, construc-
þii, drumuri, reþele de utilitãþi. „A
fost un mare pas înainte, prin care
am simplificat cu mult activitatea
în acest domeniu, inclusiv proce-
dura de eliberare a certificatelor
de urbanism ºi a autorizaþiilor de
construire.  Ne bucurã, aºadar,
faptul cã vor primi finanþare eu-
ropeanã trei proiecte ale noastre,
care înseamnã, în total, peste 4
milioane de euro ºi prin care con-
tinuãm modernizarea în adminis-
traþie, a mai spus ºeful adminis-
traþiei doljene.

„De câºtigat
vor avea doljenii”

Odatã puse în funcþiune, aces-
te sisteme informatice vor îmbu-
nãtãþi, în primul rând, modul în
care îºi desfãºoarã activitatea per-

sonalul din primãriile partenere.
Preºedintele CJ Dolj a mai spus cã
sfera beneficiarilor este, însã, cu
mult mai largã, pentru cã de câºti-
gat vor avea, de fapt, doljenii din
cele 45 de localitãþi vizate, care
numãrã aproape 170.000 de sufle-
te, aceasta fãrã a mai lua în calcul
ºi mediul de afaceri, firmele care
intrã în contact cu primãriile pen-
tru a depune sau obþine diferite în-
scrisuri. „În mod direct, le facem
munca mai uºoarã celor care lu-
creazã în administraþia localã, pen-
tru cã vor fi mai simplu de înre-
gistrat ºi de prelucrat datele din
registrele agricole ºi nu numai,
dacã ne gândim cã, prin cele trei
proiecte, vor fi cumpãrate ori, dupã
caz, actualizate ºi programe pen-
tru alte activitãþi, fie ele bugetare,
de contabilitate, fie legate de taxe-
le ºi impozitele locale”, a comple-
tat Ion Prioteasa .

Vom avea
un sistem deschis

ªeful administraþiei doljene sus-
þine cã va exista o bazã centralã
conþinând toate aceste date, cu
servere gestionate de consiliul ju-
deþean, la care primãriile partene-
re vor fi în permanenþã conectate,
prin internet, cu ajutorul progra-
melor speciale. Se creeazã astfel
ºi premisele pentru un viitor sis-
tem de videoconferinþe, care sã
asigure o cale de comunicare mai
rapidã. „Mai mult, revenind la GIS,
trebuie spus cã va fi realizatã o co-
relare între acesta ºi noul sistem.
Astfel, la informaþiile pe care le

avem acum despre poziþionarea
unei proprietãþi, despre destinaþia
terenului, din punct de vedere ur-
banistic, despre distanþa faþã de
reþelele de utilitãþi, se adaugã cele
din registrele agricole, cu numãrul
membrilor gospodãriei, cu supra-
feþe de teren ºi categorii de folo-
sinþã, cu tipuri de culturi, efective
de animale, dar ºi cele privind ta-
xele ºi impozitele locale aferente,
totul într-un tablou complet. Tre-
buie subliniat faptul cã vom avea
un sistem deschis, care va fi ex-
tins ulterior, prin includerea de noi
localitãþi”, a mai spus preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.

Vor fi procesate
mai repede cererile
ºi declaraþiile

Doljul se numãrãr printre jude-
þele cu cea mai mare finanþare ob-
þinutã ºi mai sunt depuse ºi alte
proiecte similare. Ion Prioteasa
spune cã în mod cert vor apãrea,
cel mai probabil, ºi unele aspecte

de noutate pentru angajaþii primã-
riilor, însã tocmai în acest sens s-
a prevãzut în proiecte - pe lângã
achiziþionarea de echipamente, pe
lângã dotarea cu programe infor-
matice ºi asigurarea serviciilor de
internet - ºi instruirea personalu-
lui în vederea folosirii lor. „De
partea cealaltã, a cetãþeanului,
acestea se vor traduce, mai întâi
de toate, într-o economie de timp,
pentru cã vor putea fi procesate
mai repede cererile ºi declaraþii-
le, va fi mai facil accesul la di-
verse formulare, la instrucþiunile
de completare a lor, la listele cu
acte necesare, se va crea inclu-
siv posibilitatea de a plãti taxele
ºi impozitele prin internet. În de-
finitiv, acesta este ºi scopul prin-
cipal al proiectelor noastre: sã
asigurãm condiþiile pentru o ad-
ministraþie þi mai deschisã, mai
accesibilã doljenilor ºi, bineînþe-
les, mai eficientã“, a declarat pre-
ºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa.

Valoarea totalã se ridicã la 20,2 milioane de lei
Cele trei proiecte, având CJ Dolj în calitate de lider, în parteneriat

cu un numãr total de 45 de unitãþi administrativ-teritoriale din judeþ,
vor beneficia de finanþare în cadrul Programului Operaþional Secto-
rial Creºterea Competitivitãþii Economice ºi au prevãzutã o duratã de
implementare de 18 luni. Cumulat, valoarea totalã se ridicã la 20,2
milioane de lei, inclusiv TVA, sumã din care 19,7 milioane de lei re-
prezintã asistenþa financiarã nerambursabilã.
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Oficialii care au vorbit şi au răs-
puns la întrebările pe această temă
au fost Eduard Kukan – preşedin-
tele delegaţiei Parlamentului Euro-
pean pe relaţia cu Albania, Bosnia
Herţegovina, Serbia, Muntenegru
şi Kosovo, europarlamentarul Ma-
rian Jean Marinescu – membru în
aceeaşi delegaţie şi raportor  din
partea PPE pe probleme legate de
liberalizarea vizelor şi libera circu-
laţie, europarlamentarul PPE Theo-
dor Stolojan, şefului Misiunii Re-
publicii Moldova pe lângă Uniunea
Europeană - Eugen Caras şi am-
basadorul Republicii Moldova în
Belgia – Mihai Gribincea. La se-
minar au participat studenţi basa-
rabeni ş i timoceni din Craiova,
membri ai Asociaţiei Studenţilor
Basarabeni şi Asociaţiei Studenţi-
lor Timoceni, şefii acestor struc-
turi studenţeşti – Ion Cobîşenco şi,
respectiv, Alexander Najdanovici,
dar şi un lider al comunităţii româ-
nilor din Timoc – Tihan Matasare-
vic, preşedintele Asociaţiei pentru
Tradiţia şi Cultura Rumânilor „Du-
nărea” din Kladovo.
Stolojan : ”Important este ca la
alegerile din noiembrie să
câştige forţele pro-europene”

Europarlamentarul Theodor
Stolojan a vorbit despre aderarea
Republicii Moldova la Uniunea Eu-
ropeană precum şi despre susţine-
rea de care se bucură fraţii noştri
de către România în acest demers.
„Am credinţa că în curând voi pu-
tea spune că în timpul mandatului
meu Moldova a obţinut liber la vize
în uniunea europeană. Noi sperăm
ca acest lucru să se întâmple cât
mai curând.  Domnul Marinescu
este raportor al PPE pe această li-
beralizare a vizelor, iar noi sperăm
ca acest lucru să se întâmple îna-
inte ca parlamentarii să intre în
campania electorală iar Parlamen-
tul European să între în încetarea
activităţii pentru alegeri. Ca un om
care am lucrat în Republica Mol-
dova timp de aproape şase ani cu
Banca Mondială,  am urmărit, în
timp, ce se întâmplă cu Moldova
şi consider că important este ca la
alegerile din noiembrie să câştige
forţele pro-europene şi nu ceilalţi
care ar opri parcursul acesta eu-
ropean al Republicii Moldova. Ti-
nerii ca dumneavoastră, generaţia
tânără din Moldova în special tre-
buie să lupte pentru ca la acele ale-
geri să câştige forţele pro Europa,
pentru c ă altfel toate eforturile
noastre vor fi zădărnicite”, a ex-
plicat Theodor Stolojan.
”Europarlamentarul Marinescu,
un prieten al Republicii Moldova”

Ambasadorul Republicii Moldo-

„Perspective şi provocări ale
extinderii UE cu noi state membre”

La invitaţia europarlamentarului Marian Jean Marinescu, vice-
preşedintele EPP, zilele trecute, s-a desfăşurat la Bruxelles, semi-
narul cu tema  „Perspective şi provocări ale extinderii UE cu noi state
membre”, unde s-a discutat despre aderarea Republicii Moldova ca
etapă următoare semnării tratatului de asociere, ce a avut loc re-
cent, la Vilnius şi negocierile de aderare începute oficial cu Serbia,
chiar săptămâna trecută, marţi, 21 ianuarie.

va pe lângă Uniunea Europeană,
Excelenţa Sa, Eugen Caras a vorbit
cu această ocazie, pe larg, despre
Parteneriatul Estic, în cadrul căruia
Moldova a parafat Acordul de Aso-
ciere, o componentă esenţială fiind
Zona de Comerţ Liber Aprofundat
şi Cuprinzător considerată o temă
de mare interes şi de mare impor-
tanţă pentru viitorul acestei ţări,
despre liberalizarea vizelor pentru
Republica Moldova, menţionându-
l pe Marian Jean Marinescu ca fi-
ind un bun prieten al Republicii
Moldova, dar şi despre Transnis-
tria. ”Parafarea Acordului de Aso-
ciere consemnează finalizarea ne-
gocierilor cu UE care au început în
ianuarie 2010 pentru Acordul de
Asociere şi în ianuarie 2012 pentru
zona de Comerţ Liber Aprofundat
şi Cuprinzător. Acordul stabileşte un
nou cadru juridic pentru coopera-
rea cu UE şi pregăteşte Republica
Moldova pentru asocierea politică
şi integrare economică. Acest Acord
se bazează pe importanţa pe care

pârţile o acordă respectării valori-
lor şi principiilor comune pe care le
împărtăşesc, în special democraţia
şi statul de drept, respectarea drep-
turilor omului şi libertăţilor funda-
mentale, precum şi asigurării unei
economii de piaţă funcţionale şi dez-
voltării durabile”, a subliniat diplo-
matul Eugen Caras.
”România a avut o contribuţie
directă, substanţială şi de mare
importanţă”

Diplomaţii moldoveni au fost în-
trebaţi de studenţii basarabeni care
învaţă la universităţile din Craiova,
despre problema conflictului trans-
nistrean, dacă este sau ba, un ob-
stacol în parcurgerea traseului eu-
ropean al Republicii Moldova. „Pro-
blema transnistreană, pentru mo-
ment, nu este o piedică în apropie-
rea Republicii Moldova de Uniunea
Europeană, dar bineînţeles nu este
nici ceva care facilitează acest dia-

log, problema există acolo, Chişi-
nău are opinia că apropierea de UE
va face eventual mai atractiv malul
drept al Nistrului pentru populatia
din stânga Nistrului, din Transnis-
tria şi astfel va facilita procesul de
reintegrare a ţării. Deci cooperarea
cu UE sectorial este extrem de vas-
tă, dar vreau să menţionez că dialo-
gul politic cu UE este foarte intens.
Ca o ţară europeană, Republica
Moldova are o istorie şi valori co-
mune cu statele membre ale Uniu-
nii Europene şi se angajează să pună
în aplicare şi să promoveze aceste
valori; care inspiră Republicii Mol-
dova alegerea sa europeană. Repu-

blica Moldova participă activ în ca-
drul celor patru platforme ale Par-
teneriatului Estic. S-a vorbit despre
vinuri şi vreau să vă spun astfel că
liberalizarea vinurilor s-ar fi întâm-
plat oricum odată cu aplicarea acor-
dului, dar urmare a embargoului
impus de Federaţia Rusă, comisa-
rul Dacian Cioloş a venit cu o pro-
punere de a liberaliza acest regim
de comerţ cu vinurile moldoveneşti,
ulterior, dosarul a ajuns în PE şi aici
a fost luată o decizie favorabilă în
termeni foarte  strânşi şi iată că în-
cepând cu 1 ianuarie această libe-
ralizare s-a produs, deci iarăşi Ro-
mânia a avut o contribuţie directă,
substanţială şi de mare importanţă
în acest dosar”.
„Ziua de 21 ianuarie 2014
a fost un moment deosebit
de important pentru Serbia!

Europarlamentarul Eduard Ku-
kan, preşedintele Delegaţiei pe re-

laţia cu Albania,  Bosnia Herţego-
vina, Serbia, Muntenegru şi Ko-
sovo, a vorbit, la rândul său de
unul dintre cele mai importante
momente ale visului European al
Serbiei – înc eperea ofic ială a ne-
gocierilor de aderare, eveniment
produs  pe 21 ianuarie 2014 la
Bruxelles. „Ziua de 21 ianuarie
2014 a fos t un moment deosebit
de important pentru Serbia şi o
mare festivitate care s -a desfă-
şurat la Hotelul Sofitel din Bru-
xelles , în cinstea începerii nego-
cierilor de aderare. A fos t ziua în
care s -au dec lanşat negocierile,
iar  acum putem spune foarte c lar
că Serbia este pe drumul către
Uniunea Europeană, însă nu a fost
foarte uşor să se ajungă până aici.
A fost foarte greu şi în acelaşi
timp foarte important ca Guver-
nul ce s -a instalat la Belgrad după
ultimele alegeri parlamentare să
convingă Uniunea Europeană şi
instituţiile UE c ă sunt serioşi în
ceea c e priveşte dorinţa lor de a
adera la Uniunea Europeană. S-
au ridicat foarte multe semen de
întrebare în ceea ce priveş te do-
rinţa reală de aderare la UE, de-
oarece actuala conduc ere a sta-
tului este compusă din persoane
care au fos t apropiate fostului
regim Miloşevici. Discuţiile noas-
tre conduc la idea c ă în cele din
urmă putem face împreună ac est
pas”, a precizat Kukan.
” Problema minorităţii
româneşti din zonă
se poate rezolva prin dialog”

Studenţii români din Valea Ti-
mocului, prezenţi la Bruxelles , i-
au prezentat europarlamentarului
Eduard Kukan o serie de proble-
me legate de respectarea dreptu-
rilor minorităţilor în Serbia. Toto-
dată, unul dintre liderii comunită-
ţii româneşti din Valea Timocului,
preşedintele Asociaţiei pentru Tra-
diţia şi Cultura Rumânilor „Dună-
rea” din Kladovo - Tihan Matasa-
revici i-a înmânat oficialului eu-
ropean un document despre pro-
blemele din zonă,  situaţia minori-
tăţii româneşti ş i a cursurilor de
limba română cu elemente de cul-
tură naţională, începute la Klado-
vo pe 13 noiembrie 2014. Eduard
Kukan a spus că problema mino-
rităţii româneşti din zonă se poate

rezolva prin dialog şi prin perse-
verenţă, dar  numai în interiorul
ac es tei c omunităţi şi numai de
c ătre liderii ac estei minorităţi.
”Suntem foarte bucuroşi ca Ser-
bia a început negocierile pentru
aderarea la UE, dar în ceea ce pri-
veşte minorităţile, mai ales pentru
minoritatea românească din Valea
Timocului, sunt convins că Ser-
bia ar putea să facă mai multe...
În urmă cu c âteva luni, după ani
întregi de eforturi, asoc iaţiile ro-
mâneşti din Timoc  au reuşit să
introducă  limba română, dar  din
păcate în unele localităţi Pojare-
vaţ,  Jagodina şi Belgrad din jude-
ţele Branicevo, Pomoravski,  Po-
dunavski şi regiunea Belgrad, în
care trăiesc , c onform rec ensă-
mântului sârb, chiar mai mulţi ro-
mâni decât în Zajec ear, nu s-au
introdus ore de limbă română.
Exis te probleme şi c u plata pro-
fesorilor, cu manualele care sunt
foarte scumpe şi nu au fost dis-
tribuite  gratuit aşa cum s-a pro-
mis”, a spus Aleksander Najdano-
vici, preşedintele AST Craiova,
într-o primă intervenţie.
”Ceea ce încercam noi aici,
este sa lipim Moldova de
pachetul din Balcani”

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a fost cel c are a
tras  concluziile f inale ale semina-
rului din Parlamentul European de
la Bruxelles „Moldova are un sin-
gur drum ca să fie alături de Ro-
mânia: Uniunea Europeană. Ceea
ce încercam noi aici,  in PE, este
sa lipim Moldova de “pachetul din
Balcani”, pentru ca este evident ca
atunci când va fi următoarea ex-
tindere va fi pentru o tara din Bal-
cani (Serbia,  Muntenegru, Bos-
nia) . Când va fi nu pot să spun,
pentru ca vedeţi ca Europa se aşa-
ză acum, dar este evident ca aces-
ta va f i următorul pachet.  Din
motive politice, strategice, până la
urmă,  dacă te uiţi pe harta Euro-
pei,  este un gol acolo c are trebuie
umplut. Trebuie apreciaţi politicie-
nii af laţi la putere în Republica
Moldova, căci aţi văzut ce presi-
uni s-au făcut şi,  în timp ce alţii
au capotat, ei au menţinut direc-
ţia către UE.”, a explic at vicepre-
şedintele Grupului PPE din Parla-
mentul European.
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Baroul Dolj ºi Centrul Teritorial
Craiova al Institutului Naþional pen-
tru Pregãtirea ºi Perfecþionarea
Avocaþilor au organizat, la sfârºi-
tul sãptãmânii, un simpozion cu
tema „Elemente de continuitate ºi
discontinuitate în reglementãrile
actualelor ºi noilor coduri penale
ºi de procedurã penalã”. Pentru cã
intrarea în vigoare a celor douã
coduri - Penal ºi de Procedurã Pe-
nalã – ar urma sã se producã în
doar câteva zile, la 1 februarie a.c.,
la evenimentul care a avut loc la
Filarmonica Oltenia au fost pre-
zenþi teoreticieni, dar ºi practicieni
ai dreptului din zona Olteniei, nume
cunoscute în lumea juridicã.
Seria de conferinþe continuã

În legãturã cu modificãrile adu-
se de noile coduri, au susþinut pre-
legeri prof. univ. dr. Ion Turculea-
nu, decanul Baroului Dolj, prof.
univ. dr. Costel Niculeanu, de la
Facultatea de Drept ºi ªtiinþe So-

Codurile Penal ºi de Procedurã Penalã,Codurile Penal ºi de Procedurã Penalã,Codurile Penal ºi de Procedurã Penalã,Codurile Penal ºi de Procedurã Penalã,Codurile Penal ºi de Procedurã Penalã,
prezentate avocaþilor doljeniprezentate avocaþilor doljeniprezentate avocaþilor doljeniprezentate avocaþilor doljeniprezentate avocaþilor doljeni

Zeci de clase profesionale vor fi create,
din toamnã, în marile oraºe ale þãrii. Înscrie-
rea la învãþãmântul profesional nu se mai face
începând cu clasa a X-a, ci din clasa a IX-a,
revenindu-se la învãþãmântul profesional de

Cursurile sunt sus-
pendate astãzi în toate
unitãþile de învãþãmânt
din judeþul Dolj din
cauza condiþiilor meteo-
rologice nefavorabile.

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a luat aceastã decizie în urma
discuþiilor purtate cu autoritãþile din

Potrivit datelor prezentate de
reprezentanþii Inspectoratului ªco-
lar Judeþean (ISJ) Dolj, numãrul
elevilor navetiºti oscileazã lunar. În
luna decembrie 2013 au fost înre-
gistraþi 2.804 de elevi
navetiºti, din care 120
se deplasau cu trenul.
“Am avut 719 elevi
care au solicitat de-
contarea dreptului la
opt cãlãtorii dus-întors
pe semestru pentru
deplasarea cu mijloa-
cele auto ºi 54 decon-
tarea tichetelor CFR.
Avem un numãr im-
portant de dascãli care
efectueazã naveta în-
tre unitatea ºcolarã în
care predau ºi domi-
ciliu. Dacã în anul
ºcolar 2011-2012 am
avut înregistraþi 2.313

Peste 100 de avocaþi din cadrul Ba-
roului Dolj, dar ºi din alte judeþe ale
þãrii, au fost prezenþi, sâmbãtã, la Fi-
larmonica Oltenia pentru a discuta pe

marginea noilor Coduri penal ºi de pro-
cedurã penalã. Acestea ar urma sã in-
tre în vigoare peste doar câteva zile,
începând cu data de 1 februarie a.c.

ciale Craiova, conf. univ. dr. av.
Ruxandra Rãducanu ºi lect. univ.
dr. Elena Oancea - Facultatea de
Drept ºi ªtiinþe Sociale Craiova.
Avocaþilor le-au fost prezentate nou-
tãþile aduse de Codul Penal ºi Codul
de Procedurã Penalã ºi s-a discutat
pe marginea modificãrilor propuse.

«Am socotit cã este necesar ca
avocaþii sã afle care sunt aceste
noutãþi. Am luat legãtura cu Editu-
ra Universul Juridic care a oferit
câte un exemplar din „Noul Cod
penal ºi Noul  Cod de Procedurã
Penalã”. La nivel de barou vom
încerca, în fiecare zi de joi, sã or-
ganizãm ateliere care sã aibã o temã
foarte precisã. Vor fi prezenþi invi-
taþi care sã le vorbeascã avocaþi-
lor. Evident dupã intrarea în vigoa-
re ºi avocaþii vor fi mai bine pre-
gãtiþi îndeosebi cei care se ocupã
de cauzele penale. Este un moment
bun pentru a trage ºi câteva con-
cluzii cu privire la profesia noas-
trã. Fiecare categorie de profesio-

niºti în drept ºi-a fãcut separat
aceastã pregãtire pentru intrarea în
vigoare a codurilor. Poate ar fi fost
necesar ca Ministerul Justiþiei sã
aloce bani pentru a se implementa
în colaborare cu Uniunea Naþiona-
lã a Barourilor din România. Lu-
cru acesta nu s-a întâmplat ºi,
atunci, barourile sunt obligate prin
eforturi financiare proprii sã le pre-
zinte avocaþilor aceste coduri», a
declarat prof. univ. dr. Ion Turcu-
leanu, decanul Baroului Dolj.

Seria de conferinþe va continua
fiind programate dezbateri, pe mar-
ginea celor douã coduri, în luna
aprilie dar ºi în luna septembrie
astfel încât acestea sã fie discuta-
te pe trei segmente.
Avocaþi din nouã judeþe,
prezenþi la Craiova

În plus faþã de membrii Baroului
Dolj la simpozion au participat ºi
avocaþi din barourile Gorj, Olt,
Argeº, Mehedinþi, Cãlãraºi, Bucu-

reºti, Ialomiþa, Arad ºi Alba. În opi-
nia unora dintre specialiºti, era de
preferat ca aceste coduri sã mai
rãmânã o perioadã în dezbatere pu-
blicã pentru a fi mai bine cunoscu-
te de cei cãrora li se adreseazã.
„Dacã o legislaþie, ºi mai ales o le-
gislaþie penalã, nu este cunoscutã,
nu stã în dezbatere publicã suficient
timp, nu sunt amendate chestiunile
care se vãd la o primã citire cã sunt
în neconcordanþã cu întregul sis-
tem legislativ românesc, este o le-
gislaþie care va intra în vigoare, dar
nu îºi va gãsi finalitate. Aceste co-
duri se vãd ca o construcþie juridi-

cã oarecum pripitã. Nu spun cã nu
erau necesare. Erau necesare pen-
tru cã nu putem sã trãim cu un Cod
de la 1968, amendat, cârpit, câtã
vreme noi am schimbat structura
statului. Erau necesare, însã acest
modernism trebuie îmbinat cu tra-
diþia. Un an sau doi ani de dezbate-
re publicã eu spun cã nu erau sufi-
cienþi pentru cã avem experienþa
Codului de Procedurã Civilã. Acesta
din urmã în loc sã fie un stimulent al
celeritãþii proceselor a devenit o frâ-
nã”, a precizat Aurel Despa, avocat
în cadrul Baroului Dâmboviþa.

RADU ILICEANU

Elevii doljeni vor avea ºansa sã înveþe meserii în ºcolile profesionale
Din toamna acestui an, în multe judeþe din þarã, printre care ºi Doljul, vor fi create

clase de profesionale destinate elevilor care vor absolvi opt clase. Vor avea astfel
ºansa sã urmeze o specializare în vederea calificãrii într-o meserie ºi elevii care nu

reuºesc sã obþinã rezultate prea bune la examenele ºi evaluãrile naþionale.

trei ani. Pe lângã condiþiile oferite de aceste
ºcoli, elevii vor beneficia ºi de burse de 200
de lei pe lunã, din partea statului român. Re-
prezentanþii Ministerului Educaþiei  au decis
ca aceste clase de învãþãmânt profesional, pe
meserii sã aibã un mare grad de acoperire a
nevoilor din societãþile de producþie locale ºi
zonale. Mai mult decât atât, inspectorii ºco-
lari generali au fost sfãtuiþi sã recomande la

rândul lor managerilor acestor ºcoli sã ia în
calcul specializãrile existente în 2008-2009
(când s-a renunþat la ºcolile de arte ºi mese-
rii). În perioada menþionatã în judeþul Dolj erau
peste 70 de clase cu specializãri în domeniul
electric - lucrãtor electric în electrotehnicã;
în domeniul mecanicã - lucrãtor mecanicã
de motoare, lucrãtor mecanicã finã; în do-
meniul comerþ - lucrãtor în comerþ; în do-

meniul turism ºi alimentaþie publicã - lucrãtor
în alimentaþie publicã; în domeniul agriculturã
- lucrãtor în cultura plantelor; în domeniul in-
dustriei textile ºi pielãriei - lucrãtor tricotaje-
confecþii. Pe lângã bursa pe care elevii o vor
primi din partea statului, vor avea ’ansa sã pri-
meascã burse de studiu ºi din partea unitãþii
economice cu care ºcoala va încheia contracte
de practicã, iar cei mai buni dintre elevi vor
putea încheia contracte de muncã încã de pe
bãncile ºcolii. Se vor putea înscrie la ºcolile
profesionale  elevii care au absolvit clasa a VIII-
a ºi au promovat evaluarea naþionalã.

ALINA DRÃGHICI

ªcolile din Dolj închise din cauza
viscolului ºi a ninsorii

cadrul Prefecturii, Consiliului Ju-
deþean, ISU ºi Ministerului Educa-
þiei Naþionale (MEN). “Având în
vedere decizia conducerii Ministe-
rului Educaþiei Naþionale ºi þinând
cont de condiþiile meteo nefavora-
bile, pentru siguranþa elevilor ºi a
personalului didactic, cursurile se
suspendã pentru ziua de luni, 27
ianuarie a.c. (n.r.-azi), în toate uni-

tãþile de învãþãmânt din
judeþul Dolj. În ceea ce
priveºte zilele de marþi ºi
miercuri decizia se va lua
în cursul zilei de luni, de
comun acord cu Institu-
þia Prefectului ºi va fi co-
municatã ulterior”, a de-
clarat Mihãiþã Stoica,
purtãtor de cuvânt în ca-
drul ISJ Dolj.

ALINA DRÃGHICI

Mii de elevi ºi dascãli doljeni fac naveta
profesori navetiºti, în anul ºcolar
2012-2013 numãrul acestora a
ajuns la 2.349 de cadre didactice.
Cei mai mulþi profesori navetiþti îi
avem la Liceul Teoretic George St.

Marincu, din localitatea Poiana
Mare - 43, ªcoala Profesionalã
Valea Stanciului - 44, ªcoala Gim-
nazialã Filiaºi - 60, Liceul Tehno-
logic Dimitrie Filiºanu - 60. Avem
profesori care se deplaseazã zilnic

chiar ºi peste 50 de kilometri.
Sub 20 de kilometri din
mediul urban avem
486 dascãli, iar din
mediul rural - 245; în-
tre 20 ºi 50 de kilo-
metri, din mediul ur-
ban avem 1.013 pro-
fesori, iar din mediul
rural - 128, peste 50
de kilometri avem din
urban 441 de profe-
sori, iar mediul rural -
36”, au precizat re-
prezentanþii Inspecto-
ratului ªcolar Jude-
þean Dolj.

ALINA DRÃGHICI
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Deşi cei doi muzicieni au mai
evoluat pe scena Filarmonicii „Ol-
tenia”, este pentru prima dată când
susţin un concert împreună, în
formulă de duo. Liviu Prunaru
este, deja, în ultimii ani, o prezen-
ţă obişnuită la Craiova, iar Valenti-
na Svyatlovskaya a mai evoluat aici
pe 8 octombrie 2011, în seria ce-
lor „Trei concerte de poveste...”,

Vioara Stradivarius „Pachoud”, la care cântă Liviu Prunaru,
creată în anul 1694, ca şi vioara Andreea Guarneri, deţinută de
Valentina Svyatlovskaya-Prunaru, sunt două foarte valoroase
instrumente, fiecare fiind evaluat la câteva milioane de dolari.

Liviu Prunaru şi Valentina Svyatlovskaya aduc
„Anotimpurile” la Craiova pe două viori istorice

Violoniştii Liviu Prunaru şi Valentina Svyatlov-
skaya vor aduce, simultan, pe scena Filarmonicii
„Oltenia” două viori istorice, Stradivarius „Pa-
choud” din 1694 şi Andreea Guarneri „Maria The-
resia” din 1676, într-un concert de muzică de ca-
meră care va avea loc pe data de 7 februarie.

Extraordinari membri ai prestigioasei Royal
Concertgebouw Orchestra din Amsterdam, con-
siderată cea mai valoroasă orchestră europeană
a momentului, cei doi violonişti vor putea fi as-
cultaţi la Craiova interpretând „Anotim purile”

(ciclu de patru concerte pentru vioară şi orches-
tră), de Antonio Vivaldi, respectiv „Anotimpurile
din Buenos Aires” (ciclu de patru concerte pentru
vioară şi orchestră), de Astor Piazzolla.

Conce rtul va fi susţinut de Orchestra de ca-
me ră a Filarmonicii „Oltenia”,  condusă chiar
de  Liviu Prunaru – aflat  pentru prima dată în
ipostază de  dirijor la Craiova.  Ora de  înce pe re
este  19.00,  iar biletele  – puse  deja în vânzare
– costă 20 lei ş i, pe ntru elevi, stude nţi ş i pe n-
sionari, 15 le i.

şi pe 5 iunie 2013, într-un recital
extraordinar alături de pianistul
Mihai Ungureanu.

Născut la Craiova, violonistul
Liviu Prunaru şi-a început stu-
diile muzicale la vârsta de 6 ani. În
1990 le-a continuat sub îndruma-
rea lui Alberto Lysy, la renumita
Academie Internaţională de Muzi-
că „Menuhin” din Gstaad (Elveţia),

unde a avut ocazia de a se perfec-
ţiona cu muzicieni celebri, precum
Yehudi Menuhin,  Igor Oistrah,
Ruggiero Ricci, Nikita Magaloff,
Jean-Pierre Rampal, Pierre Amo-
yal. Violonistul român şi-a comple-
tat pregătirea muzicală cu Doro-
thy DeLay în New York, unde a
participat şi la cursurile de măies-
trie susţinute de Itzhak Perlman.
Distins în toamna anului 2012 cu
titlul de „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Craiova, Liviu Pruna-
ru deţine actualmente statutul de
concertmaestru al reputatei Or-
chestre Regale Concertgebouw
(Koninklijk Concertgebouworkest)

din Amsterdam şi,  începând cu
1 martie 2013, pe cel de solist con-
certist al Filarmonicii „Oltenia”.
Simultan, desfăşoară o intensă ac-
tivitate didactică în calitate de pro-
fesor de vioară la Academia „Me-
nuhin” din Gstaad (Elveţia).

Născută în Rusia, la Sankt Pe-
tersburg,  Vale ntina Svyatlov-
skaya-Prunaru a început studiul
viorii la vârsta de 5 ani. Ulterior a
fost admisă în cadrul Şcolii spe-
ciale de muzică pentru copiii în-
zestraţi cu talent de excepţie (in-
stituţie ce funcţionează sub egida
Conservatorului), clasa profesoru-
lui Lev Ivasenko, printre mentorii

săi numărându-se, de asemenea,
Mihail Gantwarg şi Alexander
Stang. S-a distins, totodată, ca fi-
ind singura interpretă de muzică
clasică aleasă să facă parte din
Fundaţia „Little Dreams”, patrona-
tă de cântăreţul Phil Collins. Este
absolventă a Conservatorului din
Sankt Petersburg şi a Academiei
Internaţionale de Muzică „Menu-
hin” din Gstaad (Elveţia) şi deţină-
toare a unui bogat palmares com-
petiţional. Muziciana rusă, soţia
violonistului Liviu Prunaru, este din
2007 membră a renumitei Orches-
tre Regale Conc ertgebouw  din
Amsterdam.

O invitaţie pentru toţi cei care
vor să se reîntoarcă

la poveştile copilăriei
Începând cu premiera de la Wei-

mar, din 1893 – dirijată de Richard
Strauss –, opera „Hänsel şi Gre-
tel” a cunoscut un succes deosebit
în întreaga lume, fiind apreciată pe
toate marile scene lirice, atât de cei
mici, cât şi de cei mari. Noua pro-
ducţie a Operei Române Craiova
este o invitaţie de a pătrunde într-
un spaţiu feeric, invitaţie ce se adre-
sează copiilor, părinţilor, bunicilor,
tuturor celor care vor să se reîn-
toarcă la poveştile copilăriei.

Spectacolul aduce în faţa publi-
cului îndrăgitele personaje ale Fra-
ţilor Grimm, cu ajutorul unei ex-
traordinare echipe de creaţie: diri-
jor – Alexandru Iosub, regia artis-
tică – Traian Săvinescu, asistent
regie – Arabela Tănase, costume
şi decoruri – Răsvan Drăgănescu,
coregrafia – Eva Ştefănescu.

Minunatele personaje de poves-
te vor prinde viaţă datorită soliştilor
Florentina Soare / Mădălina Zamfir
(Hänsel), Diana Ţugui / Andreea
Leonte Vasile (Gretel), Edith Mag /
Aura Dudu (Gertrude), Ioan Che-

Regizo-
rul Traian
Săvinescu
s-a născut
la 16
ianuarie
1950, la
Arad. Mai
întâi a
urmat
cursurile
Facultăţii de
Chimie (1969-1973) şi Facultăţii de
Litere (1992-1995) din cadrul
Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca, ca şi pe cele ale
Academiei de Muzică „Gheorghe
Dima” – secţia regie teatru muzical
(1991-1996). Din 2001 până în
prezent este regizor artistic la
Teatrul „Puck” din Cluj-Napoca.
Este membru al UNITER şi
UNIMA. A mai pus în scenă opera
pentru copii „Hänsel şi Gretel” la
Teatrul Municipal din Baia Mare.

În pregătire se mai află „Carmina Burana”, cu Orchestra şi Corul
Radio, ca şi un turneu în Germania şi Elveţia

rata / Mircea Tudora (Peter), No-
emi Modra / Carmen Drăniceanu
(Pajul zânei), Eva Ştefănescu (Cră-
iasa Pădurii), Laurenţiu Nicu, No-
emi Modra / Bogdan Olaru, Car-
men Drănicenu (Moş Ene şi soţia),
Laurenţiu Nicu / Bogdan Olaru (Vră-
jitoarea),  Edith Mag / Andreea
Gheorghe (Scriitoarea), Pavel Uncu
/ Costin Nanu (Băiatul) şi Andreea
Gheorghe / Anca Ţecu (Fetiţa) –
cu prima distribuţie fiind prezentat
spectacolul din 6 februarie, iar cu a
doua, cel din 8 februarie. Li se vor
alătura Orchestra şi Ansamblul de
balet ale Operei Române Craiova.

Opereta „Silvia” – savuros
cocktail de romantism, vals,

ceardaş şi umor fin
La jumătatea lunii mai, instituţia

va ieşi la rampă cu un alt spectacol
cu impact la public: opereta „Silvia”,
scrisă de Emmerich Kalman în 1915,
cu premiera pe scena Teatrului „Jo-
hann Strauss” din Viena, de-atunci
făcând săli pline în Europa şi Ame-
rica. Povestea de dragoste dintre tâ-
năra cântăreaţă Silvia Varescu şi Prin-
ţul Edwin va fi transpusă în scenă
de Andras Kurthy – regizor şi di-
rector de programe la Opera de Stat

din Budapesta, dar şi colaborator per-
manent al Operei Maghiare din Cluj-
Napoca şi Rudas Theatrical Organi-
zation (California, SUA).

„Carmina Burana” va răsuna în
centrul oraşului, de Zilele Craiovei

În luna iunie,  Opera Română
Craiova va organiza un extraordi-
nar spectacol de sunet şi lumini în
cadrul Zilelor oraşului. Este vorba

despre cantata scenică „Carmina
Burana”, cea mai populară lucra-
re a lui Carl Orff, compusă între

anii 1935-1936 şi bazată pe 24 de
poeme dintr-o colecţie de cântece
medievale, majoritatea în limba la-
tină, dar şi în germană şi franceza
veche. Spectacolul va fi prezentat
în aer liber, în centrul Craiovei –
Piaţa „Mihai Viteazul”, invitaţi spe-
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Două premiere de impact la Opera Română
Craiova: spectacolul pentru copii

„Hänsel şi Gretel” şi opereta „Silvia”

Opera Română Craiova a pregătit o întâlnire magică tuturor iubi-
torilor teatrului liric, indiferent de vârstă. Este vorba despre pre-
miera operei „Hänsel şi Gretel” de Engelbert Humperdinck, pe un
libret de Adelheid Wette, după Fraţii Grimm, una dintre cele mai
iubite creaţii muzicale pentru copii. Spectacolul – în regia lui Traian
Săvinescu, de la Teatrul „Puck” din Cluj-Napoca, şi sub conducerea
muzicală a dirijorului Alexandru Iosub – va avea loc joi, 6 februarie,
ora 19.00, şi va fi reluat, cu o altă distribuţie, pe 8 februarie.

În pregătire se află şi „Silvia”, una dintre cele mai faimoase ope-
rete compuse de Emmerich Kálmán, care va avea premiera pe data
de 15 mai, în regia lui Andras Kurthy, colaborator permanent al
Operei de Stat din Budapesta. De asemenea, în iunie, în cadrul Zile-
lor Craiovei, Opera Română Craiova va organiza un extraordinar
spectacol de sunet şi lumini în Piaţa „Mihai Viteazul”: cantata pro-
fană „Carmina Burana”, de Carl Orff, în interpretarea Orchestrei
Naţionale Radio şi Corului Academic Radio.

ciali fiind muzicienii Orchestrei Na-
ţionale Radio şi Corului Academic
Radio.

***
Pe lângă cele trei premiere, Ope-

ra Română Craiova pregăteşte şi
un turneu de spectacole, în perioa-
da 5-25 martie. După cum a pre-
cizat managerul Antoniu Zamfir,
mai multe reprezentaţii cu operele
„Aida” de Giuseppe Verdi, „Boe-
ma” de Giacomo Puccini şi „Car-
men” de Georges Bizet, ca şi ope-
reta „Voiev odul Ţiganilor”, de
Johann Strauss-fiul, vor fi prezen-
tate în oraşe din Germania (Mun-
chen, Wolfsburg ş.a.) şi Elveţia.
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COMENTAR IU
Snowden:
NSA serveºte
ºi interese
economice

Agenþia Naþionalã de
Securitate (NSA) din Statele
Unite foloseºte uneori în
scopuri economice informaþiile
colectate, a afirmat fostul sãu
consultant Edward Snowden,
potrivit unui fragment difuzat
sâmbãtã dintr-un interviu
acordat unui post german de
televiziune, din care ieri searã,
la ora 22, au fost difuzate 30 de
minute pe canalul ARD, scrie
AFP. „Dacã existã informaþii,
spre exemplu despre Siemens,
care sunt în interesul naþional,
dar care nu au nimic de-a face
cu securitatea naþionalã, ei vor
folosi, totuºi, aceastã informa-
þie”, a explicat Snowden,
conform traducerii în germanã
a unui fragment difuzat în
jurnalul de la ora 20.00 (19.00
GMT) al canalului public de
televiziune ARD. Interviul a fost
realizat de un jurnalist al NDR,
un canal regional care aparþi-
ne reþelei ARD ºi care s-a
interesat îndeaproape despre
documentele secrete dezvãluite
de Snowden ziariºtilor. El a
fost înregistrat în cursul
acestei sãptãmâni la Moscova,
în cel mai mare secret, fiind
primul interviu filmat cu fostul
consultant dupã ce a pãrãsit
Hong Kongul, în iunie 2013,
pentru a se refugia în capitala
Rusiei, unde trãieºte în pre-
zent. Pe site-ul sãu, NDR a
explicat cã Snowden afirmã cã
nu mai este în posesia nici unui
document confidenþial, deoare-
ce le-a dat pe toate ziariºtilor
pe care i-a ales.

Coreea de Nord:
Familia lui Jang
Song-Thaek,
executat în
decembrie,
a avut aceeaºi
soartã

Toþi membrii familiei unchiu-
lui liderului nord-coreean Kim
Jong-Un, Jang Song-Thaek, cel
care a fost executat în luna
decembrie, au fost executaþi la
rândul lor, a anunþat ieri
agenþia sud-coreeanã de presã
Yonhap citând mai multe surse,
relateazã RIA Novosti. „La
ordinul liderului suprem al
Coreii de Nord, Kim Jong-Un,
toþi membrii familiei lui Jang
Song-Thaek, inclusiv copii, au
fost uciºi”, dupã ce au fost
convocaþi la începutul lunii
decembrie la Phenian, afirmã o
sursã neprecizatã citatã de
agenþia sud-coreeanã. Conform
unei alte surse, unii dintre
aceºtia ar fi fost împuºcaþi în
faþa vecinilor. Cei care aveau
la rândul lor legãturi de
rudenie cu persoanele executa-
te ar fi fost trimiºi în lagãre de
muncã din zone izolate ale
þãrii. Pe data de 13 decembrie,
agenþia oficialã de presã nord-
coreeanã KCNA a anunþat cã
generalul Jang Song-Thaek,
considerat „numãrul doi” în
ierarhia regimului comunist de
la Phenian, a fost executat
dupã ce a fost condamnat la
moarte de un tribunal militar,
fiind acuzat de trãdare ºi cã ar
fi pus la cale o loviturã de stat
militarã.

Sâmbãtã, 25 ianuarie
a.c., liderii celor douã
partide ucrainene de
opoziþie, Arseni Iaþeniuk
ºi Vitali Kliciko, s-au vã-
zut în faþa unor conce-
sii inedite din partea pre-
ºedintelui Viktor Ianu-
kovici. Acesta le-a ofe-
rit posturile de premier,
respectiv vicepremier,
gest considerat fãrã pre-
cedent din partea ºefu-
lui statului, preºedintele
Partidului Regiunilor.
Numai cã oferta a fost
refuzatã, pe motiv cã Ianukovici nu poate rã-
mâne la putere fãrã a se convoca alegeri antici-
pate. Dacã a fost sau nu o capcanã a acestuia,
dornic „sã divizeze miºcarea de protest” din
Piaþa Independenþei din Kiev, cum a opinat Vi-
tali Kliciko, fostul campion mondial de box,
devenit un popular lider al opoziþiei, este de
discutat, însã, conform informaþiilor din pre-
sa occidentalã, contestatarii au câºtigat vestul
Ucrainei. Între concesiile la care Ianukovici
s-a arãtat dispus se aflã, pe lângã sacrificarea
prim-ministrului Mykola Azarov, o remaniere
guvernamentalã, amnistie pentru manifestan-
þii arestaþi în ultimele douã luni, cu condiþia

Negociatorii regimului sirian ºi cei ai opo-
ziþiei s-au întâlnit din nou ieri, la Geneva,
pentru cea de-a doua rundã de convorbiri,
dupã ce sâmbãtã au discutat despre trimite-
rea de convoaie umanitare la Homs (vestul
Siriei), relateazã AFP. Cele douã tabere siri-
ene, reunite sub egida mediatorului ONU

Ucraina: Concesii inediteUcraina: Concesii inediteUcraina: Concesii inediteUcraina: Concesii inediteUcraina: Concesii inedite

eliberãrii accesului în instituþiile publice din
Kiev, dar ºi din regiuni, revizuirea regimului
de detenþie provizorie, precum ºi modificarea
Constituþiei de cãtre un grup de reflecþie. Ia-
nukovici a promis, de asemenea, abrogarea,
pur ºi simplu, a legii privind atentarea la liber-
tatea de exprimare ºi de manifestare, votat la
16 ianuarie a.c. de Parlament (Rada), în urma
unei mascarade. Opoziþia conteazã pe defecþi-
uni în sânul Partidului Regiunilor, mai ales cã
un deputat din partea acestuia, Nikolai Rud-
kovski, a depus un proiect pentru anularea de
facto a acestei legi ºi un altul vizând protejarea
drepturilor individuale pe timpul manifestãrilor

paºnice. De fapt, lui Ia-
nukovici i se reproºea-
zã regimul prezidenþial
instituit imediat dupã
alegerea sa, în 2010.
Prin modificãrile aduse
de Curtea Constituþio-
nalã în 2010 s-a reabili-
tat de facto Constituþia,
care data din 1996. Po-
trivit cãreia preºedinte-
le prezintã candidatul
sãu la funcþia de prim-
ministru în Rada ºi nu
invers. De asemenea,
desemneazã ºefii servi-

ciilor de securitate, comitetului antimonopol,
ºefii parchetelor, ai presei publice ºi ºefii admi-
nistraþiilor regionale. Întrebarea care stãruie este
dacã Viktor Ianukovici va accepta, mâine, re-
tragerea completã a legii din 16 ianuarie. Apoi,
în discuþie rãmâne amnistia generalã, propusã
de ºeful statului în schimbul eliberãrii accesului
în serviciile publice. Opoziþia vrea mai mult însã:
identificarea autorilor violenþelor care au pro-
vocat mai mulþi morþi. Va fi responsabilitatea
acestora doar administrativã sau ºi penalã? În
fine, se mai vorbeºte ºi de Iulia Timoºenko, în
caz cã opoziþia ar accepta sã preia conducerea
guvernului.

Cel puþin 49 de persoane au
murit în ultimele 24 de ore în
Egipt, unde adepþi ai puterii, dar
ºi opozanþi, în majoritate isla-
miºti, au ieºit, sâmbãtã, în stra-
dã, pentru a marca trei ani de la
revolta din 2011, în urma cãreia
a fost înlãturat regimul preºedin-
telui Hosni Mubarak. Alte 247 de
persoane au fost rãnite în cursul
protestelor, potrivit bilanþului
anunþat ieri de Ministerul Sãnã-
tãþii, au transmis AFP ºi Reuters.
Ministerul de Interne a anunþat,
pe de altã parte, cã 1.079 de per-
soane au fost arestate în cursul
unor marºuri, în contextul în care
noile autoritãþi reprimã de ºapte
luni orice manifestaþie a opoziþiei,

Violenþe în Egipt: Cel puþin 49 de morþi ºi 247 de rãniþi
dupã ce armata l-a destituit pe
fostul preºedinte islamist Moha-
med Morsi. Începând de la 3 iu-
lie, peste 1.000 de manifestanþi
pro-Morsi au fost uciºi de cãtre
militari ºi poliþiºti sau de cãtre
susþinãtori ai noilor autoritãþi in-
stalate de cãtre militari. Manifes-
taþii la care participau, sâmbãtã,
sute de opozanþi - în unele ca-
zuri reunind în premierã susþinã-
tori ai lui Morsi ºi activiºti pro-
gresiºti - au fost dispersate în
mod violent de cãtre poliþie, cu
tiruri de grenade lacrimogene ºi
flinte, în timp de câteva mii de
susþinãtori ai regimului s-au reu-
nit, la apelul Guvernului, în Piaþa
Tahrir, simbolul revoltei din

2011. Confruntãrile între susþi-
nãtori ºi opozanþi ai noilor auto-
ritãþi ºi forþele de securitate au

continuat, în noaptea de sâmbã-
tã spre duminicã, în mai multe
provincii din þarã.

A doua zi a negocierilor de pace privind Siria la Geneva
Lakhdar Brahimi la sediul ONU din Geneva,
urmau sã evoce, în cursul celei de-a doua zi
de negocieri, problemele referitoare la miile
de prizonieri, dispãruþi ºi civili rãpiþi în Siria
de la izbucnirea, în martie 2011, a miºcãrii
de contestare care a degenerat în rãzboi ci-
vil. „Mulþi ºi-au pierdut libertatea, sunt rã-

piþi. (...) Sute, proba-
bil mii de persoane care
au dispãrut, care pro-
babil au fost rãpite”, a
estimat Louai Safi, un
purtãtor de cuvânt al
Coaliþiei de opoziþie ºi
membru al delegaþiei la
Geneva, fãcând aluzie
la dispariþiile unor siri-
eni în zonele rebele, dar
ºi în cele controlate de
cãtre regim. Sâmbãtã,
dupã o scurtã introdu-
cere a emisarului ONU
ºi dupã douã ore de
discuþii, Brahimi a es-
timat cã este vorba de

un „început bun”, recunoscând totuºi cã „nu
s-au obþinut multe rezultate”. „Am discutat
îndelung despre situaþia din Homs ºi din ora-
ºul vechi al Homs. Sperãm cã, în cele din
urmã, convoaie cu ajutoare, cu hranã ºi
medicamente, vor fi autorizate sã intre în
oraºul vechi”, a declarat Brahimi. Centru in-
dustrial, la rãscruce între Damasc ºi nordul
Siriei, Homs este un oraº strategic pentru
putere, dar ºi pentru opoziþie. Considerat
deseori drept „inima” contestãrii, oraºul a
plãtit greu opoziþia sa faþã de preºedintele
Bashar Al-Assad. Cartierele rebele sunt ase-
diate din iunie 2012 de cãtre armata regula-
tã, care le bombardeazã periodic. Mii de si-
rieni asediaþi în cartierele respective trãiesc
în condiþii grele, ducând lipsã de hranã ºi
medicamente. „Situaþia este catastrofalã în
oraºul vechi al Homs”, a declarat pentru AFP
Robert Mardini, ºeful operaþiunilor pentru
Orientul Mijlociu ale Comitetului Internaþio-
nal de Cruce Roºie (CICR), precizând cã
nu s-a mai putut intra în oraºul vechi din
noiembrie 2012 ºi cã situaþia de acolo era
deja „dezastruoasã”.
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR Al Adunarii Generale Or-
dinare a Actionarilor Societatii comercia-
le IDP PROIECT S.A. cu sediul in Craio-
va, str. Ion Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj,
CUI 30454254, inmatriculata sub nr. J16/
1137/2012. Administratorul Unic al IDP
PROIECT S.A., (“Societatea”), convoa-
ca Adunarea Generala Ordinara a Actio-
narilor, la data de 27.02.2014, ora 11.00,
la sediul Societatii din Craiova, str. Ion
Maiorescu, nr. 4, judetul Dolj, la care sunt
indreptatiti sa participe toti actionarii
Societatii inregistrati in Registrul Actio-
narilor al IDP PROIECT S.A. la sfarsitul
zilei de 27.01.2014 (data de referinta),
avand urmatoarea: ORDINE DE ZI Re-
vocarea din functia de Administrator
Unic  al SC IDP PROIECT SA a dlui Ganta
Ion. Numirea unui nou Administrator
Unic al SC. IDP PROIECT S.A. Lista cu-
prinzând informaþii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu ºi calificarea pro-
fesionalã a persoanelor propuse pentru
funcþia de administrator se aflã la dis-
poziþia acþionarilor, putând fi consultatã
ºi completatã de aceºtia. Aprobarea con-
tractului de management pentru noul
Administrator Unic. Prezentarea rapor-
tului Administratorului Unic cu privire la
gestionarea societatii pe anul 2013. Pre-
zentarea raportului Comisiei de Cenzori
pentru exercitiul financiar incheiat la
31.12.2013. Aprobarea situatiilor finan-
ciare aferente exercitiului financiar 2013
si a modului de repartizare a profitului.
Descarcarea de gestiune a Administra-
torului Unic pentru exercitiul financiar
2013. Aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2014. In caz de neintru-
nire a cvorumului la data convocarii, se
reconvoaca AGA Ordinara in aceleasi
conditii cu aceeasi ordine de zi pentru
data de 28.02.2014, ora 11.00, la sediul
Societatii. Actionarii pot participa la se-
dinta Adunarii Generale Ordinare perso-
nal sau prin reprezentanti, in baza unei
procuri speciale, conform dispozitiilor le-
gale, modelul procurii putand fi disponi-
bil  la sediul societatii mai sus indicat.
Un exemplar original al procurii de re-
prezentare se depune la sediul societa-
tii, cel tarziu cu 48 de ore inainte de adu-
nare. Administratorul Unic al S.C. IDP
PROIECT S.A. GANTA ION.

Anunþul tãu!
CONVOCATOR. Al Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor Societatii
comerciale IDP PROIECT S.A. cu se-
diul in Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.
4, judetul Dolj, CUI 30454254, inmatri-
culata sub nr. J16/1137/2012. Adminis-
tratorul Unic al SC.IDP PROIECT S.A.,
(“Societatea”), convoaca Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor,
la data de 27.02.2014, ora 14.00, la se-
diul Societatii din Craiova, str. Ion Ma-
iorescu, nr. 4, judetul Dolj, la care sunt
indreptatiti sa participe toti actionarii
Societatii inregistrati in Registrul Ac-
tionarilor al S.C.IDP PROIECT S.A. la
sfarsitul zilei de 27.01.2014 (data de
referinta), avand urmatoarea: ORDINE
DE ZI: Schimbarea sediului social al
societatii in Craiova, str. Stirbei Voda
nr. 30, cladirea Malmo, etaj VII, jud. Dolj.
In caz de neintrunire a cvorumului la
data convocarii, se reconvoaca AGA
Extraordinara in aceleasi conditii cu
aceeasi ordine de zi pentru data de
28.02.2014, ora 14.00, la sediul Socie-
tatii. Actionarii pot participa la sedinta
Adunarii Generale Extraordinare per-
sonal sau prin reprezentanti, in baza
unei procuri speciale, conform dispo-
zitiilor legale, modelul procurii putand
fi disponibil la sediul societatii mai sus
indicat. Un exemplar original al procu-
rii de reprezentare se depune la sediul
societatii, cel tarziu cu 48 de ore inain-
te de adunare. Administratorul Unic al
S.C. IDP PROIECT S.A. ION GANTA.

OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grã-
dina Botanicã,
angajeazã coa-
fezã.  Telefon:
0761/418.493.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

Execut lucrãri la
cererea clientu-
lui. Telefon: 0767/
233.157; 0751/
059.638.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui, asigur garan-
þie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR,
vând garsonie-
rã, ultracentral.
Telefon: 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 aparta-
ment 2 camere,
parter, pretabil fir-
mã, Calea Seve-
rinului Telefon:
0767/656.269.
Vând aparta-
ment Brazdã, 2
decomandate.
Telefon: 0770/
901.283.
Particular vând
apartament 2
camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în
spatele Hotelu-
lui Helin. Preþ
46.000 E nego-
ciabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Imobil de vânza-
re; 400 mp, 2 ie-
ºiri, strada Râu-
lui, nr. 162, vad
comercial, ca-
dastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã 4 ca-
mere la 20 km
de Craiova, baie,
mansardã nefi-
nisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã 5 ca-
mere, încãlzire
centralã, sau
schimb cu apar-
tament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã
Ford, preþ 33000
Euro, 2 camere,
78 mp locuibili,
baie, bucãtãrie,
teren 200 mp,
puþ forat, centra-
lã pe lemne. Te-
lefon: 0767/
392.167.
Vând casã Cra-
iova. Telefon:
0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãli-
mãneºti 12, pre-
tabil cabinet me-
dical – avocatu-
rã. Accept douã
rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
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Comuna Orodel - judeþul Dolj organizeazã
în data de 26.02.2014, la sediul Primãriei
Orodel concurs de recrutare pentru urmã-
toarele funcþii publice de execuþie, vacante
ºi temporar vacante:

1. Consilier - clasa I, grad profesional de-
butant - compartiment „Finanþe Contabilitate”;

2. Consilier - clasa I, grad profesional de-
butant - compartiment „Evidenþa Agricolã
Cadastru ºi Fond Funciar”;

3. Consilier - clasa I, grad profesional de-
butant - compartiment „Asistenþã Socialã”;

4. Inpector - clasa I, grad profesional su-
perior - compartiment „Impozite ºi Taxe lo-
cale” - temporar vacant.

Informaþii suplimentare la sediul Primãriei
Orodel.

Persoanã de contact: Poenaru Marinuº
Tel: 0251/2367.538
Mobil: 0745/613.355

 PRIMÃRIA COMUNEI LEU
JUDEÞUL DOLJ

DISPOZIÞIA NR 5
Din 24.01.2014

Privind convocarea Consiliului Local Leu în ºedinþã ordinarã
PRIMARUL COMUNEI LEU JUDEÞUL DOLJ
În conformitate cu prevederile art 39 alin 1 din Legea 215/

2001 republicatã privind administraþia publicã localã.
In conformitate cu art 68 din Legea 215/2001 republicatã

privind administraþia publicã localã.
DISPUNE

Art.1 Se convoacã în ºedintã ordinarã pentru luna ianua-
rie  la sediul Consiliului Local Leu in data de 31.01.2014
ora 17 Consiliului Local Leu cu urmãtorul proiect de ordine
de zi:

  1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului comu-
nei Leu pentru anul 2014

  2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea achiziþionarii  ser-
viciilor de asistenþã ºi reprezentare juridicã.

  3. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de
asociere « Sistem de Management Integrat al Deºeurilor in ju-
deþul Dolj.  

 4. Proiect de hotãrâre privind înfiinþarea Serviciului Public
de Administrare a Domeniului Public ºi Privat în comuna Leu.

  5. Informare SC SERVICII DE UTILITÃÞI PUBLICE LEU.
   6. Diverse
          Art.2 Secretarul comunei Leu va duce la îndeplinire

prezenta dispoziþie.
              PRIMAR
     CRISTESCU IULIAN                             SECRETAR
                                                                    CINCA DANIEL

Vând casã re-
cent renovatã
cu apã curen-
tã, livadã, vie,
în comuna
Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/
953.397.
Vând casã
Câmpia Islaz
cu teren 320 m.
Telefon: 0351/
178.898.
Vând casã în
Calafat, str.
Jiului, stare
bunã, 600 mp.
Preþ negocia-
bil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400
mp în Segarcea,
intravilan, cu ca-
dastru, strada
Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului).
Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând 2600 mp
teren pe ºosea-
ua Craiova ªim-
nicu de Sus la
600 mp de Lacul
Tanchiºtilor (în-
tre vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdu-
re – Gorj. Telefon:
0745/753.524.

Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent te-
ren Centura de
Nord, 13 euro/
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând 2 ha te-
ren arabil, faci-
litãþi ºosea as-
faltatã, apã, po-
sibilitate ener-
gie + alte avan-
taje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren
itravilan zona
ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, curent,
apã, gaze. Pozi-
þie superbã. Te-
lefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcela-
bil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDU-
RE 0,45 ha. Te-
lefon: 0766/
304.708.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU
COMERCIAL
Brazdã, 26500
Euro. Telefon:
0763/690.698.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere
decomandat,
etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsoni-
erã Calafat, cu
garsonierã Cra-
iova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + dife-
renþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004,
benzinã, revizie
2015, stare ex-
celentã 91000
km, 6000 RON,
consum sub
4,5%. Telefon:
0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel 2008,
9600 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0763/690.698.
Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri meta-
lic, 6 trepte, turbo-
diesel, 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. Telefon.
0762/621.066.

UTILAJE
Vând semãnã-
toare grâu Matei
Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foar-
te bunã. Telefon:
0251/361.093;
0767/249.701.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

DIRECÞIA SILVICÃ DOLJ, cu sediul
în Craiova, strada Iancu Jianu nr. 19,
judeþul Dolj, solicitã la APM Craiova
obþinerea autorizaþiei de mediu con-
form Ordinului MMDD nr. 1798/2007
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare ºi a OUG nr. 195/ 2005 privind
protecþia mediului,aprobate prin Le-
gea nr. 265/2006, art. 12, pentru ac-
tivitatea de silviculturã ºi exploatãri
forestiere ce se desfãºoarã pe raza
Ocolului Silvic Amaradia.

Eventualele propuneri ºi sugestii/
observaþii ale publicului, privind acti-
vitatea menþionatã, se vor prezenta în
scris, sub semnãturã ºi cu datele de
identificare, de luni pânã joi, între ore-
le 8-16, ºi vineri între orele 8-14, la
sediul ARPM Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, Craiova, judeþul Dolj telefon
0351/ 407.378, unde se poate consul-
ta ºi documentaþia tehnicã depusã.

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,
asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Vând bocanci,
ghete, pantofi
negri, flex mare,
calculator instrui-
re copii nou, com-
binã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, piese Da-
cia noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri,
pentru gãtit eta-
jat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute în-
cãlzire. Cadou
nuntã deosebit!
Telefon. 0251/
415.863; 0765/
027.337.
Vând sobã de
încãlzit cu gaze.
Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi na-
þionale, ceasuri
de masã ºi o
pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injec-
tor pentru un
aparat de încãl-
zit locuinþe la
un preþ ieftin.
Telefon: 0729/
092.211.

Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.
Vând uºã glas-
vant sigilatã, te-
levizor color dia-
gonalã 30 cm -
100 lei, motor
maºinã spãlat
Albalux, maºinã
cu pedale pentru
copii 50 lei. Te-
lefon: 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 hai-
ne, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat
foto, bicicletã,
aparat mãsurã,
pãturã antistres.
Telefon: 0351/
461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare
pluºate, moche-
tã, haine din pie-
le, maºinã de
cusut, galerii
sculptate, 9 ha
pãdure - Gorj.
Telefon: 0745/
753.524.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.

Vând cutie ºah
ºi table bine în-
treþinute 25 lei,
garniþã de untu-
rã cu capac
smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând baloþi de
lucernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând arzãtor
gaze sobã Ø
600, bocanci
piele 43 noi, pia-
trã polizor 250/
20/25 mm, cau-
ciucuri 155/13
cu jantã noi, an-
samblu ax vo-
lan ºi contact
cu cheie Dacia
1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de veci
cimitirul Sineas-
ca, lângã poartã.
Telefon: 0351/
805.111, dupã
ora 20.00.
Vând plitã electri-
cã douã ochiuri,
nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Merce-
des. Telefon:
0251/598.518.
Vând þuicã de
prune. Telefon:
0765/ 291.623.

Vând în Iºalniþa
televizor color
Grundig micã
defecþiune 50
lei, cuptor cu mi-
crounde geam
spart 40 lei. Te-
lefon: 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 me-
talicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.

Vând cadru me-
talic handicap,
masã sufrage-
rie 6 persoane,
chiuvetã picior
(ciupercã), butoi
pentru varzã.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.
Convenabi l ,
canapea, foto-
lii, bibliotecã.
Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând nicovalã
fierãrie maºini de
cusut nemþeºti,
româneºti, cãru-
þã. Telefon: 0761/
155.549.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Primãria comunei Scãeºti,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
de recrutare privind ocuparea
funcþiei publice de execuþie
de: INSPECTOR - contabil,
clasa 1, grad profesional

superior, care va avea loc pe
data de 17.02.2014, ora 10.00

proba scrisã ºi pe data de
19.02.2014, ora 10.00 interviul.

Relaþii la telefon / fax: 0251/
447.007 sau 0764/971.976.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................
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Vând cana-
pea extensibi-
lã tapiþerie
pluº, preþ 160
lei, stare bunã
negociabi l .
Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat
ºlefuit, lentile
pentru opticã,
diverse scule,
motor rezervã,
furnituri ptr. op-
ticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8
lei/kg, 2 dami-
gene 10-15 litri,
15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/
303.445.
Vând presã de
balotat, mase
plastice uºã cu
toc pentru casã
sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.

Vând aparat
sudurã auto-
gen ºi matriþã.
Telefon: 0761/
366.090.
VÂND MAªI-
NÃ DE CUSUT
“SINGER”. TE-
LEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã
electricã bunã,
lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã ca-
litate, preþ bun.
Telefon: 0755/
498.834.

Vând þuicã pru-
ne 15 lei, de fruc-
te 12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã
de cusut casni-
cã, simplã, acþi-
onatã manual.
Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Pie-
se noi Dacia,
canistre metal,
piscinã copil,
covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã
dormitor ºi sufra-
gerie, aragaz ºi
frigider. Telefon:
0757/322.534.
Vând ieftin cen-
tralã termicã pe
gaze, în funcþiu-
ne, marca Po-
cket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pã-
dure situatã în
Ocnele Mari pe
garsonierã în
Craiova, Vâlcea.
Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþi-
onal. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gaz-
dã o fatã la apar-
tament 3 came-
re cu centralã
Craioviþa Nouã.
Telefon: 0766/
328.569.
Închiriez apar-
tament 2 ca-
mere ultracen-
tral, ultralux,
toate dotãrile,
internet, AC.
Telefon. 0762/
109.595.
Garsonierã mo-
bilatã et. 1/5, Bu-
cureºti –Vitan.
Exclus agenþie,
230 Euro / lunã
seriozitate. Te-
lefon: 0722/
456.609; 0722/
714.578.

Particular, închiriez
apartament 2 ca-
mere zona Corni-
þoiu, 150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0770/935.848.
Închiriez teren
pentru Staþie
GPL, Centru vân-
zare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul
pereche pentru
convieþuire, vârsta
55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Domn serios 52 ani
cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie
eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/ 103.411;
0740/895.691.
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BUNDESLIGA –

ETAPA A 18-A

M’gladbach – Bayern 0-2 (Gotze 7, Muller 53
pen.), Dortmund – Augsburg 2-2 (Kehl 5,
ªahin 66 / S. Bender 56 aut., Dong-Won Ji
72), Stuttgart – Mainz 1-2 (Abdellaoue 11 /
Okazaki 39, Saller 87; La gazde, Alexandru
Maxim a jucat pânã în minutul 64), Wolfsburg
– Hannover 1-3 (Olici 35 / Rudnevs 28, Bitten-
court 50, 72), Nurnberg – Hoffenheim 4-0
(Chandler 24, Drmic 42, 70, Ginczek 49), Frei-
burg – Leverkusen 3-2 (Mehmedi 27, Schmid
53, Klaus 90 / L. Bender 4, Rolfes 35), Frank-
furt – Hertha 1-0 (Meier 36).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Werder – Braun-
schweig, Hamburg – Schalke.
1. Bayern* 47 10. Hannover 21
2. Leverkusen 37 11. Stuttgart* 19
3. Dortmund 33 12. Werder* 19
4. M’gladbach 33 13. Hoffenheim 18
5. Wolfsburg 30 14. Frankfurt 18
6. Hertha 28 15. Freiburg 17
7. Schalke* 28 16. Hamburg* 16
8. Mainz 27 17. Nurnberg 14
9. Augsburg 25 18. Braunsch.* 11

PRIMERA DIVISION –

ETAPA A 21-A

Celta – Betis 4-2 (Orellana 22, 39, Charles 31,
Nolito 73 / R. Castro 17, 78), Real M. – Granada
2-0 (Cr. Ronaldo 56, Benzema 74), Valladolid –
Villarreal 1-0 (Rueda 40), Valencia – Espanyol 2-
2 (Alcacer 7, Jonas 32 / Cordoba 3, S. Garcia
45 pen.; La vizitatori, Gabriel Torje a fost rezer-
vã), Sevilla – Levante 2-3 (Coke 26, Rakitici 68
/ Barral 30 pen., Vyntra 71, S. Junior 75).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Almeria – Geta-
fe, Osasuna – Bilbao, Rayo – Atletico, Barce-
lona – Malaga.
Astãzi: Sociedad – Elche (23:00).
1. Real 53 11. Granada 24
2. Barcelona* 51 12. Getafe* 24
3. Atletico* 51 13. Celta 22
4. Bilbao* 39 14. Osasuna* 22
5. Villarreal 37 15. Malaga* 21
6. Sociedad* 33 16. Elche* 21
7. Sevilla 31 17. Valladolid 19
8. Levante 27 18. Almeria* 19
9. Espanyol 26 19. Rayo* 16
10. Valencia 25 20. Betis 11

LIGUE 1 – ETAPA A 22-A

Lille – Rennes 1-1 (Kalou 34 / Doucoure 41),
Guingamp – Paris SG 1-1 (Yatabare 84 / Alex
87), Ajaccio – Sochaux 1-1 (Andre 9 / Noguei-
ra 90+3), Montpellier – Nice 3-1 (Niang 31,
Hilton 54, Camara 81 / Bosetti 69), Nantes –
Reims 0-0 (La gazde, Bãnel Nicoliþã n-a fost
convocat), Valenciennes – Lorient 1-1 (Pujol
52 / Ciss 39 aut.). Partida Toulouse – Bastia a
fost amânatã din cauza vremii.
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Lyon – Evian TG,
Bordeaux – St. Etienne, Monaco – Marseille.
1. Paris SG 51 11. Toulouse* 28
2. Monaco* 45 12. Bastia* 27
3. Lille 41 13. Nice 27
4. St. Etienne* 37 14. Guingamp 26
5. Nantes 33 15. Montpellier 24
6. Reims 33 16. Rennes 24
7. Marseille** 32 17. Evian TG* 21
8. Lyon* 31 18. Valencien.* 18
9. Bordeaux* 31 19. Sochaux 12
10. Lorient 31 20. Ajaccio 10

SERIE A – ETAPA A 21-A

Napoli – Chievo 1-1 (Albiol 88 / Sardo 18;
Paul Papp a fost rezervã la oaspeþi), Lazio –
Juventus 1-1 (Candreva 27 pen. / Llorente
60; Accidentat, ªtefan Radu nu s-a aflat în
lotul amfitrionilor).
Ieri, dupã închiderea ediþiei: Verona – Roma, To-
rino – Atalanta, Sampdoria – Bologna, Inter – Ca-
tania, Cagliari – Milan, Livorno – Sassuolo, Parma
– Udinese (toate 16:00), Fiorentina – Genoa.
1. Juventus 56 11. Milan* 25
2. Roma* 47 12. Atalanta* 24
3. Napoli 44 13. Sampdoria* 21
4. Fiorentina* 40 14. Cagliari* 21
5. Inter* 32 15. Udinese* 20
6. Verona* 32 16. Chievo 18
7. Torino* 29 17. Bologna* 17
8. Parma* 29 18. Sassuolo* 17
9. Lazio 28 19. Livorno* 13
10. Genoa* 26 20. Catania* 13
* - un meci mai puþin.

Arsenal (I) – Coventry (III) 4-0 (Podolski
15, 27, Giroud 84, Cazorla 89) / Nottingham
(II) – Preston (III) 0-0 / Bournemouth (II) – Li-
verpool (I) 0-2 (V. Moses 26, Sturridge 60) /
Sunderland (I) – Kidderminster (V) 1-0 (Mavrias
5) / Bolton (II) – Cardiff (I) 0-1 (Campbell 50) /
Southampton (I) – Yeovil (II) 2-0 (Guly 23 pen.,
Gallagher 70) / Huddersfield (II) – Charlton (II)
0-1 (Church 54) / Port Vale (III) – Brighton (II)
1-3 (Robertson 36 / Ince 27, March 43, Obika
78) / Southend (IV) – Hull (I) 0-2 (Fryatt 63,
90+1) / Rochdale (IV) – Sheffielld Wed (II) 1-2
(Rose 60 / Mattock 51, Onyewu 57) /

Wigan (II) – Crystal P. (I) 2-1 (Watson 36,
McClean 78 / Wilbraham 69) / Man. City (I) –
Watford (II) 4-2 (Aguero 60, 79, 90+3, Kola-
rov 87 / Forestieri 21, Deeney 30, Costel Pan-
tilimon a fost integralist la gazde) / Birmingham
(II) – Swansea (I) 1-2 (Novak 15 / Bony 67, 69)
/ Stevenage (III) – Everton (I) 0-4 (Naismith 5,
32, Heitinga 55, Gueye 84).

Ieri, dupã închiderea ediþiei: Sheffielld Utd
(III) – Fulham (I) – 15:00, Chelsea (I) – Stoke (I) –
17:30.

În caz de egalitate, meciurile se rejoacã.

Digi Sport 1

23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei:
Sociedad – Elche.
Digi Sport 2

19:30 – HOCHEI – Liga MOL: HC Nove
Zamky – HSC Miercurea Ciuc.
Sport.ro

21:45 – SKANDENBERG – Piramida
României.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

CUPA ANGLIEI –
„16”-IMI DE FINALÃ

Elveþianul Stanislas Wawrinka (favorit 8),
a câºtigat, ieri, în premierã, un turneu de Grand
Slam, chiar la întâia finalã jucatã, depãºindu-
l pe liderul mondial, spaniolul Rafael Nadal,
scor 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Meciul a avut un moment controversat, la
2-1 pentru Wawrinka în setul 2, atunci când
Rafael Nadal s-a retras de pe teren pentru a
beneficia de ajutorul fizioterapeutului. Sta-
nislas Wawrinka a contestat acest lucru în
faþa arbitrului de scaun, motivând cã spanio-
lul nu a explicat accidentarea pentru care a
pãrãsit terenul, dupã cum cere regulamentul.
Nadal a revenit de la vestiare, în huiduielile
tribunelor, ºi a arãtat ca ºi cum ar avea pro-
bleme grave la spate. Prin urmare a cedat se-
tul secund cu uºurinþã, la 2.

Apoi, de nicãieri, profitând ºi de o letargie
a elveþianului, spaniolul ºi-a revenit, a reuºit
un break în debutul setului ºi s-a impus cu 6-
3. Chinuit probabil de dureri, nu a mai putut
face însã nimic în actul 4, atunci când Stanis-
las a strîns rândurile ºi ºi-a adjudecat, uriaºã
surprizã, trofeul, devenind primul jucãtor care
îl învinge pe Rafael Nadal într-o finalã de
Mare ªlem, în afara lui Roger Federer ºi No-
vak Djokovici. În acelaºi timp, elveþianul a
devenit primul jucãtor care ia un Grand Slam
învingând numãrul 1 ºi numãrul 2 mondial
(Djokovici), de la Sergi Brugera, la Roland
Garros 1993.

Tot în ceea ce-l priveºte pe Wawrinka,
aceasta a fost prima victorie obþinutã în faþa
lui Nadal, în 13 meciuri. Anterior nu luase nici
mãcar un set.

De cealaltã parte, Nadal rãmâne cu 13 ti-
tluri de Grand Slam, unul singur la Australian
Open, în 2009. Celelalte au fost obþinute dupã

Ceea ce s-a speculat mai toatã spãtã-
mâna trecutã, a devenit realitate sâmbãtã
seara, când internaþionalul spaniol Juan
Mata a semnat un contract cu Manches-
ter United, a anunþat clubul englez, care a
precizat cã transferul jucãtorului de la
Chelsea Londra s-a fãcut în schimbul unei
sume record, de 37,1 milioane de lire
sterline, 44,6 milioane de euro. Acordul se
întinde pe o perioadã de trei ani ºi
jumãtate.

“Sunt încântat cã mã alãtur echipei
Manchester United. Anii petrecuþi la
Chelsea au fost foarte fericiþi, dar a venit
momentul unei noi provocãri. United este
locul perfect pentru mine ºi sunt încântat
cã am ºansa de a participa la faza urmã-
toare în istoria clubului. Chelsea este un
club de top ºi am acolo mulþi prieteni, dar

ºansa de a juca pentru Manchester
United nu a putut fi refuzatã”, a declarat
Mata.

“Juan este unul dintre cei mai buni
play-makeri din lume ºi sunt foarte fericit
cã ne-am asigurat serviciile sale. M-a
surprins plãcut entuziasmul pe care l-a
arãtat în faþa ideii de a face parte din
grupul lui Manchester United. ªtiu ca
fanii îl admirã, pentru cã mereu a jucat
bine contra noastrã Începând de marþi îl
vor vedea îmbrãcat în roºu”, a declarat ºi
managerul “diavolilor”, David Moyes.

La United, Mata va purta tricoul cu
numãrul 7, care a aparþinut, de-a lungul
anilor, unor jucãtori legendari, precum
George Best, Eric Cantona sau David
Beckham.

Transferat de Chelsea în vara lui 2011
de la Valencia, pentru
aproximativ 28,5
milioane de euro, 33 de
goluri ºi 28 de pase
decisive, în 135 de
meciuri în toate
competiþiile, a izbutit
Mata pentru gruparea
londonezã. Cât priveºte
naþionala Spaniei,
mijlocaºul de 25 de ani
a adunat 32 de selecþii,
înscriind 9 goluri.

Pânã la transferul lui
Mata, cea mai mare
sumã plãtitã vreodatã
de United pentru un
jucãtor fusese de 37 de
milioane de euro.
Intrate în contul lui
Tottenham, în schimbul
bulgarului Demitar
Berbatov.

Cine ar fi crezut înaintea turneului?

WWWWWawrinka s-a impus la Australian Openawrinka s-a impus la Australian Openawrinka s-a impus la Australian Openawrinka s-a impus la Australian Openawrinka s-a impus la Australian Open
Victoria elveþianului, prima într-o competiþie de Grand Slam,
a fost facilitatã însã de o accidentare a lui Nadal, la un pas

de abandon în actul secund

cum urmeazã: Roland Gar-
ros – 8, Wimbledon – 2, US
Open – 2.

“Rafa, îmi pare rãu, sper
ca problema de la spate sã
se rezolve, eºti un mare
campion ºi îþi doresc sã
ajungi înapoi la cel mai mare
nivel. Nu ºtiu dacã visez,
dar vãd mîine dimineaþã”, a
spus la festivitatea de pre-
miere, Stanislas Wawrinka.

“Primul lucru pe care
vreau sã îl spun este: mulþumesc, Stan, avem
o relaþie deosebitã, ai meritat sã câºtigi azi!
Vreau sã le mulþumesc ºi celorlalþi care au
fãcut posibilã organizarea acestui turneu. Îmi
pare rãu cã termin aºa turneul. Anul trecut
am pierdut acest turneu, din cauza unei acci-
dentãri, dar ne vedem peste un an”, a decla-
rat ºi Nadal.

Din a treia încercare!
La feminin a câºtigat Na Li

Finalistã la AO în 2011 ºi 2013, Na Li (fa-
voritã 4) nu a mai ratat ºi ocazia ivitã în acest
an, adjudecându-ºi, sâmbãtã, trofeul în dau-
na marii revelaþii solvace Dominika Cibulko-
va (favoritã 20), cea care le eliminase din com-
petiþie, începând cu optimile de finalã, pe Si-
mona Halep (11), Maria ªarapova (3) ºi Ag-
nieska Radwanska (5).  7-6 (3), 6-0 a fost sco-
rul cu care ºi-a trecut în palmares sportiva
chinezã al doilea titlu de Grand Slam din ca-
rierã, dupã Roland Garros 2011.

“Nu a fost ca ultimele douã dãþi. Acum
sunt cu adevãrat mândrã de mine. Trãisec o
senzaþie fantasticã”, a spus Na Li.

Rãmâne cu titlul din 2012!
Tecãu a pierdut finala la dublu mixt

Câºtigãtor la Melbourne în urmã cu doi
ani, când a fãcut pereche cu americanca Bet-
hanie Mattek-Sands, Horia Tecãu nu a putut
repeta performanþa ieri, înclinându-se, alãturi
de indianca Sania Mirza, în faþa cuplului Kris-
tina Mladenovici/Daniel Nestor (Franþa/Ca-
nada), scor 3-6, 2-6.

Pe tabloul de dublu masculin, ce n-a reuºit
cu Tecãu, finalist în trei rânduri la Wimbledon,
a reuºit cu Lukasz Kubot. Este vorba despre
suedezul Robert Lindstedt, triumfãtor, “în
compliciate” cu polonezul, în premierã la un
turneu de Mare Slem, 6-3, 6-3, în faþa cuplului
Eric Butorac/Raven Klaasen (SUA/Africa de
Sud).

Finalmente, reamintim, la dublu feminin tro-
feul a fost cucerit, vineri, de italiencele Sarra
Erani ºi Roberta Vinci, principalele favorite, care
au dispus în trei seturi de rusoaicele Ekaterina
Makarova ºi Elena Vesnina, favorite 3, scor 6-
4, 3-6, 7-5. Cele douã se impuseserã la Antipozi
ºi anul trecut, iar în 2012 au fost finaliste.

E oficial! Mata, jucãtorul lui United
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Pase scurte, pase lungi

Vo rbind d esp re
bătrâneţe,  regretatul Oc tavian
Paler spunea undeva că aceas ta
nu e „o vârstă” cât „o stare ”.
Adăugând c ă e o ironie involun-
tară a clama că bătrâneţea e „o
vârstă a înţelepciunii”, f iindcă
orice bătrân ar prefera să devină
mai puţin înţelept.  Pe măsură ce
te apropii de vârsta „a treia” în-
cepi să constaţi că nimeni nu sca-
pă de ea. Şi nu mai ai ambiţii, nu
mai ai dorinţe, în afara celor le-
gate de sănătate, rugându-te Ce-
lui de Sus  „să nu dai în mintea
copiilor”. Ajungând aic i, să spu-
nem şi despre ce es te vorba. Co-
tidianul „Gazeta sporturilor” a
publicat sâmbătă o replică „în
versuri” a fos tului arbitru Nic o-
lae Rainea pentru Adrian Mitite-
lu, la o evocare a aces tuia a fina-
lei Cupei României din 1975. Uci-
să, de-a dreptul,  prin maniera de
arbitraj,  care a reverberat multă
vreme,  a lui Nicolae Rainea. Epi-

Rainea, opera minima
Mircea Canţăr

Echipa feminină de handbal SCM
Craiova este pe tobogan, în etapa a
14-a înregistrând cea de-a treia în-
frângere consecutivă. Într-un meci
disputat sâmbătă seara, la Deva,
echipa locală, Cetate, a învins cu 32-
26 (15-13) şi le-a depăşit în clasa-
ment pe fetele lui Carmen Amariei,
care au ajuns pe locul 9, cu cele 15
puncte acumulate în tur. Gazdele au
condus în permanenţă, craiovence-
le reuşind o singură dată să egaleze,
12-12 în minutul 25. Amariei s-a
arătat, din nou, deranjată de manie-
ra de arbitraj, ca la aproape fiecare

grama aces tuia, deşi autorul arti-
colului vorbeş te de „o poezie”,
bine c ă nu-i zice baladă, trimisă
redacţiei menţionate, chiar o con-
vinge de autenticitate. Oricum,
când la 80 de ani eş ti bântuit de
efuziuni liric e, e un semn bun.
Numai că în c reaţia jurna-
listic ă propriu-zisă apare şi
menţiunea expresă că Adri-
an Mititelu „îl acuză pe
Raine a că ar f i avut o pre-
s taţie împotriva olte ni-
lor”. Inexact. Pe octogena-
rul Nicolae Rainea îl acuză
„Istoria fotbalului româ-
nesc” (volumul al doilea),
editată de Federaţia Româ-
nă de Fotbal (pag.289). „La
prima lui finală de Cupă,
arbitrul Nicolae Rainea s-
a evidenţiat mai mult decât
toţi cei din teren, însă, din
nef ericire, în rău.  El i-a
„tocat” mărunt-mărunt pe ol-
teni. Printre altele, le-a anulat

un gol, ca mai apoi i-a lăsat
în inferioritate numerică, Pe-
tre Deselnicu devenind astf el
primul fotbalist eliminat într-
o finală de Cupă”. Pres taţia
teatrală,  de prost gust a lui
Nicolae Rainea (care îl imita
pe francezul Robert Wurtz),
din finala pomenită, a rămas
în analele fotbalului românesc,
nu doar în amintirea oltenilor
pătimaşi. Cărora liricul arbitru
le aminteşte ceva de praz. Mă
rog, chestie de subtilitate „po-
etică”, deşi semidoc ţii sperie
mai mult decât analfabeţii. Să
cităm şi din revista „Flacă-

ra”, public aţia cea mai c urajoa-
să a momentului, pagina de
sport fiind gestionată de Ovidiu
Ioaniţoaia, c are la rubrica „De
la o săptămână la alta” reda
câteva declaraţii despre arbitra-
jul „sub orice critică prestat de

bârlădeanul Nicolae Rainea” .
Ion Ionesc u, antrenor la Jiul Pe-
troşani: „Rainea a făcut exces de
zel, arătându-se ostil echipei din
Craiova”. Coloman Braun Bog-
dan, antrenor federal: „Arbitraj
slab. Cum înaintea meciului Li-
mona a fost declarat cel mai bun
arbitru al anului, mai normală
era delegarea lui pentru finală”.
Gheorghe Ola, antrenor: „De pa-
tru ori am văzut la televizor si-
tuaţia din care studenţii au mar-
cat golul anulat de arbitru. Pot
să declar, f ără nici o reţinere, că
faza a fost perf ect regulamenta-
ră”. Cum,  potrivit, probabil, re-
comandărilor,  ziarul de speciali-
tate n-a suflat  - „de c e oare?”,

se întreba redac torul rubricii –
nici o vorbă despre arbitrajul păr-
tinitor, se exprima convingerea că
federaţia de spec ialitate va dic ta
„pedepsirea exemplară a arbitru-
lui care a dat peste cap cel mai
important meci al sezonului” .
Simple amintiri, până la urmă.
Amnezia lui Nicolae Rainea sau
amestecul înc âlcit de vanitate şi
impostură („nu se poate să nu-i
dau o replică, însă o voi f ace în
versuri”), luate în seamă de un
cotidian de sport care se doreş te
respec tabil, ne sugerează şi po-
sibila „c olaborare” suspec tă le-
gată de mutilarea arbitrului cra-
iovean Sebastian Colţescu, printr-
o scrisoare denigratoare a „pro-

zatorului”, de această dată, consi-
derat „cel mai mare arbitru all
time”. Atunci, Nicolae Rainea, omul
de dincolo de „Cortina de fier” a lui
Artemio Franchi, fostul preşedinte
UEFA, opera cu prezumţii legate de
„starea de sănătate psihică” a arbi-
trului craiovean,  căruia îi vedea,
prin lentilele deformate, „gâtul în-
clinat”. Resentimentele pot fi cini-
ce, dar niciodată sordide. Nicolae
Rainea, să ne fie iertată afirmaţia
frustă, a îmbătrânit urât. Pentru el
nu există nefericire.

CSU Craiova a pierdut
un amical de 30 de minute

Cel de-al doilea amical al echipei CS Universitatea Craiova în Antalya a
fost unul bântuit de incertitudini. După ce s-a schimbat adversarul, locul
ruşilor de la Neftekhimik Niznekamsk fiind luat de formaţia studenţească
sud-coreeană Yonsei, partida a durat doar 30 de minute, fiindcă ploaia
torenţială şi băltoacele au pus capăt disputei. În acel moment, tinerii asia-
tici conduceau cu 1-0, printr-un gol marcat din lovitură liberă. Ovidiu
Stângă începuse cu: Irimia – Kitanovski, Patriche, Pătraşcu, Vătăjelu -
Valskis, Ganea, Ferfelea, Câju - Varga, Voinea. Ieri s-a încheiat primul
stagiu al Craiovei în Antalya, cel de-al doilea fiind programat între 3-15
februarie, cu 4 jocuri de verificare. Altfel, echipele undrer 21 şi de juniori
B ale CS Universitatea se află săptămâna aceasta într-un cantonament la
Băile Herculane, în perioada 8-14 februarie fiind rândul juniorilor C şi D
să să urmeze un stagiu de pregătire centralizată în staţiunea montană.

Condescu a stabilit
noul staff al FCU Craiova

Noul manager general al FC Universitatea Craiova, Marin Condescu,
a decis să-l păstreze pe Nicolo Napoli ca antrenor principal, iar cel care
trebuia iniţial să-i ia locul italianului, Emil Săndoi, va fi director tehnic. O
altă noutate este instalarea fostului antrenor de la Minerul Motru, Ştefan
Nanu, în postura de director sportiv al echipei. Conform declaraţiilor lui
Emil Săndoi, echipa va efectua astăzi vizita medicală, iar apoi va pleca în
cantonament la Băile Herculane. De asemenea, în Bănie vor ajunge câţiva
jucători de la Pandurii, printre care atacantul Adrovic şi fundaşul Tătaru,
dar şi alţi străini: atacantul nigerian Ifeany Onyilo de la Steaua Roşie
Belgrad, Davor Bagaric, un fundaş stânga de la Olimpia Ljubljana şi un
portar care a fost la Legia Varşovia, Marijan Antolovic. Marin Condescu
a declarat că are mai multe planuri de viitor pentru clubul lui Mititelu,
inclusiv în cazul în care acesta ar intra în faliment, imediat urmând să fie
făcută o reorganizare, cu repornire din Liga a IV-a.

La volei, SCM Craiova – CSM Bucureşti 2-0
Ambele ec hipe de volei ale Craiovei au obţinut

succ ese în week-end şi au urcat în clasament. Sâm-
bătă dimineaţă, fetele antrenate de Berthold Văsui-
că au învins formaţia CSM Bucureş ti c u 3-2, pe
seturi: 25–23, 21–25, 25–18,  18–25,  15–8. Pentru
ec hipa din Bănie au evoluat: Smultea, Buz, Ilina,
Chirilov,  Badea,  Duţă ( libero), pe parcurs intrând
şi: Iordache,  Postea, Matei, Ariton ş i Ghionea. Cu
cele două puncte adjudecate, c raiovencele au urc at
pe  locul 6, iar  miercuri joac ă în deplasare, c u Unic
Piatra Neamţ.   „Parc ă es te o tradiţie să jucăm ac a-
să câte 5 seturi.  Din fericire de data aceasta am
câştigat. Sunt mulţumit de c um s-au prezentat fe-

Handbalistele, înfrângere nouă pentru locul 9
meci disputat în deplasare. „Per an-
samblu sunt mulţumită de evoluţia
fetelor. Sunt dezamagită însă de
maniera de arbitraj. Atâta timp cât
arbitrii fluieră doar într-o singură
direcţie este foarte greu să-ţi aperi
corect şansele” a declarat Amariei.
Aceasta le-a folosit la Deva pe: Mun-
teanu, Nichita (portari) - Anca Ama-
riei 5 goluri, Roxana Gatzel Han 4,
Nicoleta Dincă 4, Yulia Snopova 3,
Mihaela Tivadar 3, Cătălina Cioaric
3, Ionela Goran 2, Elena Cristina Flo-
rica 1, Claudia Alexandra Haşegan
1. Pentru gazde, cele mai multe go-

luri le-au reuşit Carmen Cartaş – 10
şi Ana Maria Simion 9. Miercuri, de
la ora 18, SCM Craiova joacă un alt
meci în deplasare, cu Jolidon Cluj.

Tot un eşec a contabilizat şi
echipa feminină de baschet SCM
CSS Craiova, depăşită în deplasa-
re de ultima clasată, Nova Vita
Târgu Mureş, scor 82–61 (20–15,
20–11; 27–12, 15–23), iar cu acest
eşec fetele lui Daniel Vasile au pre-
luat lanterna roş ie. Miercuri, pe
craiovence le aşteaptă o înfrânge-
re drastică, fiindcă în Bănie vine
Municipal Târgovişte.

tele în seturile pe care le-am câş tigat ş i mai ales în
time-break. Din neferic ire avem mari fluc tuaţii în
joc şi ac est luc ru ne c ostă” a dec larat antrenorul
SCM U Craiova, Berti Văsuic ă. În etapa următoa-
re, mierc uri,  craiovencele vor juc a în deplasare cu
Unic Piatra Neamţ.

Băieţii lui Dănuţ Pascu au obţinut un succes mult
mai clar, în deplasare, tot cu o echipă a clubului capi-
talei. CSM Agronomia, scor 3-0, pe seturi: 25-19, 25-
18, 25-19. După acest joc, echipa craioveană se află
pe locul 4, cu 25 de puncte, cu unul mai puţin decât
viitoarea adversară, Dinamo, pe care o va întâlni mier-
curi, în Sala Polivalentă, de la ora 17.


