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Jude ţul Dolj e ste pus  la încercare în această săptămână de
codul portocaliu de ninsoare  ş i viscol. Dacă autorităţile  loca-
le  ş i judeţene nu ar fi acţionat la t imp pentru deszăpezirea
drumurilor,  fie ele  comunale , judeţe ne , sau naţionale, pro-
babil că jude ţul nostru ar fi ajuns  să fie  acoperit  de zăpadă.

Istoriile lui
Ştefan Andrei
într-un pătrar
de veac românesc

Tulburătoare la lectură, bine lu-
crată, cu acribie diplomatică, lucra-
rea se intitulează „Din frac în ze-
ghe” (Ed. „Humanitas”, 2013) şi
găzduieşte, editorial vorbind, o par-
te, poate o prea mică parte, din me-
moriile aşteptate ale celui care a con-
dus diplomaţia de la Bucureşti – Şte-
fan Andrei – timp de şapte ani
(1978-1985) şi a ocupat, ani de-a
rândul, înalte demnităţi de stat, între
care secretar al CC cu probleme in-
ternaţionale (6 ani) şi viceprim-mi-
nistru al guvernului cu probleme de
comerţ exterior (1987-1989)...

Spectacolul
„Cafeneaua”,
cu Horaţiu Mălăele,
revine la TNC

Zăpada nu le-a stat
în cale primarilor doljeni

Ninsoarea s-a oprit, ieri, la Craiova şi a permis autori-
tăţilor locale să înceapă acţiunea de îndepărtare a zăpezii
de pe trotuarele aglomerate şi din parcările situate în
zona centrală. Peste 150 de oameni au fost scoşi pe străzi
pentru a ridica, la lopată, stratul gros de zăpadă care a
căzut în ultimele zile. Meteorologii anunţă că, de mâine,
vremea rea se întoarce cu viscol, fiind vizată şi Bănia.

Deszăpezirea continuă
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Directorul ANM: Un nou viscol
în sudul României, de mâine
pânã joi

Directorul Administraþiei Naþionale de
Meteorologie (ANM), Ion Sandu, a
anunþat ieri, la RFI, cã de mâine diminea-
þã pânã joi dimineaþã, „cu probabilitate
foarte mare”, ANM-ul va emite din nou
avertizãri de viscol în sudul þãrii. Totoda-
tã, Sandu a þinut sã sublinieze cã nu e
ciudat sã ai viscol în luna ianuarie în Ro-
mânia: „Nu e ciudat, pentru cã suntem în
ianuarie ºi statistica aratã cã în ianuarie
sunt, de regulã, patru viscole în România
ºi acum suntem la primul viscol. Urmea-
zã miercuri al doilea viscol, dar mai uºor
decât ãsta. Prin urmare, douã viscole în
ianuarie nu reprezintã ceva neobiºnuit.
Numai cã, într-adevãr, acest viscol a fost
destul de lung ca timp. Adicã un viscol
în România dureazã cam 48 de ore, aici
discutãm de douã zile, douã nopþi ºi, iatã,
pentru câteva judeþe se prelungeºte pânã
disearã (n.r. - asearã), ar fi a treia zi”.

Scriitorii Breban, Cãrtãrescu,
Manea ºi Vosganian, propuºi
pentru premiul Nobel

Nicolae Breban, Mircea Cãrtãrescu,
Norman Manea ºi Varujan Vosganian
sunt scriitorii propuºi anul acesta de cã-
tre Comitetul Director al Uniunii Scriito-
rilor din România (USR) pentru premiul
Nobel, potrivit unui anunþ postat pe
site-ul USR. „Uniunea Scriitorilor din Ro-
mânia se aflã printre instituþiile ºi aso-
ciaþiile care primesc din partea Acade-
miei Suedeze invitaþia de a propune scri-
itori pentru premiul Nobel, astfel cã, în
cadrul ºedinþei de vineri a Comitetului
Director al USR, au fost propuºi pentru
premiul Nobel scriitorii Nicolae Breban,
Mircea Cãrtãrescu, Norman Manea ºi
Varujan Vosganian”, se spune în anun-
þul USR. Contactat ieri de agenþia Me-
diafax, Nicolae Manolescu, preºedinte-
le Uniunii Scriitorilor din România, a de-
clarat cã principalele criterii care au stat
la baza propunerii celor patru scriitori
pentru premiul Nobel au fost „valoarea
lor ºi traducerile (n.r. - unor opere ale
acestora) în limbile strãine”.

Membrii comandamentului de urgenþã au de-
cis ieri sã declare starea de alertã în judeþele Bu-
zãu, Brãila ºi Vrancea, începând cu ora 12, care
duminicã au fost, timp de ºase ore (între 15 ºi 21),
sub cod roºu de viscol, au declarat surse oficiale.
Ulterior, de duminicã seara pânã ieri dimineaþã la
ora 09.00, cele trei judeþe, precum ºi Constanþa,
Tulcea, Ialomiþa, Cãlãraºi ºi Galaþi au fost sub
avertizare cod portocaliu. Asigurarea operaþiuni-
lor de deszãpezire ºi ajutorare în cazul localitãþilor
izolate din cele trei judeþe va fi fãcutã sub o co-
mandã unitarã de la nivelul Guvernului, a precizat
premierul Victor Ponta ieri, la ºedinþa comanda-
mentului de iarnã de la Palatul Victoria. Totodatã,
acesta a explicat cã echipamentele de intervenþie
ºi motorina aferentã pentru deblocarea drumuri-
lor în aceste judeþe vor fi asigurate de la rezerva
de stat ºi armatã. „Am primit ºi am aprobat propu-
nerea privind disponibilizarea din Fondul de re-
zervã a cantitãþilor de motorinã necesare pentru
judeþele Brãila, Buzãu ºi Vrancea ºi vom pune la
dispoziþie atât de la armatã, cât ºi de la rezervele
statului mijloacele necesare pentru asigurarea ali-
mentãrii zonelor care sunt izolate (...) Se intervine
de la nivel naþional ºi totul este pus la dispoziþie de
la rezervele statului”, a spus Ponta. Vicepremierul
Liviu Dragnea preciza încã de duminicã dupã-amia-
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zã cã luni dimineaþã îi va propune premierului decre-
tarea stãrii de alertã în judeþele Buzãu, Brãila ºi Vran-
cea, explicând cã acest lucru „va crea posibilitatea
ºi cadrul legal pentru a dispune mãsurile necesare
pentru a elimina efectele acestui dezastru, efectele
acestei stãri de forþã majorã”.

Potrivit Ordonanþei de Urgenþã nr.21/2004, sta-
rea de alertã permite autoritãþilor sã ia orice mãsuri
pentru prevenirea ºi înlãturarea pericolelor pe care
le presupune constatarea unei situaþii de urgenþã.
Potrivit acestui act normativ, starea de alertã se
declarã ºi se referã la punerea de îndatã în aplicare
a planurilor de acþiuni ºi mãsuri de prevenire, aver-
tizare a populaþiei, limitare ºi înlãturare a conse-
cinþelor situaþiei de urgenþã. În localitãþi, starea de
alertã o declarã primarul cu aprobarea prefectului.
Pentru un judeþ, decizia aparþine prefectului ºi tre-
buie aprobatã de ministrul Administraþiei ºi Dez-
voltãrii Regionale. Zonele afectate de inundaþii,
incendii sau zãpezi pot fi evacuate ºi se pot acor-
da ajutoare de urgenþã. Pe timpul stãrii de alertã se
pot dispune orice mãsuri care sunt necesare pen-
tru înlãturarea stãrii de forþã majorã. De asemenea,
conform OUG nr.21/2004, pe timpul stãrii de alertã
se pot dispune, cu respectarea prevederilor art. 53
din Constituþia României, republicatã, mãsuri pen-
tru restrângerea unor drepturi sau libertãþi funda-

mentale referitoare, dupã caz, la libera circulaþie, in-
violabilitatea domiciliului, interzicerea muncii forþa-
te, dreptul de proprietate privatã ori la protecþia so-
cialã a muncii, aflate în strânsã relaþie de cauzalitate
cu situaþia produsã ºi cu modalitãþile specifice de
gestionare a acesteia.

Autoritãþile de la Haga sunt stricte
ºi ºtiu cã uneori sunt privite cu încrun-
tare din aceastã cauzã, dar în acelaºi -
timp sunt ºi corecte, a declarat, ieri, la
Bucureºti, ministrul olandez de Exter-
ne, Frans Timmermans, referindu-se la
raportul MCV pentru România. În ca-
drul conferinþei de presã comune cu
omologul sãu român, Titus Corlãþean,
Timmermans a precizat cã raportul MCV
publicat la 22 ianuarie conþine „câteva
elemente foarte încurajatoare”, iar Olan-
da va studia „cu atenþie” acest docu-
ment. „Poziþia noastrã este întotdeau-
na aceeaºi, suntem stricþi ºi ºtim cã
uneori suntem priviþi cu încruntare pen-
tru cã suntem stricþi, dar suntem ºi co-
recþi. ªi cred cã acolo unde vedem paºi
înainte în România trebuie sã recunoaº-
tem acest lucru”, a spus Timmermans.
În ceea ce priveºte dosarul Schengen,
Frans Timmermans a menþionat cã a
luat notã de poziþia autoritãþilor de la
Bucureºti ºi de dorinþa acestora de a
adera pânã la sfârºitul anului 2014. „În-
þeleg pe deplin ceea ce spuneþi, sun-
tem pregãtiþi sã ne uitãm la dezvoltãrile
pozitive (...) Guvernul olandez va abor-
da acest lucru (n.r. - dorinþa de a adera
în 2014) în stilul clasic, cu o atitudine

Guvernul a propus Fondului Mone-
tar Internaþional (FMI) introducerea
unei bonificaþii pentru plata în avans a
impozitelor, altele decât cele locale, pen-
tru care este deja aplicat un astfel de
sistem, dar experþii FMI nu au agreat
încã mãsura, nefiind convinºi de efica-
citatea acesteia. Partea românã încear-
cã sã îi convingã pe experþii FMI cã ve-
niturile în minus încasate astfel din im-
pozite, ca efect al bonificaþiilor, vor fi
compensate integral prin sumele pe care

Fostul ministru al Tineretului ºi
Sportului în perioada decembrie
2008-iulie 2009, Monica Iacob Ridzi,
a fost condamnatã, ieri, de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie (ICCJ), la
5 ani de închisoare cu executare, în
dosarul în care este acuzatã de abuz
în serviciu privind manifestãrile or-
ganizate în 2009, de Ziua Naþionalã a
Tineretului. Judecãtorii au mai dis-
pus în cazul acesteia ºi interzicerea
unor drepturi timp de trei ani. Decizia
nu este definitivã, putând fi atacatã
cu recurs la Completul de cinci jude-
cãtori al instanþei supreme. La ulti-
mul termen al procesului, din 16 ia-
nuarie, procurorul de ºedinþã a cerut
condamnarea lui Ridzi pentru abuz
în serviciu, fals în înscrisuri ºi infrac-
þiuni privind sistemele informatice,
„din cauza contribuþiei esenþiale ºi a
calitãþii acesteia în timpul sãvârºirii
faptelor”. DNA susþine cã, în perioa-
da 17 martie - 22 mai 2009, Monica
Ridzi, în calitate de ordonator princi-
pal de credite, a hotãrât ca, sub pre-
textul realizãrii unor manifestãri de
amploare la nivel naþional dedicate

Ministrul olandez de Externe:
Suntem priviþ i  cu încruntare pentru

cã suntem str icþ i ,  dar suntem ºi  corecþi
strictã ºi corectã ºi sper ca asta sã ducã
la rezultate pozitive”, a spus ºeful di-
plomaþiei olandeze. Olanda este þara
care s-a opus cel mai adesea aderãrii
României ºi Bulgariei la Schengen, fã-
când legãtura între acest dosar ºi ra-
poarte pozitive pe MCV. Tocmai de
aceea, ministrul de Externe, Titus Cor-
lãþean, a þinut sã-i spunã lui Frans Tim-
mermans cã România a îndeplinit con-
diþiile de aderare la Spaþiul Schengen
ºi sperã într-o decizie pânã la sfârºitul
anului, subliniind cã Bucureºtiul nu
vede legãtura între acest dosar ºi MCV.
„(...) am subliniat - ºi aceasta este pozi-
þia de principiu, cunoscutã a României
- faptul cã noi nu vedem o legãturã în-
tre douã subiecte care sunt importante
- MCV ºi Schengen - fiind procese care
sunt guvernate de propriile reguli ºi
raþiuni. (...) Noi am fãcut eforturile pen-
tru a îndeplini criteriile din acquis-ul
Schengen ºi bineînþeles cã, la momen-
tul în care condiþiile politice pentru
unanimitatea deciziei în UE vor fi întru-
nite, noi suntem extrem de interesaþi ca
aceastã decizie sã poatã fi adoptatã în
formula celor doi paºi, sperãm înainte
de finalul acestui an”, a spus ºeful di-
plomaþiei române.

Guvernul ar vrea sã acorde bonificaþii la plata
în avans a impozitelor, FMI nu e convins

Guvernul nu ar mai fi obligat sã le chel-
tuiascã cu dobânzile aferente împrumu-
turilor contractate pentru finanþarea de-
ficitului bugetar, în lipsa impozitelor achi-
tate la timp, au declarat agenþiei Media-
fax surse oficiale. Dacã ar fi acceptate,
bonificaþiile ar putea fi de 10%, ca ºi în
cazul plãþii în avans a taxelor locale. Pre-
mierul Victor Ponta s-a întâlnit, ieri, la
Guvern, cu delegaþia comunã a Fondul
Monetar Internaþional, Comisiei Euro-
pene ºi Bãncii Mondiale.

Ridzi, 5 ani de închisoare cu executare
Zilei Nationale a Tineretului ºi exter-
nalizãrii serviciilor de organizare afe-
rente, sã atribuie ilegal unor firme pri-
vate contracte de prestãri servicii
având acest obiect. „A fost alocatã,
în acest scop, societãþilor comercia-
le Artisan Consulting SRL ºi Compa-
nia de Publicitate Mark SRL, suma
de aproximativ 3.120.000 lei, o valoa-
re mult mai mare decât cea solicitatã
ºi aprobatã prin buget pentru acest
eveniment. Fostul ministru al Tine-
retului ºi Sporturilor a hotãrât, de
asemenea, în mod unilateral, ca eve-
nimentele sã fie organizate în locaþii
din Bucureºti, Costineºti ºi 39 reºe-
dinþe de judeþ, în care cunoºtea cã
structurile proprii ale ministerului ori
alte entitãþi publice sau private vor
desfaºura manifestãri de acest gen”,
arata procurorii.  În final, spun pro-
curorii anticorupþie, fostul ministru
„a dispus plata sumei de aproximativ
3 milioane lei plus TVA prevãzutã în
cele trei contracte, deºi cunoºtea cã
firmele au efectuat prestaþii minime
în valoare totalã de peste 536.000 lei
plus TVA”.
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Tulburătoare la lectură, bine lu-
crată, cu acribie diplomatică, lu-
crarea se intitulează „Din frac în
zeghe” (Ed. „Humanitas”, 2013)
şi găzduieşte, editorial vorbind, o
parte, poate o prea mică parte, din
memoriile aşteptate ale celui care

MIRCEA CANŢĂR

Istoriile lui Ştefan Andrei
într-un pătrar de veac românesc

a condus diplomaţia de la Bucu-
reşti – Ştefan Andrei – timp de
şapte ani (1978-1985) şi a ocupat,
ani de-a rândul, înalte demnităţi de
stat, între care secretar al CC cu
probleme internaţionale (6 ani) şi
viceprim-ministru al guvernului cu

probleme de comerţ
exterior  (1987-
1989), tocmai în pe-
rioada achitării dato-
riei externe, conco-
mitent fiind şi mem-
bru în Comitetul Exe-
cutiv al CAER. Ple-
cat din satul Livezi –
c omuna Podari –
într-un moment în
care „doar un singur
consătean luase dru-
mul Bucureştilor”,
dintr-o familie mo-
destă, ispitit de carte
şi cunoaştere, dotat
cu o inteligenţă scor-
monitoare, tipic olte-
neasc ă,  c ult de-a
dreptul, bibliofil înve-
derat, autorul narea-
ză cu iscusinţă crâm-
peie dintr-o viaţă în
care s-a vrut util, din
toată fiinţa lui, ţării.
Şi poate a fost. Dar,
palidă c onsolare,  şi
nu este singurul în
is toria neamului,

care evocă mesajul Mioriţei în ce-
lula închisorii, unde ajunge îmbrân-
cit pentru doi ani şi aproape jumă-
tate, acuzat de „infracţiunea de ge-
nocid”, mai întâi şi apoi de „insti-
gare la omor deosebit de grav”,
perioadă în care personalităţi ale
vieţii politice internaţionale, între
care Hans-Dietrich Genscher, mi-
nistru de Externe al Germanie,
Mario Suarez – preşedintele Portu-
galiei, Willy Brandt – fost cancelar
al Germaniei, Giulio Andreotti şi
Bettino Craxi – foşti premieri ai Ita-
liei, Juan Carlos – rege al Spaniei,
au făcut diligenţe arătându-se ne-
lămuriţi la acuzele formulate. Era
perioada în care comuniştii se sfâ-
şiau între ei, ceea ce nu era deloc
nou în existenţa acestui partid.
Cum nu este nici în viaţa partide-
lor politice post-decembriste. Nici
un autor nu scapă, în definitiv, de
ideile, obses iile şi idiosincrasiile
sale. Cu atât mai mult când este
vorba de propriile memorii. Ştefan
Andrei, „mândru că e oltean”,
cum recunoaşte deschis, apropiat
Doljului în toată cariera politică,
prin fapte de acum uitate, spunea,
în finalul unui dialog cu Lavinia
Betea, „Stăpânul secretelor lui
Ce auşe scu” (Ed.  „Adevărul”,
2011), că şi-ar alege ca epitaf ur-
mătorul text: „A prevăzut totul şi
nu a putut evita nimic”. Pe această
idee, realmente obsedantă, sunt

asamblate şi crâmpeiele de amin-
tiri, hrănite de o subterană egola-
trie, cu cosmetizările convenabile
ale celui implicat în desfăşurarea
evenimentelor. Să ne înţelegem:
naratorul a făcut politica externă a
României într-o perioadă în care
Bucureştiul a şi contat ca actor
politic pe scena internaţională. Nu
s-a întâlnit la „o ţuică mică” sau
un „whisky fin” cu lideri politici ai
lumii, ci doar pentru a-şi sluji ţara,
dovedindu-se un „profesionist al
relaţiilor externe, un ministru care
conducea diplomaţia românească
activ şi competent”, cum îl descria
Gheorghe Tinca. „A făcut enorm
de mult bine multor artişti”, spu-
nea consăteanul său Tudor Gheor-
ghe. Pentru ca Ion Traian Ştefă-
nescu să-l descrie ca intelectual
autentic, aparţinând filonului naţi-
onal. Autorul are referiri, de bună
seamă, la Nicolae şi Elena Ceau-
şescu. Excesiv de calibrate,  cu
accente c ritice doar în c azul ei.
Finalul carierei este un „moment
Waterloo”, la care, cu siguranţă,
s-a gândit, judecat din perspectiva
epitafului pomenit. Ultima bătălie,
şedinţa pe aloc uri „comică” a
CPEx, din 17 decembrie 1989,
c ând Cons tantin Dăsc ălesc u
„aproape ţipând i s-a adresat lui
Ceauşescu asigurându-l că nu sun-
tem de acord cu opinia lui („atunci
alegeţi-vă alt secretar general”) că

vrem să muncim sub conducerea
lui”, este dovada peremptorie. La
Varşovia, Budapesta, Berlin, Pra-
ga şi Sofia se întâmplase deja ceea
ce se ştia. Revenim la „momentul
Waterloo”, care n-a fost o răspân-
tie niciodată, ci un drum cu indi-
cator necitit, care ducea în insula
Sfânta Elena. Învinşii forţau o vic-
torie imposibilă. Aveau numai ad-
versari, nu doar unul. Bătălia tre-
buia purtată ca să fie pierdută şi
ca adversarii să fie necruţători.
Ştefan Andrei cunoştea acest amă-
nunt, fiindcă îl citise pe Napoleon.
După un Waterloo, deloc specta-
culos, nu mai poţi să faci nimănui
greutăţi, poţi să trăieşti într-o lipsă
totală de speranţă. La urma urmei,
fiecare avem nu numai bătăliile de
care suntem în stare, ci şi înfrân-
gerile pe care le merităm. Pentru
Napoleon s-a strâns toată Europa
ca să îl trimită în surghiun pe Sfân-
ta Elena, la aproape 2000 km de
coasta Africii şi două luni şi jumă-
tate - trei luni de drumul până în
Anglia, după Tarle. La „alţii”, şi aici
naratorul nu ne mai spune nimic,
a dat Moscova, de mult îndârjită
împotriva ideii naţionale pe care o
reprezenta Bucureştiul, un semnal.
Dar tot Waterloo se cheamă ceea
ce a trăit. Capătul destinului. Im-
portant nu e să ai dreptate, ci să ai
noroc, dar reiterăm, lectura cărţii
este interesantă.

A treia ediţie a evenimentului „Se-
rile Patrimoniului Naţional”, orga-
nizat de Institutul Naţional al Patri-
moniului, în parteneriat cu Galeriile
Artmark, are loc astăzi, ora 18, la
Palatul Cesianu-Racovia, din Bucu-
reşti. În cadrul evenimentului, prof.
dr. Adrian Cioroianu, decan al Fa-
cultăţii de Istorie, Universitatea Bu-

   „Istoria ca patrimoniu”,
prelegere susţinută de prof.dr. Adrian Cioroianu

cureşti, va susţine prelegerea „Is-
toria ca patrimoniu”.

“Serile Patrimoniului Naţio-
nal” reprezintă o dezbatere luna-
ră, cu scopul de a trage un sem-
nal de alarmă în vederea salvgar-
dării patr imoniului naţional. Per-
sonalităţi ale vieţii publice vor pune
în discuţie probleme actuale pen-

tru cultura română,  mediul edu-
caţional, social sau politic  din per-
spectiva unui domeniu fundamen-
tal pentru România. Temele abor-
date vor cuprinde atât o trecere
în revistă a spaţiului construit îna-
inte şi după 1989,  cât şi idei refe-
r itoare la mentalităţi,  disc urs ,
identităţi, memorie colec tivă şi
politici c ulturale.  „Având în ve-
dere transformările vertiginoase
suferite de societatea contempo-
rană, ne propunem c a în această
a treia ediţie a evenimentului «Se-
rile Patrimoniului Naţional» să
aduc em în dezbatere importanţa
patr imoniului şi a istoriei naţiona-
le. Astfel, ne dorim să contribuim
la crearea unei scheme explic ati-
ve a perioadelor de tranziţie care
au avut un impact major şi asu-
pra patrimoniului c ultural naţio-
nal.” a declarat Alexandru Mura-
ru, Director General al Institutu-
lui Naţional al Patrimoniului.  De-
can al Facultăţii de Istorie din ca-
drul Universităţii Bucureşti, el este
autorul mai multor  cărţi de istorie
a României şi în special de istorie
a României comuniste.

MARGA BULUGEAN

Se reiau
cursurile în şcoli

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Dolj a anunţat că astăzi se
reiau cursurile în toate unităţile de învăţământ preuniversitar
din judeţ. Nici o şcoală din judeţul Dolj nu a fost deschisă ieri din
cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. „Va trebui să fa-
cem o nouă analiză în urma rezultatelor de azi (n.r. - ieri) , dru-
murile la momentul acesta sunt deschise în tot judeţul Dolj. Dru-
murile de acces sunt desfundate şi se poate face deplasarea că-
tre şcoli. S-a luat legătura cu unităţile şcolare din judeţ şi aces-
tea pot funcţiona. Va trebui să luăm o decizie, dacă decidem des-
chiderea unităţilor vom pune pe drum 2.800 de elevi şi 2.300 de
cadre didactice. Într-o zi normală 83 de microbuze şcolare vor
circula în judeţ, trebuie să analizăm cu atenţie situaţia”, a decla-
rat inspectorul şcolar general Georgică Bercea Florea.

ALINA DRĂGHICI
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“Nu lăsăm garda jos”
Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, s-a arătat mulţumit de activitatea

de deszăpezire de pe drumurile judeţene, acolo unde se acţionează cu 69 de utilaje. „So-
cietatea de Drumuri şi Poduri a Consiliului Judeţean Dolj dar şi toţi ceilalţi s-au mobilizat

exemplar. Cred că am putut să facem
faţă şi să trecem de un moment foarte
greu. Nu lăsăm garda jos şi trebuie să
fim pregătiţi şi pentru situaţia din aceas-
tă săptămână. În prezent se lucrează
pentru lărgirea suprafeţei carosabile şi
pentru a da o mână de ajutor primari-
lor pentru drumurile comunale unde
există probleme. Vreau să scot în evi-
denţă un eveniment care s-a petrecut
şi care se referă la aeroportul Craiova.
Chiar şi atunci când se anunţa că a fost
închis cursa de Londra a aterizat şi to-
tul s-a petrecut în condiţii foarte bune.
Acest lucru înseamnă că s-a lucrat ex-
celent şi s-a putut ateriza şi decola. Vă
mulţumesc pentru implicare!”, a afir-
mat preşedintele Consiliului Judeţean
Dolj Ion Prioteasa, în cadrul videocon-
ferinţei care s-a desfăşurat ieri la Pre-
fectura Dolj.

Primarul comunei
Poiana Mare,
Marin Vintilă:

“La Poaiana Mare, deszăpezirea a de-
curs anul acesta mai bine ca oricând.
De sâmbătă am demarat operaţiunea, cu
cele 4 utilaje din cele 6 pe care le are
primăria, şi ne-am descurcat perfect.
Cetăţenii care primesc ajutor social ne-
au ajutat şi ei la curăţarea trotuarelor.
Nu mi s-a părut o vreme atât de rea, au
fost alţi ani cu ierni mult mai grele. Din
fericire la noi nu a nins viscolit şi nu am
avut probleme deosebite. Acum, drumu-

rile pe care am acţionat noi – 100 de kilometri – sunt curate şi chiar am avut plăcuta
surpriză să sune oamenii la primărie să ne mulţumească pentru cum ne-am făcut
treaba. Stăm pe baricade, suntem pregătiţi pentru ninsoarea din zilele următoare,
când sunt convins că ne vom descurca la fel de bine, pentru că lucrăm în echipă”.

Primarul localităţii
Filiaşi,
Nicolae Stăncioi:

“Ninsoarea nu ne-a făcut probleme la
Filiaşi. Pentru că nu a nins viscolit nu
am avut nici probleme deosebite, iar des-
zăpezirea a decurs  normal. Cu cele 6
utilaje ale firmei cu care avem contract
am reuşit să curăţăm peste 250 de kilo-
metri de drumuri. De asemenea, cetăţe-
nii s-au arătat şi ei înţelegători şi ne-au
ajutat, curăţând fiecare în faţa societăţi-
lor şi a locuinţelor”.

Judeţul Dolj este pus la încercare în
această săptămână de codul portocaliu de
ninsoare şi viscol. Dacă autorităţile locale
şi judeţene nu ar fi acţionat la timp pentru
deszăpezirea drumurilor, fie ele comuna-
le, judeţene, sau naţionale, probabil că ju-
deţul nostru ar fi ajuns să fie acoperit de
zăpadă. Însă, pentru mulţi dintre primari,
în această perioadă dificilă , investiţia  în
utilaje s-a dovedit a fi una de bun augur,
economisind astfel şi timp şi bani. De ase-
menea, Societatea pentru Lucrări şi Dru-

Primarul
localităţii
Dăbuleni,
Nicolae Drăgoi:

“Ninsoarea din aceste zile nu
ne-a creat mari probleme, din fe-
ricire, iar deszăpezirea a mers aşa
cum ne aşteptam, adică foarte
bine. Am curăţat 100 de kilometri
de drumuri fără mari bătăi de cap,
iar acum totul este curat. I-am scos la treabă şi pe cei de la ajutor social, au curăţat
parcul, iar pe trotuare am intervenit tot cu utilaje, am intrat de câte 4 ori pe fiecare
stradă, cu cele 5 utilaje pe care le deţine primăria. Surprizele neplăcute au venit în
schimb de la unii cetăţeni, care locuiesc în anumite zone în care nu poate intra
utilajul, pentru că le-a fost lene să cureţe zăpada din faţa propriei gospodării, chiar
dacă e vorba de numai 20 de metri. S-au anunţat ninsori în continuare, dar cu
siguranţă la noi nu vor fi probleme”.

Primarul localităţii
Pleniţa, Mihai Puiu
Calafeteanu:

“Chiar dacă la Pleniţa a nins viscolit, nu
avem de ce să ne văităm pentru că operaţi-
unea de deszăpezire a decurs fără nici un
fel de problemă. La această oră putem spu-
ne că avem curăţate toate drumurile – 40
de km – şi suntem pregătiţi cu forţe proas-
pete pentru următorul val de ninsori anun-
ţat de meteorologi. Am intervenit cu trei
utilaje, dar şi cu oamenii care primesc ajutor social, acolo unde a fost nevoie. Cu siguranţă această
zăpadă le-a adus multă bucurie agricultorilor, care o aşteptau de mult timp”.

Primarul localităţii
Călăraşi,
Vergică Şovăilă:

“Cu cele două utilaje ale primăriei
am reuşit să deszăpezim peste 150 de
kilometri de drumuri în localitatea
Călăraşi. Nu am avut probleme deo-
sebite, chiar dacă a nins viscolit. Am
intervenit zi şi noapte, iar acum toate
drumurile sunt curate. Ne pregătim cu
forţe proaspete pentru zilele următoare
când va ninge din nou”.

muri Judeţene, din subordinea Consiliului
Judeţean Dolj a acţionat prompt pe sectoa-
rele de drum deservite, lucru care le-a uşu-
rat primarilor munca. Nici unul nu a spus
că iarna l-ar fi prins nepregătit, ba mai
mult, au forţe proaspete pentru zilele ur-
mătoare, pentru că, potrivit meteorologilor,
în noaptea de marţi spre miercuri, de la
ora 5.00 va ninge viscolit până la ora 20.00.
Apoi, va începe să ningă din nou de sâm-
bătă noaptea până luni dimineaţa. Vântul
va sufla cu o viteză de 40-50 km pe oră.
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În cele douã zile în care a nins
continuu în Craiova, autoritãþile
locale au încercat sã decongestio-
neze arterele principale, dar ºi cele
mai des circulate strãzi din
cartiere. Utilajele de deszãpezire
au fost folosite la maximum, fãrã
întrerupere, reprezentanþii
municipalitãþii declarând cã au
fost întrebuinþate, deopotrivã, ºi
cantitãþi mari de material antidera-
pant pentru a împiedica zãpada sã
se depunã. În ciuda eforturilor,
stratul de zãpadã a tot crescut, pe
mãsura ce a nins, astfel cã
trotuarele ºi locurile de parcare,
pieþele ºi aleile din parcuri au
rãmas, în mare parte, sub zãpadã.

Operaþiunea
„trotuarul”
în centrul oraºului

Profitând de faptul cã ninsoa-
rea s-a oprit, ieri, pe parcursul
întregii zile, mai multe echipe de
muncitori au fost scoase pe
strãzi pentru a ridica stratul de
zãpadã de pe trotuare. În centrul
oraºului, îndeosebi pe trotuarele
de pe „Unirii” ºi de-a lungul
strãzii „A.I.Cuza”, a fost necesar
sã se spargã ºi un strat gros de
gheaþã care se formase deja sub
omãt. O altã stradã pe care s-a
lucrat la degajarea trotuarelor a
fost ºi strada „C.S. Nicolãescu-
Plopºor”. Pentru oamenii angajaþi
în aceastã activitate nu a fost
prea uºor deoarece, în tot acest
timp, pe trotuare treceau pietoni.

Apelul primarului
cãtre cetãþeni

Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, a fãcut apel cãtre

Dezsãpezirea continuã
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Ninsoarea s-a oprit, ieri, la Craiova ºi a
permis autoritãþilor locale sã înceapã acþiu-
nea de îndepãrtare a zãpezii de pe trotuarele

aglomerate ºi din parcãrile situate în zona
centralã. Peste 150 de oameni au fost scoºi pe
strãzi pentru a ridica, la lopatã, stratul gros
de zãpadã care a cãzut în ultimele zile. Me-
teorologii anunþã cã, de mâine, vremea rea
se întoarce cu viscol, fiind vizatã ºi Bãnia.

cetãþeni sã parcheze regulamen-
tar autoturismele pentru a
permite utilajelor de deszãpezire
sã intervinã pe toate strãzile din
municipiu. În caz contrar,
autoturismele vor fi ridicate ºi se
vor aplica sancþiuni. Conform
HCL 319/2009, modificatã ºi
completatã prin HCL 279/201,
neîndepãrtarea imediatã a zãpezii
ºi gheþii de pe trotuarele din faþa
imobilelor ºi a curþilor acestora
deþinute sub orice fel de titlu,
precum ºi neînlãturarea sloiuri-
lor de gheaþã (þurþuri) se
sancþioneazã cu amendã cuprin-
sã între 500-1500 lei pentru
persoanele fizice ºi 1.000 –
2.500 lei pentru persoanele
juridice.

Bulevardele au fost
lãrgite la lopatã

Tot ieri, autoritãþile locale au
început sã lãrgeascã arterele de
circulaþie care sâmbãtã ºi

duminicã fusese curãþate, dar
într-un mod sumar. Unul dintre
bulevardele pe care s-a acþionat a
fost bulevardul „Nicolae Roma-

nescu”. De dimineaþã, o echipã
de muncitori, înarmaþi cu lopeþi,
au spart malurile înalte de
zãpadã, care au fost create de o
parte ºi de alta a strãzii de cãtre
maºinile de deszãpezire, ºi au
fãcut mai mult loc pentru maºini.
Potrivit autoritãþilor, ieri s-a
transportat ºi o cantitate mare de
zãpadã, peste 1.700 de tone, care
a fost îndepãrtatã de pe marile
bulevarde ºi depozitatã în
vecinãtatea rampei de la Mofleni.

S-a intervenit
cu toate utilajele
din dotare

De când a început sã ningã,
autoritãþile acþioneazã cu toate
utilajele din dotare, duminicã
fiind folosite 88 de utilaje. S-au
utilizat 300 de tone de material

antiderapant ºi cinci tone de
clorurã de calciu. În acest
interval, la activitatea de deszã-
pezire au fost angrenate 115 de
persoane din cadrul S.C.
Salubritate Craiova, dar ºi a
tuturor celorlalte regii ºi socie-
tãþi care se aflã în subordinea
Primãriei Craiova ºi care ajutã
deopotrivã la îndepãrtarea
zãpezii. „Am fost pregãtiþi
pentru orice fel de situaþie, drept
dovadã maºinile noastre sunt
acum pe strãzi ºi dispunem ºi de
o mare cantitate de material
antiderapant”, a declarat Cristian
Popescu, directorul Salubritãþii.

Materialul
antiderapant,
folosit fãrã
economie

Deszãpezirea a continuat ºi în
noaptea de duminicã spre luni,
când s-a intervenit cu 68 de
utilaje ºi s-au utilizat 340 de tone

de material antiderapant ºi 6,5
tone de clorurã de calciu. Un
numãr de 128 de persoane au
fost scoase pentru a îndepãrta la
lopatã zãpada cu de pe trotuarele
care se aglomereazã în timpul
zilei ºi din staþiile de îmbarcare a
cãlãtorilor. În intervalul menþio-
nat au fost încãrcate ºi trans-
portate, la cele douã puncte de
descãrcare autorizate din
vecinãtatea rampei ecologice de
la Mofleni, 640 tone de zãpadã.

Oamenii strãzii,
duºi la adãpost

Zece persoane fãrã adãpost au
fost ridicate de pe strãzi în npatea
de duminicã spre luni. ªapte din-
tre acestea au fost cazate la cen-
trul social „Sfântul Vasile” pentru
persoane fãrã adãpost, situat în
strada „Râului”, nr. 42 B, iar alte
trei persoane au fost cazate la Cã-
minul pentru persoane vârstnice
Craiova.
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GEORGE POPESCU Gestionarea Puterii
Două evenimente majore petrecute în ul-

timele zile răstoarnă un întreg set al repre-
zentărilor pe care le deţinem conservate în
mentalul nostru obişnuit despre modul în
care credem că trebuie gestionată Puterea.
Indiferent care Putere şi la ce  nivel se ma-
nifestă ea. Primul eveniment, despre care
am mai relatat zilele trecute, este cel al acci-
dentului aviatic. Nu voi relua aici nici un de-
taliu, c u excepţia regretului pentru vieţile
pierdute şi nu mă voi referi nici la preţul – şi
aşa insignifiant în raport cu tragedia – pe
care l-au plătit câţiva demnitari şi pe care se
aşteaptă să-l plătească şi alţii. Întrebarea care
a divizat societatea noastră şi aşa radicaliza-
tă în două fronturi ce-şi continuă, de ani
buni, o murdară luptă de gherilă (aparent
partinică, în realitate cu un evident caracter
de grupuri de interese) este în ce mod s-au
raportat principalii actori ai Puterii în acel
moment dramatic şi ulterior acestuia.

Circulă, pe portativele abil orchestrate ale
media, două variante care, deşi neconflic-
tuale, sfârşesc prin a resuscita, din mâzga
decepţiilor cotidiene în care subzistăm, o re-
flecţie mai apăsat pragmatică, despre com-
portamentul Puterii în situaţii de criză. Şi nu
numai în astfel de situaţii.

Cea dintâi,  redusă la nivelul unei sentin-
ţe inflexibile de c ătre actanţii, politici şi me-

diatici, cu asumat „program” anti-guver-
namental, fac public un fapt regretabil, anu-
me o presupusă chermeză a unor politicieni
şi jurnalişti afiliaţi asezonată c hiar de pre-
zenţa premierului Ponta în seara fatidică a
accidentului. Nu ştiu cât este de reală, date
fiind sursele care o susţin. Dacă însă ea se
confirmă, atunci comportamentul premie-
rului este pe deplin condamnabil. Însă şi
dacă acest gest – cu totul neobişnuit – n-ar
fi real, întrebarea cu privire la cea mai po-
trivită reacţie a unui şef  de guvern în con-
textul unei catastrofe e mai legitimă decât
oricând. Şi, astfel, ajungem la cel de-al
doilea eveniment: deteriorarea, altminteri
previzibilă şi prevăzută,  a vremii, cu con-
secinţele de-acum cunoscute şi cu o cotă
de dramatism subiacentă.

Nici de această dată, în ciuda unor asigu-
rări mai curând formale, Puterea n-a găsit cea
mai bună soluţie de raportare, mediatică şi
nu numai, faţă de situaţia dată. Nu intenţio-
nez să fac incriminări indistincte, nici să iden-
tific vinovaţi, individuali ori colectivi. Sunt
convins – şi am informaţii sigure – că orga-
nisme şi instituţii de resort şi-au făcut, atât
cât s-a putut, treaba, au intervenit, la timp,
când şi unde s-a putut, după cum au existat
şi vor mai exista bâlbâieli ori decizii mai mult
ori puţin greşite, fireşti în astfel de situaţii.

Problema care rămâne ţine de cu totul
altc eva: e vorba de a judeca – şi a înţelege
– un comportament al Puterii în raport cu
Ţara şi cu problemele ei. Asistăm, de aproa-
pe zece ani,  la un tip de politică ultra-per-
sonalizată: o Preşedinţie redusă la un sin-
gur individ, Guverne reduse la una ori cel
mult două-trei persoane,  Parlament, c ât a
mai rămas din autonomia sa s truc turală
„reprezentativă”, distribuit la c âţiva indivizi
cărora locvacitatea, deseori umorală, nu le
iartă fondul acultural execrabil. Şi, pe un
întreg traseu, determinările pot coborî până
la nivelele cele mai de jos.

Există, fiindcă e prea vizibil, un narcisism
al Puterii. Ea nu doar corupe, dar, cum se
spune adeseori, îţi poate lua şi minţile. Ex-
plicaţia pentru multele sincope,  conflicte,
răfuieli, ca şi pentru aranjamente cu sub-
strat de târguieli, este, oricât de dificil de
atestat, constă în însăşi dinamica politicii
autohtone. Mai precis, în modul în care par-
tidele îşi identifică, îşi cresc şi-şi pregătesc
actorii în perspectiva accederii la demnităţi,
mai înalte ori mai… modeste. Se pretinde
că există organizaţii, programe de pregătire,
ba există şi fundaţii (unele pe modele occi-
dentale, altele chiar transferate ca atare), se
fac uneori întruniri amplu publicizate. Re-
zultatul, când nu rămâne misterios, este însă

opusul oricăror finalităţi atent şi programa-
tic asumate: ceea ce se vede şi se aude pe
scena publică trimite mai curând la un simp-
tom de improvizaţie, cu indivizi care nu doar
că n-au nici cea mai vagă idee de comuni-
care şi de raportare la realitate, dar supun la
grea suferinţă limba română.

Ceva e putred în intimitatea vieţii politice
de la noi. Ceva nu funcţionează. Nici un set
de elementare principii – grija şi îngrijorarea
faţă de ceea ce Ţara duce lipsă şi are nevoie
mai ales în momente de cumpănă – nu apa-
re pe tapet, în prim-planul unei instituţii fun-
damentale a statului.

Fireşte că, într-un astfel de context, pre-
mierul Victor Ponta ar fi trebuit, dacă nu să
tenteze o deplasare în zona accidentului avia-
tic, atunci măcar să instituie, sub proprie
comandă, o celulă de criză prin care să se
afle în contact instituţionalizat cu ambien-
tul evenimentului şi, la fel de important, să
comunice, prompt şi direct, cu Ţara. Aşa
se face şi nu cred că e cine ştie ce secret în
a cunoaşte mecanismul.

Într-un astfel de comportament consis-
tă, cred, unul din factorii esenţiali ai gestiu-
nii Puterii. Oricare ar fi aceasta. Şi a sosit
momentul unei regândiri a unor lucruri atât
de simple dacă ne mai dorim să revenim la o
normalitate atât de necesară.

Pentru a evita îmbolnăvirile, degerătu-
rile ş i chiar  hipotermiile reprezentanţii Di-
recţiei de Sănătate Publică (DSP) Dolj îi
sfătuiesc pe doljeni să evite expunerea pre-
lungită la fr ig. În spec ial persoanele vârs t-
nice, copiii,  bolnavii cu afec ţiuni c ronice
cardio-vasculare şi respiratorii sunt aver-
tizaţi să nu stea prea mult timp în aer  liber
în perioadele cu ger. De asemenea, sunt
sfătuiţi să foloseasc ă îmbrăcăminte şi în-
călţăminte adecvată pentru a evita dege-
raturile.  Spre exemplu, îmbrăcămintea şi
încălţămintea strâmtă nu es te recomanda-

Frigul pune în
gardă medicii

Pe ntru că următoarele zile s e anunţă geroase , te mpe raturile urmând
să coboare noaptea, potrivit prognozelor me teorologice, chiar până la
minus  zece grade Ce lsius, re prezentanţii Dire cţiei de Sănătate Publică
au lansat un ave rtisme nt către populaţie pentru a preveni apariţia unor
complicaţii medicale  provocate de  ger. În plus , autorităţile sanitare s unt
pregătite  pe ntru un nou val de ninsori ş i viscol.

tă pentru că nu păstrează căldura.
«Persoanele care se expun frigului tre-

buie să poarte căciulă, fular şi mănuşi.
Mersul pe jos - pentru distanţe mici - este
de preferat unor staţionări prelungite în
aşteptarea unui mijloc de transport în comun.
Trebuie evitat efortul fizic prea  mare,  care
suprasolicită organismul. Este necesară hidra-
tarea corespunzătoare din care să nu lipseas-
că supele calde sau ceaiurile vitaminizante.
Trebuie folosite în limita toleranţei mierea de
albine şi usturoiul ca adjuvante naturale îm-
potriva răcelilor»,  a declarat dr.  Ştefan

Popescu, purtător de cu-
vânt al Direcţiei de Sănăta-
te Publică Dolj.
Doljenii sfătuiţi să evite
expunerea la frig

Medicii spun că în aceas-
tă perioadă este necesară o
alimentaţie completă adap-
tată la vârsta şi activitatea
cotidiană care să fie bazată
pe o hrană caldă, cu multe
legume şi fructe proaspete
ce aduc un aport crescut de
vitamine şi minerale, cresc
imunitatea şi apară organis-
mul de viroze şi infecţii re-

spiratorii. Este, în schimb, de evitat consu-
mul de alcool şi cafea, dar şi fumatul.

O altă recomandare se adresează bolna-
vilor cronic sfătuiţi în această perioadă să
urmeze corect tratamentul pentru bolile de
care suferă. Medicamentaţia nu trebuie în-
treruptă decât cu acordul medicului. Altfel,
există riscul decompensării unor boli grave.

Totodată, în cazul de apariţiei unor simp-
tome de răceală sau degerături pacientul tre-
buie să meargă la medic. În nici un caz nu
este recomandată automedicamentaţia. Şi în
locuinţă trebuie păstrat un ambient adecvat
cu temperatură optimă de 22-24 grade Cel-
sius. Potrivit specialiştilor, sub 20 grade inter-
vine stresul asupra organismului făcându-l
vulnerabil şi incapabil să se concentreze sau
să se odihnească. Un alt sfat este acela de a
nu folosi aragazul pentru încălzirea locuinţei.
Spitalele doljene şi ambulanţele
pregătite corespunzător pentru iarnă

Spitalul Judeţean de Urgenţă are suficiente
paturi pentru a primi eventualele cazuri de
urgenţă şi medicaţia necesară pentru trata-

rea pacienţilor cu degerături, hipotermie sau
afecţiuni cardiace, care ar putea ajunge în
această perioadă la Unitatea de Primiri Ur-
genţe. În cazul în care vremea se va înrău-
tăţi, iar viscolul şi ninsoarea vor lovi din nou
judeţul Dolj, numărul de paturi în unităţile şi
compartimentele de primiri urgenţe ar putea
fi suplimentat. De asemenea, dacă situaţia o
va impune autorităţile sunt pregătite să mă-
rească stocurile de medicamente şi materia-
le sanitare pentru Urgenţe, iar persoanele fără
adăpost vor fi direcţionate către adăposturi-
le amenajate de primărie.

Ambulanţele sunt şi ele echipate cores-
punzător pentru a se deplasa la pacienţi chiar
şi în condiţii meteo nefavorabile. Personalul
de serviciu, dar şi numărul de ambulanţe pot
fi suplimentate în cazul în care va fi nevoie.
La fel cum s-a întâmplat la finalul săptămâ-
nii trecute, pacienţii dializaţi care provin din
zone în pericol să fie izolate din cauza vis-
colului şi a zăpezii ar putea rămâne în spital.
Şi femeile însărcinate care trebuie să nască
vor fi internate din timp.

RADU ILICEANU



cuvântul libertãþii / 7marþi, 28 ianuarie 2014 economieeconomieeconomieeconomieeconomie

Banca Comercialã Româna
(BCR) lanseazã, în premierã pen-
tru piaþa bancarã româneascã, de-
sign-ul receptiv (responsive de-
sign) pentru portalul www.bcr.ro
ºi site-ul de internet banking
www.24banking.ro. “În urmã cu
2 ani, vizitatorii site-ului cãutau in-
formaþii succinte de pe mobil iar
pentru informaþii detaliate despre
produsele ºi serviciile bãncii se
mutau pe calculatoar ºi accesau
varianta desktop. În timp, odata cu
creºterea adopþiei smartphone-uri-
lor în rândul clienþilor, creºterea
vânzãrilor de tablete ºi a utilizãrii

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Lansare în premierã la BCRLansare în premierã la BCRLansare în premierã la BCRLansare în premierã la BCRLansare în premierã la BCR
internet-ului pe telefonul mobil, am
observat cã tot mai mulþi vizitatori
care anterior îºi începeau cãutarea
de informatii pe site-ul BCR opti-
mizat pentru mobil, au început sã
foloseascã de pe telefoanele lor
mobile varianta desktop a site-ului
BCR. Astfel, vizitatorii ºi clienþii
care aleg sã acceseze de pe tele-
fon sau de pe tabletã site-urile BCR,
pot acum beneficia de o experien-
þã superioarã, cu acces la conþinut
complet, afiºaj perfect adaptat fie-
carui dispozitiv”, a declarat Cãtã-
lin Ionescu, ªef Departament E-
Channels BCR.

Ford a construit zilele trecute
automobilul B-MAX cu numãrul
100.000 la uzina companiei de la
Craiova, în România. În  2013 B-
MAX a înregistrat rezultate foarte
bune în toatã Europa, cu vânzãri
de peste 67.000 de unitãti. Auto-
mobilul B-MAX cu numãrul
100.000 este un model Titanium

Pânã la 31 ianuarie 2014 (inclu-
siv) se depun cererile pentru ajuto-
rul de stat prin rambursare a dife-
renþei de accizã pentru motorina
utilizatã în agriculturã,  trimestrul
IV 2013. Agenþia de Plãþi ºi Inter-
venþie pentru Agriculturã (APIA)
precizeazã într-un comunicat de
presã remis redacþiei cã ajutorul de
stat se acordã sub formã de ram-
bursare a diferenþei dintre acciza
standard ºi acciza redusã (stabilitã
la 21,00 euro/1000 litri) pentru
motorina utilizatã la efectuarea lu-
crãrilor mecanizate în agriculturã.
„Beneficiarii pentru care a fost emis
acordul prealabil de finanþare depun
cererile trimestriale de solicitare a
ajutorului de stat însoþite de o si-
tuaþie centralizatoare privind canti-

Pânã la finele acestei luni,
Fermierii mai pot solicita

subvenþia pentru motorinã

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea
de date nereale pe documentele de decontare afe-
rente ajutorului de stat, au încasat sume de la bu-
getul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiazã
de ajutor pentru o perioadã de trei ani. Totodatã,
sumele reprezentând ajutor necuvenit se recupe-
reazã de la beneficiarii ajutorului de stat.

tãþile de motorinã achiziþionate în tri-
mestrul respectiv, precum ºi de
documentele prevãzute de Ordinul
MADR nr. 1229/2013, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare”, se
mai spune în comunicatul APIA.
Sumele reprezentând ajutor
necuvenit se recupereazã de la
beneficiarii ajutorului de stat

Potrivit Ordinului MADR nr.
1229/2013 cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, „cantitatea de
motorinã nu poate depãºi 40% din
cantitatea totalã calculatp ºi stabili-
tã conform acordului prealabil recti-
ficativ pentru cererile de acord prea-
labil pentru finanþare aferente anu-
lui agricol 2013-2014”. În cazul în
care documentele justificative pri-

vind achiziþia de motorinã anexate
la cererea de platã trimestrialã pen-
tru rambursare aferentã anului 2013
nu acoperã cantitatea calculatã ºi
stabilitã prin acordul prealabil recti-
ficativ pentru anul 2013, diferenþa
se reporteazã pentru anul 2014.
„Cantitãþile de motorinã ce benefi-
cieazã de ajutor de stat acordat sub
formã de rambursare se stabilesc
prin ordin al ministrului cu avizul
Ministerului Finanþelor Publice, cu
încadrare în prevederile bugetare
aprobate. Ajutor necuvenit reprezin-
tã orice sumã care, în urma verifi-
cãrilor efectuate de cãtre APIA sau
de cãtre alte instituþii abilitate, se con-
statã cã a fost acordatã beneficiari-
lor care nu au respectat pre-
vederile legale”, se mai
subliniazã în acelaºi
comunicat.

VVVVVehiculul B-MAX cu numãrul 100.000ehiculul B-MAX cu numãrul 100.000ehiculul B-MAX cu numãrul 100.000ehiculul B-MAX cu numãrul 100.000ehiculul B-MAX cu numãrul 100.000
Ford a construit modelul B-

MAX cu numãrul 100.000 la
uzina sa din Craiova. Automo-
bilul B-MAX cu numãrul 100.000
este un model Titanium de cu-
loare Panther Black echipat cu
un motor pe benzinã de tehno-

logie avansatã EcoBoost de 1
litru, fabricat tot la Craiova.
Uzina de la Craiova este unica
locaþie Ford unde se produce
modelul B-MAX ºi asambleazã
în present câte un B-MAX la fie-
care 70 de secunde.

de culoare Panther Black echipat
cu un motor pe benzinã de teh-
nologie avansatã EcoBoost de 1
litru, fabricat tot la Craiova, de-
semnat de altfel Motorul Inter-
naþional al Anului în ultimii doi ani.
Automobilul B-MAX cu numãrul
100.000 este destinat unui client
din România. „Acesta este o re-

alizare deosebitã atât
pentru marca noastrã,
cât ºi pentru echipa
noastrã de la Ford Cra-
iova. Suntem foarte
mândri de faptul cã fa-
bricãm un automobile
atât de ingenios ºi intel-
ligent precum B-MAX ºi
cã am atins pragul de
100.000 de unitãþi pro-
duse în doar 18 luni de
la lansarea monovolu-
mului compact”, a de-
clarat Vic Startek, Di-
rector General Operaþi-
uni Autovehicule, Ford
România.
Tehnologia
Ford MyKey,
unicã în
industria auto

Tehnologiile avansa-
te sunt un factor cheie

în succesul constant al B-MAX,
peste 80% dintre clienþii europeni
solicitând Ford SYNC, sistemul
de conectivitate cu activare vo-
calã. Sistemul este dotat cu func-
þia Emergency Assistance, câº-
tigãtorul unui premiu Advanced
Award din partea Euro NCAP,
funcþie care poate alerta opera-
torii de servicii de urgenþã locale
în 26 de limbi vorbite în 40 de
regiuni europene. B-MAX a ob-
þinut de asemenea punctajul ma-
xim de 5 stele din partea autori-
tãþii independente de testare a si-
guranþei la coliziune, Euro NCAP.
B-MAX oferã sistemul Ford Easy
Access Door care
asigurã un acces
de neegalat pen-
tru pasageri ºi ba-
gaj, datoritã siste-
mului cu portiere
faþã cu balamale
ºi portiere spate
glisante, ce inte-
greazã montanþii
centrali. B-MAX
oferã de aseme-
nea tehnologia
Ford MyKey, unicã în industria
auto, care permite pãrinþilor sã
implementeze restricþii ºoferilor
tineri, pentru un nivelsporit de
siguranþã.

B-MAX a câºtigat premiul internaþional „AUTOBEST
2013” ºi premiul Autonis pentru „Cel mai frumos
monovolum al anului 2012” acordat de cititorii re-
vistei germane Auto Motor und Sport.

Uzina de autovehicule de la Craiova construieºteUzina de autovehicule de la Craiova construieºteUzina de autovehicule de la Craiova construieºteUzina de autovehicule de la Craiova construieºteUzina de autovehicule de la Craiova construieºte
în prezent aproximativ 370 de unitãþi B-MAX pe zi.în prezent aproximativ 370 de unitãþi B-MAX pe zi.în prezent aproximativ 370 de unitãþi B-MAX pe zi.în prezent aproximativ 370 de unitãþi B-MAX pe zi.în prezent aproximativ 370 de unitãþi B-MAX pe zi.
Pe lângã B-MAX, Ford produce la Craiova motoa-Pe lângã B-MAX, Ford produce la Craiova motoa-Pe lângã B-MAX, Ford produce la Craiova motoa-Pe lângã B-MAX, Ford produce la Craiova motoa-Pe lângã B-MAX, Ford produce la Craiova motoa-
rele pe benzinã de tehnologie avansatã EcoBoostrele pe benzinã de tehnologie avansatã EcoBoostrele pe benzinã de tehnologie avansatã EcoBoostrele pe benzinã de tehnologie avansatã EcoBoostrele pe benzinã de tehnologie avansatã EcoBoost
de 1,0 litri ºi 1,5 litri, acesta din urma echipândde 1,0 litri ºi 1,5 litri, acesta din urma echipândde 1,0 litri ºi 1,5 litri, acesta din urma echipândde 1,0 litri ºi 1,5 litri, acesta din urma echipândde 1,0 litri ºi 1,5 litri, acesta din urma echipând
modelele Ford din America de Nord ºi Asia.modelele Ford din America de Nord ºi Asia.modelele Ford din America de Nord ºi Asia.modelele Ford din America de Nord ºi Asia.modelele Ford din America de Nord ºi Asia.
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Potrivit reprezentanþilor Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova, Marin Sandu Iliescu,

Arestat dupã ce a violat o tânãrã,Arestat dupã ce a violat o tânãrã,Arestat dupã ce a violat o tânãrã,Arestat dupã ce a violat o tânãrã,Arestat dupã ce a violat o tânãrã,
sub ameninþarea cuþituluisub ameninþarea cuþituluisub ameninþarea cuþituluisub ameninþarea cuþituluisub ameninþarea cuþitului

Un tânãr de 25 de ani, din co-
muna Robãneºti, a fost arestat
preventiv pentru 29 de zile, ieri
dupã amiazã, în baza mandatu-
lui emis de Judecãtoria Craiova,
pentru comiterea infracþiunilor

de viol, violare de domiciliu ºi
lipsire de libertate în mod ile-
gal. Victimã i-a cãzut o fatã de
18 ani, peste care a intrat în casã
ºi pe care a batjocorit-o sub
ameninþarea cuþitului.

de 25 de ani, din comuna dol-
jeanã Robãneºti, a fost arestat
preventiv, ieri dupã-amiazã, pe

o perioadã de 29
de zile, în sar-
cina sa reþinân-
du-se comiterea
infracþiunilor de
viol, violare de
domiciliu ºi lip-
sire de libertate
în mod ilegal.
Din cercetãrile
efectuate  de
poliþiºtii Secþiei
Rurale  Coºo-
veni ºi de pro-
curori a reieºit
cã, în noaptea

anunþat evenimentul. Autorul a
fost prins de poliþiºti, dumini-
cã fiind reþinut pentru 24 de
ore, iar victima a fost prezen-
tatã la Institutul de Medicinã
Legalã Craiova unde s-a con-
firmat cã prezintã urme speci-
fice infracþiunii de viol. Ieri
dupã-amiazã Iliescu a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova,
care a admis propunerea Par-
chetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova ºi a emis pe nume-
le bãrbatului mandat de aresta-
re preventivã pentru 29 de zile.
Culmea este cã bãrbatul a ce-
rut instanþei sã fie cercetat în
libertate, cu obligarea de a nu

pãrãs i  loca l i t a tea ,  ce re re
respinsã de judecãtori.

„Admite propunerea Par-
chetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova. Dispune ares-
tarea preventivã a inculpatu-
lui ILIESCU SANDU MARIN
pe o duratã de 29 zile, înce-
pând cu 27.01.2014 ºi pânã la
24.02.2014, inclusiv. Respin-
ge cererea inculpatului de lua-
re a mãsurii obligãrii de a nu
pãrãsi localitatea. Cu recurs în
termen de 24 ore de la pronun-
þare. Pronunþatã în ºedinþã pu-
blicã, azi 27.01.2014”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a
Judecãtoriei Craiova.

Dupã trei luni de stat în spatele
gratiilor, agenþii Vasile Bogdan Stîr-
lea, de 30 de ani ºi Gheorghe Da-
niel Bulat, de 27 de ani, de la Cen-
trul de Reþinere ºi Arest Preventiv
al IPJ Dolj, judecaþi pentru luare de
mitã, au fost puºi în libertate. Deci-
zia a fost luatã vineri, 24 ianuarie
a.c., de Curtea de Apel Craiova, in-
stanþã care a admis recursurile for-
mulate de cei doi împotriva hotãrâ-

Agentul prins cu ºpaga în gurã
ºi colegul sãu au fost eliberaþi

Lucrãtorii din cadrul Secþiei
4 Poliþie Ruralã Coºoveni au
fost anunþaþi, duminicã, în ju-
rul orei 12.00, de Claudiu Ni-
cola, din comuna Bratovoieºti,
paznic de vânãtoare pe Fondul
de Vânãtoare 41 Bratovoieºti,
cã a observat trei bãrbaþi înso-
þiþi de un câine din rasa „ogar”
care braconau în afara locali-
tãþii doljene Puþuri. Poliþiºtii s-
au deplasat la faþa locului unde
prins ºi identificat pe cei trei
bãrbaþi, stabilind cã este vorba

Prinºi la braconat...Prinºi la braconat...Prinºi la braconat...Prinºi la braconat...Prinºi la braconat...
în familieîn familieîn familieîn familieîn familie

despre Dumitru Preduºca, de
50 de ani, Gabriel Preduºca, de
25 de ani ºi Ionuþ Preduºca, de
26 de ani, toþi din satul Puþuri,
comuna Castranova, care bra-
conaserã cu câinele din rasa
ogar un iepure de câmp. „Pe
numele celor trei doljeni oame-
nii legii au întocmit dosare pe-
nale pentru comiterea infracþi-
unii de braconaj cinegetic”, a
declarat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Cei doi agenþi de la Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv al IPJ Dolj care luau ºpagã
pentru a introduce telefoane mobile în spatele
gratiilor, au fost puºi în libertate la sfârºitul
sãptãmânii trecute. Curtea de Apel Craiova a
admis recursurile inculpaþilor împotriva hotãrâ-
rii prin care Tribunalul Dolj le-a respins cererile
de eliberare provizorie. Procesul în care sunt
judecaþi pentru luare de mitã continuã la Tribu-
nalul Dolj, cei doi având astãzi un nou termen.

rii prin care Tribunalul Dolj le-a
respins cererile de eliberare provi-
zorie. Hotãrârea Curþii de Apel Cra-
iova fiind definitivã, cei doi au fost
puºi în libertate, cu mãsura obligã-
rii de a nu pãrãsi þara. În perioada
eliberãrii provizorii cei doi agenþi tre-
buie sã respecte o serie de obligaþii
impuse de instanþã:  sã nu depãºeas-
cã limita teritorialã a României,
fãrã încuviinþarea instanþei de ju-

decatã; sã se prezinte la instanþa de
judecatã ori de câte ori sunt che-
maþi; sã se prezinte la organul de
poliþie (Poliþia Mun.Craiova ), de-
semnat cu supravegherea, conform
programului întocmit sau ori de câte
ori sunt chemaþi; sã nu schimbe lo-
cuinþa fãrã încuviinþarea instanþei;
sã nu deþinã, sã nu foloseascã ºi sã
nu poarte nici o categorie de arme,
sã nu ia legãtura (direct sau indi-
rect) între ei, cu martorii din cauzã
precum ºi alte persoane ce vor fi
audiate în cauzã.

Cei doi poliþiºti trebuie sã se pre-
zinte chiar astãzi la instanþã, la Tri-
bunalul Dolj, acolo unde se judecã
un nou termen în procesul în care
sunt acuzaþi de luare de mitã.

Reamintim cã, pe 9 octombrie
2013, s-a organizat operaþiunea în
urma cãreia cei doi agenþi au ajuns
dupã gratii. Vasile Bogdan Stîrlea s-
a întâlnit cu prietena unui deþinut de
la care a primit 250 de euro ºi un
telefon mobil, moment în care ºi-a
fãcut apariþia echipa operativã, Stîr-
lea declarând cã telefonul urma sã
fie introdus în arest de colegul sãu,
Bulat, care primea ºi partea mai
mare din ºpagã, respectiv 150 euro.
Anchetatorii l-au urmat pe Stîrlea
pânã acasã la Bulat, care a primit
de la colegul sãu telefonul ºi ºpaga.
Când i-a vãzut pe ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj, Bu-
lat a luat-o la fugã, însã a fost prins.
Anchetatorii au fost nevoiþi sã-i
scoatã din gurã cele trei bancnote
de câte 50 de euro, pentru cã bãr-
batul încercase sã înghitã banii.

de sâmbãtã spre duminicã, în
jurul orei 01.00, Marin Sandu
Iliescu, înarmat cu un cuþit, a
pãtruns fãrã drept în locuinþa
Denisei C., în vârstã de 18 ani,
din comuna Coºoveni, a lovit-
o ºi, sub ameninþarea cuþitului,
a obligat-o sã întreþinã rapor-
turi sexuale cu el. Bãrbatul a
obligat-o apoi sã porneascã
împreunã cu el spre satul Bo-
joiu (comuna Robãneºti), unde
locuieºte. Din fericire, în timp
ce mergeau pe jos, pe drumul
dintre cele douã localitãþi, a tre-
cut o maºinã care a oprit, fata
a fugit ºi a urcat în autoturism,
reuºind sã scape, iar conducã-
torul auto a fost  cel  care a
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Daniel Bănulescu (n. 31 august 1960) este unul
dintre cei mai importanţi scriitori români de azi, mem-
bru al generaţiei ‘90. A debutat în anul 1993 cu volu-
mul de poeme „Te voi iubi pân’ la sfârşitul patului”
(Editura „Cartea Românească”), distins cu Premiul
pentru „Cel mai bun debut” acordat de Uniunea Scri-
itorilor din Romania. A publicat apoi volumele de po-
ezie „Ce bine e să fii Daniel Bănulescu”, „Daniel,
al rugăciunii”, „Balada lui Daniel Bănulescu” (toa-
te la Editura „Cartea Românească”), „În Şerpărie”
(Ed. „Tracus Arte”).

Li se adaugă romanele „Te pup în fund, Conducă-
tor iubit!”, „Cei şapte regi ai oraşului Bucureşti”
(Ed. „Nemira”) – Premiul Academiei Române şi Pre-
miul Asociaţiei Scriitorilor Bucureşti (1998), „Cel mai
bun roman al tuturor timpurilor”, „Fugi din viaţa
ta, revoltătoare şi slută, în cartea mea” (Ed. „Cartea
Românească”) şi volumele de teatru – „Cine  a câşti-
gat Războiul Mondial al Religiilor?” (Editura Mu-
zeul Literaturii Române), „Vrei să fii prietenul lui
Dumnezeu?” (Ed. „Charmides”, 2013).

Cărţi, diverse poeme şi capitole din romane i-au
fost traduse în mai multe ţări din Europa. A obţinut
burse de creaţie în Germania, Franţa, Austria, Bosnia
şi este membru al Uniunii Scriitorilor din România. A
participat la mai multe festivaluri internaţionale de

Conferinţă şi lectură poetică susţinute astăzi,
la Craiova, de scriitorul Daniel Bănulescu

Daniel Bănulescu este invitat astăzi la „Scrii-
tori la Tradem” – proiect cultural iniţiat în 2010,
la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a mu-
nicipiului Craiova –, unde, începând cu ora
17.00, va susţine conferinţa intitulată „În Şer-
părie” şi va citi pagini inedite din romanul la
care lucrează, precum şi poeme. Intrarea publi-
cului este liberă.

poezie din Europa, dintre care cel mai recent, în 2013,
este importantul Festival de Poezie de la Rotterdam,
ajuns la cea de-a 44-a ediţie, alături de poeţi de noto-
rietate ca John Ashbery, Adonis, Ken Babstock, Ilya
Kaminsky.

Iubitorii de teatru din Craiova pot (re)vedea, la începutul lunii viitoare,
unul dintre cele mai longevive spectacole ale Teatrului „Bulandra” – „Ca-
feneaua”, avându-i ca protagonişti pe actorii Horaţiu Mălăele, Emilia
Popescu şi Dana Dogaru. Reprezentaţia este programată pentru marţi,
11 februarie, de la ora 19.00, pe scena Teatrului Naţional „Marin Sores-
cu”, biletele fiind puse în vânzare la Agenţia TNC, la preţul de 80 lei.

Piesa „Cafeneaua”, scrisă de Sam Bobrik şi Ron Clark, surprinde
evoluţia sentimentelor şi stărilor personajelor principale – soţii Louise şi
Wally Murdock, proprietari ai unei cafenele situate la marginea deşertului
Nevada, şi tânăra Janet, factor de sciziune şi, totodată, de coeziune a
cuplului – pe parcursul mai multor decenii: la 30, 50 şi 70 de ani. Cei trei
protagonişti fac un adevărat tur de forţă, „arzând” etapele, trecând cu
uşurinţă de la prima tinereţe la bătrâneţea care anunţă încheierea socote-

lilor cu localul falimentar şi cu... viaţa.
De altfel, rolul personajului masculin, Wally, i-a adus lui Horaţiu Mălă-

ele Premiul UNITER pentru cel mai bun actor, în 1998. De la premiera
care a avut loc în ianuarie 1997, pe scena Teatrului „Bulandra”, şi până
în prezent, „Cafeneaua” s-a jucat de sute de ori, repurtând nenumărate
succese atât în Capitală, cât şi pe scenele din ţară. La Naţionalul craio-
vean, spectacolul a mai fost prezentat pe data de 29 noiembrie 2010,
apoi pe 23 mai 2011.

Spectacolul
„Cafeneaua”, cu Horaţiu
Mălăele, revine la TNC

„Don Pasquale”,
pe scena Operei
Române Craiova

Opera Română Craiova va
prezenta joi, 30 ianuarie, de la
ora 19.00, opera bufă în trei
acte „Don Pasquale”, de Ga-
etano Donizetti, după un libret
de Michele Accursi şi Giaco-
mo Ruffini. Regia artistică îi
aparţine Arabelei Tănase, iar
costumele ş i decorurile sunt
creaţia lui Răsvan Drăgănescu.
O interpretare clasică, ce va
aduce în scenă o distribuţie de
excepţie: Sorin Drăniceanu
(Don Pasquale), Sandor Balla
– Cluj-Napoca (Dr. Malatesta),
Diana Ţugui (Norina), Florin
Ormenişan (Ernesto), Alexan-
dru Petre (Notarul) , Ştefan
Ciucă, Ionuţ Dumitru,  Liviu
Stănescu (Servitorii), precum
şi Orchestra şi Corul instituţiei.

Bagheta dirijorală va fi în
mâinile lui Jozsef Horvath – din

anul 1999 dirijor al Operei Maghiare din Cluj-Napoca, iar din noiembrie
2006, al Operei Române din acelaşi oraş. Absolvent al cursurilor Acade-
miei de Muzică „Gheorghe Dima”, Jozsef Horvath s-a perfecţionat cu
reputaţi muzicieni din întreaga lume. Este adesea invitat de orchestrele
filarmonice din Arad, Bacău, Braşov, Satu Mare, Sibiu, Timişoara, Târgu
Mureş şi colaborează cu Orchestra de Cameră  şi Orchestra Naţională
Radio, Corul Academic Radio şi Corul Radiodifuziunii din Budapesta.

Asociaţia „Vasiliada”, organizaţie neguverna-
mentală patronată de Mitropolia Olteniei, a orga-
nizat, ieri, la Centrul „Mitropolit Firmilian”, o
conferinţă în cadrul căreia au fost prezentate cele
cinci proiecte care au primit subvenţie din partea
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice.

Cu acest prilej, reprezentanţii celor cinci centre
sociale ale asociaţiei au prezentat serviciile sociale
pe care le oferă persoanelor aflate în dificultate:
Centrul social pentru copii „Aripi de Lumină” din
Craiova, Centrul social pentru copii „Sfântul Ni-
colae”  din Filiaşi, Centrul pentru copii „Sfântul
Stelian” din Lipovu, Centrul social de urgenţă pentru
persoane fără adăpost „Sfântul Vasile” din Craiova şi
Centrul de informare şi consiliere pentru persoane cu
dizabilităţi „Sfânta Ecaterina” din Craiova.

„Trei dintre cele c inci proiecte vizează sprijinul
acordat copiilor aflaţi în situaţii de risc. Avem benefi-
ciari ai celor trei proiecte, pe lângă copii din judeţul
Dolj, din localităţile în care se desfăşoară proiectul, şi
copii din alte judeţe, ca Gorj şi Olt. De asemenea,
acordăm servicii sociale altor două categorii de per-
soane aflate în dificultate, iar aici fac referire la per-

Asociaţia „Vasiliada” derulează cinci
proiecte pentru persoanele aflate în nevoie

soanele fără adăpost din Craiova şi persoanele cu di-
zabilităţi”, a declarat Adrian Stănulică, preşedintele Aso-
ciaţiei „Vasiliada”.

Acesta a făcut referire şi la obiectivele pe care Aso-
ciaţia „Vasiliada” le are pentru anul în curs. «Pe par-
cursul anului 2014 preconizăm să sprijinim în cadrul
celor trei centre de zi aproximativ 150 de copii şi.
Concomitent, ne propunem să-i sprijinim pe părinţii
lor pentru a-şi găsi locuri de muncă, dar şi în alte
demersuri pe care ei le intenţionează, astfel încât să

poată asigura un suport social copiilor lor
şi întregii familii. De asemenea, avem în
vedere să acordăm sprijin pentru 50 de per-
soane cu dizabilităţi, acesta c onstând în
special în consiliere, formare profesională,
ergoterapie şi sprijin pentru găsirea unui loc
de muncă. Mai mult, ne-am propus să acor-
dăm sprijin şi anul acesta, continuând un
demers al Asociaţiei „Vasiliada”, Arhiepis-
copiei Craiovei şi Consiliului Local Munici-
pal Craiova, de a asigura condiţii sigure pen-
tru o viaţă independentă persoanelor care
nu au adăpost. În acest sens, avem în Cra-
iova Centrul social de urgenţă pentru per-
soane fără adăpost „Sfântul Vasile”, unde
în fiecare lună 50 de persoane care nu au
unde să loc uiască primesc sprijin social,
găzduire şi asigurarea celor trei mese pe zi»,
a completat Adrian Stănulică.
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COMENTAR IU
Egipt: Generalul
Sissi a devenit
mareºal

Generalul Abdel Fatah al-
Sissi, ºeful Consiliului suprem
al forþelor armate egiptene, a
fost avansat la rangul de
mareºal, a fãcut cunoscut ieri
Preºedinþia, alimentând
zvonurile potrivit cãrora acesta
se pregãteºte de retragere
pentru a candida la magistra-
tura supremã. De aproape douã
sãptãmâni, anturajul mareºalu-
lui, actualmente ministru al
Apãrãrii ºi viceprim-ministru,
nu-ºi ascunde intenþia de a
candida la alegerile prezidenþi-
ale prevãzute peste trei luni.
Puþini militari egipteni au atins
acest grad. Printre ei figureazã
mareºalul Hussein Tantaui,
fostul ºef al Consiliului suprem
al forþelor armate (CSFA), care,
de asemenea, a deþinut interi-
mar puterea dupã revolta
popularã care a dus la cãderea
lui Hosni Mubarak, în urmã cu
trei ani. Mohamed Morsi
rãmâne singurul preºedinte
ales democratic în Egipt ºi
primul ºef de stat „neextras”
din rândul armatei pentru a
conduce þara cea mai populatã.

Snowden:
Angela Merkel
nu a fost singura
personalitate
germanã
spionatã de NSA

Cancelarul german Angela
Merkel nu a fost, cu siguranþã,
singura personalitate germanã
spionatã de Statele Unite ale
Americii, a declarat fostul
consultant al Agenþiei Naþiona-
le de Securitate (NSA) a SUA,
Edward Snowden, într-un
interviu difuzat duminicã seara
de postul de televiziune german
ARD, relata ieri AFP. „Cred cã
este puþin probabil ca cineva
care doreºte sã monitorizeze
(comunicaþiile) guvernului
german sã o asculte numai pe
Angela Merkel, însã nu ºi pe
consilierii sãi, sau alþi membri
marcanþi ai guvernului sau
politicieni locali”, a afirmat
Snowden. Realizatã în aceastã
sãptãmânã într-o camerã de
hotel din Moscova, emisiunea
difuzatã duminicã seara este
primul interviu filmat cu fostul
consultant NSA de când acesta
a plecat din Hong Kong, în
iunie 2013, pentru a se refugia
în capitala Rusiei, unde
trãieºte în prezent. În timpul
interviului acordat unui
jurnalist german, Snowden s-a
arãtat foarte prudent în
declaraþiile lui. Una dintre
condiþiile care i-au fost impuse
de preºedintele Vladimir Putin,
atunci când i-a acordat azil în
Rusia pentru un an, a fost sã
punã capãt dezvãluirile care ar
putea „afecta SUA”. Snowden a
repetat cã nu vrea sã anticipeze
informaþii care ar putea sã fie
publicate în presã în baza
documentelor pe care le-a
sustras, dând asigurãri cã le-a
dat pe toate jurnaliºtilor ºi cã
nu se mai aflã în posesia
vreunui astfel de document.

Mai multe zeci de manifestanþi au
preluat duminicã searã controlul asu-
pra Ministerului Justiþiei, în centrul
capitalei Ucrainei, Kiev, fãrã sã întâm-
pine rezistenþã, potrivit unui cores-
pondent al agenþiei France Presse aflat
la faþa locului. Nici un reprezentant al

Vizita lui Francois Hollande la Ankara, în-
ceputã ieri, 27 ianuarie a.c., prima dupã 22 de
ani a unui ºef de stat francez, survine nu
doar pe fondul unei crize politice din aceas-
tã þarã, dar ºi al unor tensiuni persistente
între Paris ºi Ankara moºtenite din timpul
mandatului lui Nicolas Sarkozy. Ultima pre-
zenþã a unui preºedinte francez în Turcia
dateazã din 1992, când Francois Mitterrand
a încurajat la Istanbul universitatea franco-
fonã Galatasaray, astãzi un simbol al coope-
rãrii culturale franco-turce. De altfel, Fran-
cois Hollande va pronunþa un discurs în faþa
studenþilor. ªeful statului francez este înso-
þit de o importantã delegaþie de miniºtri, în-
tre care Laurent Fabius, Jean Yves Le Drian,
Arnaud Montebourg, Stefane Le Foll, dor-
nici de „ieºirea din impasul în care Franþa a
condus aceastã relaþie bilateralã, degradatã
ºi vizibil ineficace”, potrivit Elysee. Vizita nu
picã deloc într-un moment potrivit. ªi prezenþa în
delegaþie a consilierului politic Aquilino Morelle,
care nu participã la deplasãri diplomatice decât în
momente delicate, este un bun indiciu. Existã des-
tule capcane. În primul rând, Francois Hollande
este primul ºef de stat dintr-o mare þarã europeanã
care vine în Turcia dupã mobilizarea cetãþenilor în
piaþa Taksim din Istanbul, în primãvara anului tre-
cut. Represiunea, soldatã cu moartea a cel puþin 6
manifestanþi, a fost condamnqatã de instituþiile
europene. Dacã þinem cont cã ne aflãm cu doar
douã luni înaintea alegerilor municipale, test de
popularitate pentru Recep Tayyip Erdogan, „mo-
mentul” este impropriu. Se poate vorbi de o veri-
tabilã susþinere a lui Erdogan, estimeazã Cengiz
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Aktar, politolog la Universitatea Sabanci din Is-
tanbul. Dupã evenimentele din piaþa Taksim, gu-
vernul a traversat o crizã politicã fãrã precedent,
prin declanºarea operaþiunilor anticorupþie împo-
triva a trei miniºtri, ceea ce a condus la demisia
acestora. Însuºi fiul prim-ministrului, Bilal Erdogan,
ºi-a vãzut numele citat într-o afacere, tatãl sãu de-
nunþând o „tentativã de loviturã de stat” orches-
tratã de confreria lui Fethullah Gulen, un predicator
influent exilat în SUA, ai cãrui oameni sunt „infil-
traþi în aparatul de stat”. Aºa cum se ºtie, AKP,
partidul premierului, aflat la putere din 2002, s-a lan-
sat într-o vastã operaþiune de epurare a administra-
þiei turce, mai multe mii de funcþionari fiind daþi afa-
rã. Între Turcia ºi Franþa s-au acumulat în ultimii ani
mai multe dezacorduri. În primul rând chestiunea

armeanã, la care Hollande este foarte sensi-
bil, încã provoacã pusee de febrã dupã re-
cunoaºterea genocidului din 1915 de cãtre
Parlamentul francez. Preºedintele francez va
dori probabil sã-ºi clarifice poziþia privind
aderarea Turciei la UE. Dupã trei ani de sta-
tus-quo în negocieri, Franþa a încercat, în
noiembrie anul trecut, ridicarea blocajului,
pentru ieºirea din impas. Cu cinci luni înain-
tea alegerilor europene, care anunþã un de-
zastru pentru socialiºtii francezi, aderarea
Turciei la Ue rãmâne un subiect delicat. Un
sondaj Ifop publicat joi aratã cã 85% dintre
francezi se declarã ostili primirii Turciei în
Uniune. Relansarea, fie ºi timidã, a negocie-
rilor de aderare ar putea permite Franþei ex-
primarea exigenþelor sale în materia indepen-
denþei justiþiei, respectului statului de drept
ºi al drepturilor omului. Ultimul subiect po-
tenþial exploziv: asasinarea la Paris, în urmã

cu un an, a trei militanþi apropiaþi Partidului munci-
torilor din Kurdistan (PKK), neelucidat, în timp ce
descoperiri recente au întãrit pista unei crime co-
mandate de serviciul secret turc MIT. Autoritãþile
judiciare franceze aºteaptã clarificãri din partea Tur-
ciei. Cu toate acestea, preºedintele Hollande so-
seºte la Ankara pentru o serie de acorduri ce vor fi
semnate în domeniul nuclear ºi civil, al infrastructu-
rii ºi nu numai. Anul trecut, antreprizele franceze au
avut contracte în Turcia în valoare de 15 miliarde
euro. Chiar dacã nu va cauþiona regimul, circum-
scriindu-se recomandãrii preºedinteluui Comisiei
Europene, Jose Manuel Barroso, care a cerut, marþi,
premierul turc, „reformele necesare”, Francois Hol-
lande va forþa relansarea schimburilor economice.

Premierul britanic, David Cameron, a declarat ieri
cã nivelul migrãrii din România ºi Bulgaria, de la
începutul anului ºi pânã în prezent, a fost „rezona-
bil”, refuzând instituirea de noi mãsuri în domeniul
imigraþiei, solicitate de parlamentari conservatori,
relateazã „Daily Mail”, în pagina electronicã. „Am
amânat (proiectul) legii (imigraþiei) de Crãciun, dar
acum cred cã putem sã vedem, la începutul acestui
an, cã pânã în prezent pare sã existe un nivel rezo-
nabil al migrãrii ºi sper cã vom înregistra progrese
cu ajutorul (proiectului) legii (imigraþiei)”, a spus
premierul. În urmã cu douã sãptãmâni, ambasado-
rul român la Londra, Ion Jinga, preciza cã, de la anu-
larea restricþiilor pe piaþa muncii, la 1 ianuarie, în
Marea Britanie au venit aproximativ 25 de români.
Este pentru prima datã când Cameron se pronunþã
asupra numãrului de imigranþi, noteazã publicaþia
britanicã, adãugând cã premierul a subliniat cã poli-
ticile impuse de coaliþia aflatã la putere au prevenit
un „aflux” din Europa de Est. Înfruntând un grup de
conservatori care solicitã mãsuri suplimentare îm-
potriva imigraþiei, el a insistat cã nu se poate face
mai mult în cadrul regulilor UE convenite în timpul

Cameron: Numãrul de imigranþi din România ºi Bulgaria este „rezonabil”
guvernului laburist anterior, reamintind cã actuala
coaliþie a extins restricþiile de la o perioadã de cinci
ani la o perioadã de ºapte ani atunci când a devenit
el premier. „Acei ºapte ani s-au încheiat, nu ni se
mai permite, conform reglementãrilor actuale, sã le
prelungim”, a explicat premierul britanic situaþia.

ªi ministrul german de Finanþe, Wolfgang Schau-
ble, a încercat sã tempereze temerile legate de un po-
sibil aflux masiv de imigranþi români ºi bul-
gari cãtre Germania ºi considerã cã þara sa a
beneficiat de pe urma integrãrii europene
mai mult decât altele, iar acum unele sectoa-
re ale economiei germane au nevoie de aceºti
imigranþi, potrivit agenþiei Reuters. Într-un
interviu publicat de sãptãmânalul „Bild am
Sonntag”, Schauble i-a criticat indirect ºi
pe aliaþii sãi din Uniunea Creºtin-Socialã
(CSU), ramura bavarezã a Uniunii Creºtin-
Democrate (CDU), din care face parte, - care
au propus plafonarea asistenþei sociale
acordate imigranþilor români ºi bulgari -  acu-
zându-i cã rãspândesc temerile cu privire la
imigranþi ºi a reamintit cã unele sectoare ale

economiei germane înregistreazã un deficit de forþã
de muncã ºi au mare nevoie de lucrãtori veniþi din
alte state. „Noi, germanii, nu avem absolut nici un
motiv sã manifestãm atitudini ostile faþã de alþii”, a
spus Schauble. „Germania beneficiazã de pe urma
integrãrii europene mai mult decât orice altã þarã. Sun-
tem dependenþi de lucrãtorii care vin la noi. Unele
activitãþi, precum cele de îngrijire la domiciliu, nu mai
pot funcþiona fãrã ei”, a subliniat oficialul german.

Ucraina: UE face apel la putere sã-ºi respecte promisiunile fãcute opoziþiei
forþelor de ordine nu se afla prezent la
locul incidentului. Protestatarii au în-
ceput imediat dupã aceea sã ridice ba-
ricade în jurul clãdirii, folosindu-se de
lãzi de gunoi. Ieri, ministrul ucrainean
al Justiþiei, Olena Lucaci, i-a amenin-
þat pe manifestanþi cã va cere instau-

rarea stãrii de urgenþã ºi întreruperea
negocierilor cu opoziþia în cazul în care
clãdirea nu este eliberatã. „Voi fi obli-
gatã sã-i cer preºedintelui ucrainean
sã opreascã discuþiile, dacã clãdirea
nu este eliberatã imediat ºi dacã ne-
gociatorilor nu li se dã o ºansã sã gã-
seascã o soluþie paºnicã la conflict”,
a spus Lucaci. Activiºti radicali au
spart ferestrele clãdirii ºi, susþine Lu-
caci, au provocat o inundaþie în inte-
rior, în contextul unor temperaturi gla-
ciale, sediul transformându-se într-un
„adevãrat patinoar”. Pe de altã parte,
Uniunea Europeanã a fãcut apel, ieri,
cãtre puterea ucraineanã, „sã-ºi înde-
plineascã promisiunile” date la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute opoziþiei, in-
formeazã France Presse. UE ºi-a ex-
primat, de asemenea, într-un comuni-
cat, „îngrijorarea cu privire la deterio-

rarea situaþiei drepturilor omului”,
denunþând „arestãri în spitale de per-
soane, mai multe cazuri de dispariþie
ºi torturã”. UE s-a adresat, în acelaºi
timp, ºi opoziþiei, cerându-i sã „menþi-
nã caracterul paºnic al manifestaþiilor
ºi sã se disocieze clar de oricine re-
curge la violenþe”. La finalul discuþii-
lor purtate sâmbãtã cu opoziþia, pre-
ºedintele Viktor Ianukovici i-a propus
postul de premier opozantului Arseni
Iaþeniuk (din formaþiunea Batkivºci-
na — Patria—, a fostului premier Iulia
Timoºenko) ºi cel de vicepremier ex-
pugilistului Vitali Kliciko, liderul par-
tidului Udar (Lovitura). Ianukovici s-
a arãtat dispus ºi la o revizuire a Con-
stituþiei, în scopul cedãrii unei pãrþi a
prerogativelor sale guvernului, în
condiþiile în care opoziþia cere o repu-
blicã parlamentarã.
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Anunþul tãu!
I.I. DASCÃLU FLAVIU titular
al proiectului “STAÞIE PRE-
PARARE BETON” anunþã
publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj,
pentru proiectul propus a
fi amplasat în comuna Fã-
cãi, Prelungirea Bechetului
Km 7. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.
1, în zilele de luni-vineri,
între orele 9-14, precum ºi
la urmãtoarea adresã de in-
ternet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate
înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de
1.02.2014.
S.C. BELADI anunþã  publi-
cul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de obþinere a au-
torizaþiei de mediu privind
spãlãtorie auto de pe strada
Aristizza Romanescu nr. 12.

OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grã-
dina Botanicã, an-
gajeazã coafezã.
Telefon: 0761/
418.493.
S.C. MAR – CAN
C O N S T R U C -
TION angajeazã
sãpãtor manual,
studii primare.
Relaþii la telefon:
0251/ 412.232.

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

CASE
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comer-
cial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansar-
dã nefinisatã. Tele-
fon: 0769/969.604.
Vând casã, 800
mp, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.

Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucã-
tãrie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR,
vând garsonierã,
ultracentral.  Tele-
fon: 0723/065.620.
Proprietar vând gar-
sonierã în Bucu-
reºti, b-dul Timiºoa-
ra, sector 6, parter
stradal cu mobilã
sau schimb cu simi-
lar Craiova. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.

Vând apartament
2 camere, parter,
pretabil firmã, Ca-
lea Severinului
Telefon: 0767/
656.269.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere zona 1
Mai cu îmbunãtã-
þiri. Telefon: 0758/
347.623.
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Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în co-
muna Giurgiþa. Tele-
fon: 0755/953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intra-
vilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr.
29F (în spatele li-
ceului). Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 mp
de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.

Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren
arabil, facilitãþi
ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate
energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere de-
comandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015,
stare excelentã
91000 km, 6000
RON, consum sub
4,5%. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel 2008,
9600 Euro negocia-
bil. Telefon: 0763/
690.698.
VÂND autoturism
Peugeot 306, 1,9
TD, 1996. telefon:
0765/990.828
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, cu-
loare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Tele-
fon. 0762/621.066.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând ladã frigorificã
5 sertare ,stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.

Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþio-
nale, ceasuri de masã
ºi o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector
pentru un aparat de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu
pedale pentru copii
50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.

Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþinu-
te 25 lei, garniþã de
unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bo-
canci piele 43 noi,
piatrã polizor 250/
20/25 mm, cauciu-
curi 155/13 cu jan-
tã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca,
lângã poartã. Tele-
fon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.

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.
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Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã  tip
Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã metali-
cã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru meta-
lic handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, chiuvetã pi-
cior (ciupercã), bu-
toi pentru varzã.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.

Vând nicovalã fie-
rãrie maºini de cu-
sut nemþeºti, româ-
neºti, cãruþã. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electri-
cã bunã, lanþ rezer-
vã noi, burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.

Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, marca
Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdu-
re situatã în Ocne-
le Mari pe garsoni-
erã în Craiova, Vâl-
cea. Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi
dar funcþional. Tele-
fon: 0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0766/328.569.

Închiriez aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon.
0762/109.595.
Particular, închiriez
apartament 2 ca-
mere zona Corniþo-
iu, 150 euro nego-
ciabil. Telefon:
0770/935.848.
Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti –Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã se-
riozitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.

MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul pe-
reche pentru con-
vieþuire, 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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOVBUNDESLIGA – ETAPA A 18-A
Vineri: M’gladbach – Bayern 0-2 (Gotze 7, Muller 53
pen.).
Sâmbãtã: 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, Ale-
xandru Maxim a jucat pânã în minutul 64), Wolfsburg –
Hannover 1-3 (Olici 35 / Rudnevs 28, Bittencourt 50, 72),
Nurnberg – Hoffenheim 4-0 (Chandler 24, Drmic 42, 70,
Ginczek 49), Freiburg – Leverkusen 3-2 (Mehmedi 27,
Schmid 53, Klaus 90 / L. Bender 4, Rolfes 35), Frankfurt –
Hertha 1-0 (Meier 36).
Duminicã: Werder – Braunschweig 0-0, Hamburg – Schal-
ke 0-3 (Huntelaar 34, Farfan 53, Meyer 56).
1. Bayern* 47 10. Hannover 21
2. Leverkusen 37 11. Werder 20
3. Dortmund 33 12. Stuttgart* 19
4. M’gladbach 33 13. Hoffenheim 18
5. Schalke 31 14. Frankfurt 18
6. Wolfsburg 30 15. Freiburg 17
7. Hertha 28 16. Hamburg 16
8. Mainz 27 17. Nurnberg 14
9. Augsburg 25 18. Braunschw. 12

SERIE A – ETAPA A 21-A
Sâmbãtã: 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, ªte-
fan Radu nu s-a aflat în lotul amfitrionilor).
Duminicã: Verona – Roma 1-3 (Hallfredsson 49 / Ljajici
45+1, Gervinho 60, Totti 82 pen.; Bogdan Lobonþ a fost
rezervã la capitolini), Torino – Atalanta 1-0 (Cerci 60
pen.; Constantin Nica a fost rezervã la oaspeþi), Sam-
pdoria – Bologna 1-1 (Gabbiadini 62 / Diamanti 90
pen.), Inter – Catania 0-0, Cagliari – Milan 1-2 (Sau 28 /
Balotelli 87, Pazzini 89), Livorno – Sassuolo 3-1 (Gre-
co 4, Paulinho 11, Benassi 26 / Berardi 28 pen.), Parma
– Udinese 1-0 (Amauri 35), Fiorentina – Genoa 3-3
(Aquilani 33 pen., 42, 57 / Gilardino 27 pen., Antonini
34, De Maio 78; La vizitatori, Adrian Stoian a evoluat
începând cu minutul 71).
1. Juventus 56 11. Genoa 27
2. Roma 50 12. Atalanta 24
3. Napoli 44 13. Sampdoria 22
4. Fiorentina 41 14. Cagliari 21
5. Inter 33 15. Udinese 20
6. Torino 32 16. Chievo 18
7. Parma 32 17. Bologna 18
8. Verona 32 18. Sassuolo 17
9. Milan 28 19. Livorno 16
10. Lazio 28 20. Catania 14

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 21-A
Vineri: Celta – Betis 4-2 (Orellana 22, 39, Charles 31,
Nolito 73 / R. Castro 17, 78).
Sâmbãtã: Real M. – Granada 2-0 (Cr. Ronaldo 56, Ben-
zema 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).
Duminicã: Almeria – Getafe 1-0 (Zongo 49; Ciprian Ma-
rica a fost integralist la oaspeþi), Osasuna – Bilbao 1-5
(Armenteros 10 / Susaeta 3, Aduriz 16, 62, Ibai 84, Kike
Sola 88), Rayo – Atletico 2-4 (J. Viera 39, Larrivey 75 /
Villa 8, A. Turan 30, 44, Saul 74 aut.), Barcelona – Ma-
laga 3-0 (Pique 40, Pedro 55, A. Sanchez 61).
Asearã: Sociedad – Elche.
1. Barcelona 54 11. Granada 24
2. Atletico 54 12. Getafe 24
3. Real 53 13. Celta 22
4. Bilbao 42 14. Osasuna 22
5. Villarreal 37 15. Almeria 22
6. Sociedad* 33 16. Malaga 21
7. Sevilla 31 17. Elche* 21
8. Levante 27 18. Valladolid 19
9. Espanyol 26 19. Rayo 16
10. Valencia 25 20. Betis 11

LIGUE 1 – ETAPA A 22-A
Vineri: Lille – Rennes 1-1 (Kalou 34 / Doucoure 41).
Sâmbãtã: Guingamp – Paris SG 1-1 (Yatabare 84 / Alex
87), Ajaccio – Sochaux 1-1 (Andre 9 / Nogueira 90+3),
Montpellier – Nice 3-1 (Niang 31, Hilton 54, Camara 81
/ Bosetti 69), Nantes – Reims 0-0 (La gazde, Bãnel Nico-
liþã n-a fost convocat), Valenciennes – Lorient 1-1 (Pujol
52 / Ciss 39 aut.). Partida Toulouse – Bastia a fost amânatã
din cauza vremii.
Duminicã: Lyon – Evian TG 3-0 (Gomis 19, Lacazette 43,
76), Bordeaux – St. Etienne 2-0 (A. Traore 41, Henrique
51), Monaco – Marseille 2-0 (Germain 41, Riviere 57).
1. Paris SG 51 11. Toulouse* 28
2. Monaco 48 12. Bastia* 27
3. Lille 41 13. Nice 27
4. St. Etienne 37 14. Guingamp 26
5. Lyon 34 15. Montpellier 24
6. Bordeaux 34 16. Rennes 24
7. Nantes 33 17. Evian TG 21
8. Reims 33 18. Valencien.* 18
9. Marseille* 32 19. Sochaux 12
10. Lorient 31 20. Ajaccio 10
* - un meci mai puþin.

De douã ori câºtigase Dane-
marca titlul european la ultime-
le trei turnee finale (2008,
2012). ªi ce ocazie mai bunã ar
fi avut jucãtorii antrenaþi de le-
gendarul Ulrik Wilbek sã conti-
nue cu un nou set de medalii de
aur decât un European pe teren
propriu? ªi pânã în finalã de
duminicã seara cu Franþa, totul
mersese perfect pentru nordici.
Trei victorii în prima fazã a gru-
pelor ºi alte trei în grupele prin-
cipale i-au dus pe scandinavi în
semifinale. Acolo unde naþionala
gazdã s-a chinuit treibil cu Croa-
þia, scor 29-27, dar a obþinut ºi
a ºaptea victorie la rând! Pentru un duel
istoric contra Franþei, echipã care îl avea
în lot pe MVP-ul turneului, Nikola Kara-
batic, dar ºi pe alþi jucãtori experimentaþi,
precum Jerome Fernandez, Thierry Ome-
yer sau Luc Abalo, medaliaþi cu aur la Eu-
ropene, Mondiale ºi Jocurile Olimpice.
Practic, un final apoteotic pentru cel mai
reuºit turneu final din istorie, la care au
asistat peste 316.000 spectatori.

Însã debutul partidei a fost catastrofal!
În ciuda atmosferei create de cei 12.000
spectatori prezenþi în arena din Herning,
Danemarca a pãrut un simplu sparring-
partner pentru Franþa. Practic, danezii  nu
au înþeles nimic din ce s-a întâmplat pe
teren! Fazele create de Karabatic, Abalo ºi
Guigou au fost fãrã cusur, iar diferenþa a
început sã creascã imediat. Iar dupã doar
opt minute, tabela indica un neverosimil
7-2 în favoarea “cocoºilor”. “Suficient timp
sã recuperãm”, ºi-a spus experimentatul
Ulrik Wilbek, selecþionerul Danemarcei în
ultimii nouã ani! Greºit!

Nu numai cã Hansen sau Eggert nu ºi-
au revenit. Ba chiar au comis greºeli copi-
lãreºti! Iar Guigou, Karabatic, Narcisse sau
tânãrul Porte au fost atenþi la fiecare pasã

Naþionala masculinã de handbal a
României va întâlni redutabila reprezenta-
tivã a Suediei în dublã manºã eliminatorie
din play-off-ul Campioanatului Mondial
din 2015 (17 ianuarie – 1 februarie),
potrivit tragerii la sorþi de duminicã, de la
Herning, disputatã în preambulul finalelor
Campionatului European.

Manºa tur va avea loc în 7-8 iunie în
România, iar cea retur, o sãptãmânã mai
târziu, pe terenul nordicilor.

România, care a fãcut parte din urna a
doua valoricã, s-a calificat în play-off
dupã ce s-a clasat pe primul loc în grupa
a 2-a preliminarã, cu 10 puncte, grupã
din care au mai fãcut parte echipele
Slovaciei, Italiei ºi Ciprului.

Suedia a fost calificatã la CE încheiat
duminicã, clasându-se pe locul 7 (din 16
echipe). Nordicii au obþinut urmãtoarele
rezultate: 28-21 cu Muntenegru, 30-22
cu Belarus, 24-25 cu Croaþia (prima fazã
a grupelor), 29-27 cu Rusia, 25-35 cu
Polonia, 30-28 cu Franþa (în grupele
principale).

Cel mai recent, România a întâlnit

HANDBAL (M)

Franþa a surclasat Danemarca,Franþa a surclasat Danemarca,Franþa a surclasat Danemarca,Franþa a surclasat Danemarca,Franþa a surclasat Danemarca,
deposedând-o de titlul continentaldeposedând-o de titlul continentaldeposedând-o de titlul continentaldeposedând-o de titlul continentaldeposedând-o de titlul continental

greºitã a adversarilor, fructificând-o, ceea
ce a dat un moral de fier defensivei ºi a
oferit liniºte fazelor ofensive. Asta în timp
ce scorul era 14-6 la finalul primelor 20
de minute! Degeaba ºi-a revenit Mikkel
Hansen (6 goluri din 6 aruncãri în prima
reprizã) în ofensivã! Apãrarea nu a gãsit
soluþii pentru a bloca atacurile exuberante
ale Franþei. Iar dupã o aerianã care i-a lã-
sat la propriu pe danezi cu gura cãscatã,
scorul la pauzã era 23-16!

Probabil cã cei mai optimiºti fani ai
Danemarcei au sperat cã echipa favoritã
ar putea reveni chiar ºi de la un deficit de
ºapte goluri. Însã pentru acest lucru era
clar nevoie de o defensivã mult mai puter-
nicã, capabilã sã blocheze armele Franþei.
N-a fost deloc aºa, francezii controlând
jocul excelent.

Probabil cã nordicii ºi-au dat seama cã
nu mai au nici o ºansã când Wilbek a ce-
rut time-out în minutul 44, la scorul de
32-24 în favoarea Franþei. Un time-out
cerut în momentul în care vizitatorii aveau
o eficienþã absolut incredibilã a aruncãri-
lor – 77 la sutã. Însã o pauzã care nu a
schimbat absolut nimic. Diferenþa s-a
menþinut constant în jurul valorii de 8-10

goluri, deºi selecþionerul
Claude Onesta a introdus ºi
rezervele. Iar Franþa a câº-
tigat din nou un turneu fi-
nal, al 3-lea European, scor
41-32, dupã un an de pau-
zã, când ”cocoºii” câºtigau
aurul olimpic la Londra.

Marcatorii Franþei: Gui-
gou 10, Porte 9, Abalo 7,
Narcisse 6, N. Karabatic 5,
Sorhaindo 2, Nyokas 2.

10 medalii are Onesta
pe banca Franþei: 3 de
aur la Europene, 2 de aur
la Mondiale, 2 de aur la
Jocurile Olimpice, 2 de

bronz la Mondiale ºi 1 de bronz la Eu-
ropene).

Nicio echipã nu înscrisese mai mult de
34 de goluri (Suedia) într-o finalã de
European. Franþa a marcat 41!

Altfel, finala micã, disputatã tot dumi-
nicã, a fost adjudecatã de Spania, cam-
pioana mondialã în exerciþiu (trofeu obþi-
nut tot în dauna Danemarcei, ºi tot cupã
in meci fãrã istoric, 35-19), scor 29-28
contra Croaþiei. În semifinale, ibericii ce-
daserã cu 27-30 în faþa Franþei.

ªanse infime de calificare

România va înfrunta Suedia în barajul pentru CM din 2015
Suedia anul trecut, la Scandinavian Open
2013 (Norvegia), fiind învinsã de nordici
cu 35-29, dupã ce la pauzã conducea cu
17-15.

Ne-au eliminat în 2008
Ultimele meciuri oficiale între cele

douã naþionale care deþin recordul de
titluri mondiale cucerite, patru de fiecare
parte, au avut loc în 2007.Atunci, în
play-off-ul pentru
Campionatul European
din 2008, Suedia a
trecut de România
dupã ce s-a impus pe
teren propriu, 36-25,
ºi a pierdut apoi
returul, la Constanþa,
33-34.

Celeltate opt partide
din play-off sunt
Ungaria – Slovenia,
Polonia – Germania,
Grecia – Macedonia,
Serbia – Cehia, Rusia
– Lituania, Bosnia –
Islanda, Austria –

Norvegia ºi Mutenegru – Belarus.
Câºtigãtoarele se vor califica la turneul

final, unde au acces direct Spania
(campioana mondialã en-titre) ºi Qatar
(naþiunea gazdã). Au mai obþinut califica-
rea Croaþia, Danemarca, Franþa (graþie
accederii în semifinalele CE), Algeria,
Tunisia ºi Egipt (podiumul Campionatului
Africii).

Echipa turneului
Portar: Niklas Landin (Danemarca).
Extremã dreapta: Luc Abalo (Franþa).
Inter dreapta: Krzystof Lijewski (Polonia).
Centru: Domagoj Duvnjak (Croaþia).
Inter stânga: Mikkel Hansen (Danemarca).
Extremã stânga: Gudjon Valur Sigurdsson

(Islanda).
Pivot: Julien Aguinagalde (Spania).
MVP: Nikola Karabatic (Franþa).
Cel mai bun apãrãtor: Tobias Karlsson

(Suedia).
Golgheter: Joan Canellas (Spania) – 50 de

goluri.
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Simona Halep a înregistrat un
salt de o poziþie, pânã pe 10, cu
3.760 de puncte, în clasamen-
tul WTA dat publicitãþii ieri,
aceasta fiind cea mai bunã cla-
sare a sportivei din Constanþa

Halep a urcat pe locul 10 în clasamentul WTHalep a urcat pe locul 10 în clasamentul WTHalep a urcat pe locul 10 în clasamentul WTHalep a urcat pe locul 10 în clasamentul WTHalep a urcat pe locul 10 în clasamentul WTAAAAA

CUPA ANGLIEI –
„16”-IMI DE FINALÃ

Vineri: Arsenal (I) – Coventry (III) 4-0,
Nottingham (II) – Preston (III) 0-0.

Sâmbãtã: Bournemouth (II) – Liverpool (I) 0-2,
Sunderland (I) – Kidderminster (V) 1-0, Bolton
(II) – Cardiff (I) 0-1, Southampton (I) – Yeovil
(II) 2-0, Huddersfield (II) – Charlton (II) 0-1, Port
Vale (III) – Brighton (II) 1-3, Southend (IV) – Hull
(I) 0-2, Rochdale (IV) – Sheffielld Wed (II) 1-2,
Wigan (II) – Crystal P. (I) 2-1, Man. City (I) –
Watford (II) 4-2, Birmingham (II) – Swansea (I)
1-2, Stevenage (III) – Everton (I) 0-4.

Duminicã: Sheffielld Utd (III) – Fulham (I) 1-
1, Chelsea (I) – Stoke (I) 1-0.

Meciurile încheiate la egalitate se vor rejuca.
Program optimi de finalã (16 februarie):

Man. City – Chelsea, Sheffielld Utd/Fulham –
Nottingham/Preston, Arsenal – Liverpool, Brig-
hton – Hull, Cardiff – Wigan, Sunderland –
Southampton, Everton – Swansea, Sheffielld Wed
– Charlton.

Digi Sport 1

18:15 – FOTBAL – Meci amical:
Steaua – Dinamo Kiev / 22:00 – FOT-
BAL – Cupa Spaniei: Real Madrid –
Espanyol.

Digi Sport 2

12:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Paris: ziua I / 19:00 – BASCHET (M)
– EuroChallenge: Tartu Rock – Gaz
Metan Mediaº.

Eurosport

18:30 – SCHI ALPIN – Cupa

La finalul sãptãmânii trecute, cei
de la L’Equipe au scris despre o
posibilã trecere a lui Messi la PSG.
Gruparea din Paris ar fi fost gata sã
facã o ofertã pentru starul Barcelonei,
iar mutarea s-ar fi fãcut în varã.

Noul preºedinte al catalanilor,
Josep Maria Bartomeu, a þinut sã
transmitã faptul cã Lionel Messi nu

Barça a înlãturat orice zvon privind
o eventualã plecare a lui Messi

este de vânzare, iar în perioada
urmãtoare se va negocia îmbunãtãþi-
rea ºi prelungirea contractului starului
argentinian, conform site-ului oficial
al Barcelonei.

“Messi nu este de vânzare.
Dorim sã discutãm cu tatãl sãu
pentru a prelungi acest contract.
Messi va deveni cel mai bine plãtit

jucãtor din lume”, a declarat Josep
Maria Bartomeu.

Întrebat despre ceilalþi jucãtori ai
catalanilor cãrora le expirã contracte-
le în perioada urmãtoare, Bartomeu a
spus cã a ajuns la o înþelegere cu
Martin Montoya, iar în perioada
urmãtoare va începe negocierile ºi cu
Gerard Pique.

în carierã, a notat site-ul wta-
tennis.com.

Ajunsã sãptãmâna trecutã
pânã în sferturile de finalã la
Australian Open, unde a fost eli-
minatã de cea care avea sã ajun-

gã pânã în finalã, jucãtoarea
slovacã Dominika Cibulkova,
Simona Halep a devenit astfel a
treia jucãtoare din România
care intrã în Top 10 WTA, dupã
Irina Spîrlea (cea mai bunã cla-
sare – locul 7, în 1997) ºi Vir-
ginia Ruzici (locul 8, în 1979).

Cât le priveºte pe celelalte ro-
mânce, Sorana Cîrstea a cobo-
rât douã poziþii ºi se aflã pe 23,
cu 2.020 de puncte, Monica Ni-
culescu a urcat de pe 64 pe 54,
cu 1.080p, Alexandra Cadanþu a
coborât trei poziþii ºi se aflã pe
locul 63, cu 972p, Irina-Came-
lia Begu a coborât de pe locul
127 pe 147, cu 438p, Alexandra
Dulgheru a urcat ºase locuri ºi
se aflã pe poziþia 157, cu 412p,
în timp ce Cristina-Andreea
Mitu a coborât o poziþie ºi se aflã
pe locul 179, cu 336p.

Iatã ºi primele 9 jucãtoare
ale ierarhiei: 1. Serena Wil-
liams (SUA) – 13.000p / 2. Vik-
tor ia  Azarenka (Belarus)  –
6.581p / 3. Na Li (China; câºti-
gãtoare la AO) – 6.570 / 4. Ag-
nisezka Radwanska (Polonia) –

5.750p / 5. Maria ªarapova (Ru-
sia) – 5.416p / 6. Petra Kvitova
(Cehia) – 4.745 / 7. Sara Er-
rani (Italia) – 4.440p / 8. Jele-
na Jankovici (Serbia) – 4.310p
/ 9. Angelique Kerber (Germa-
nia) – 4.030p.

Simona joacã azi,
în primul tur la Paris

Cotatã cu ºansa a 5-a la vic-
toria finalã, Simona Halep va de-
buta astãzi la turneul de la Pa-
ris, urmând a o va avea ca ad-
versarã pe reprezentanta gazde-
lor, Kristina Mladenovic (nr. 62
WTA). Eliminatã în primul tur
la Australian Open, franþuzoai-
ca în vârstã de 21 de ani este
nimeni alta decât câºtigãtoarea
probei de dublu mixt de la Mel-
bourne, unde, alãturi de cana-
dianul Daniel Nestor, a învins în
finalã perechea Sania Mirza/Ho-
ria Tecãu, rãpindu-i românului
ºansa de a se încorona pentru a
doua oarã la Antipozi. Tecãu îºi
adjudecase t i t lul  suprem în
2012, fãcând tandem cu ameri-
canca Bethanie Mattek-Sands.

Dacã va trece de Mladenovici,
Halep va juca în optimi cu în-
vingãtoarea dintre germanca An-
drea Petkovic (nr. 39) ºi croata
Bojana Jovanoski (nr. 41).

Sunt calificate direct în turul
doi Maria ªarapova, Petra Kvi-
tova, Sara Errani ºi Angelique
Kerber. Campioana en-titre este
franþuzoiaca Mona Barthel, ac-
tualmente pe poziþia a 36-a mon-
dialã.

Dacã Simona este singura
noastrã reprezentantã pe tabloul
de simplu, la drum am pornit cu
douã jucãtoare. Ieri, dupã închi-
derea ediþiei, perechea Raluca
Olaru/Klaudia Jans-Ignatik (Po-
lonia) a întâlnit cuplul Marina
Erakovic (Noua Zeelandã)/Petra
Martic (Croaþia), iar astãzi Mo-
nica Niculescu ºi Klara Zakopa-
lova (Cehia) se vor duela cu tan-
demul rus Anastasia Pavlicenko-
va/Nadia Petrova. Trofeul la sim-
plu l-a cucerit anul trecut italien-
cele Sara Errani ºi Roberta Vinci
(nr. 1 mondial), triumfãtoare vi-
neri, pentru a doua oarã conse-
cutiv, la Australian Open.

Astãzi, 22:00: Real Madrid – Espanyol (în tur 1-0).
Mâine, 21:00, respectiv 23:00: Bilbao – Atl. Madrid (în tur 0-1), Barcelona – Levante (în tur 4-1).
Joi, 22:00: Santander (III) – Sociedad (în tur 1-3).
Program semifinale (5/12 februarie): Levante/Barcelona – Sociedad/Santander, Espanyol/Real M.

– Atl. Madrid/Bilbao.

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 23-A

Astãzi: Man. United – Cardiff, Norwich – Newcast-
le, Southampton – Arsenal, Swansea – Fulham (toate
21:45), Crystal P. – Hull, Liverpool – Everton (ambele
22:00).
Mâine: Aston V. – West Brom, Sunderland – Stoke,
Chelsea – West Ham, Tottenham – Man. City (toate
21:45).
1. Arsenal 51 11. Hull 23
2. Man. City 50 12. Norwich 23
3. Chelsea 49 13. West Br. 22
4. Liverpool 43 14. Stoke 22
5. Tottenham 43 15. Swansea 21
6. Everton 42 16. Crytal P. 20
7. Man. Utd 37 17. Fulham 19
8. Newcastle 36 18. West Ham 18
9. Southampton 31 19. Sunderland 18
10. Aston V. 24 20. Cardiff 18

CUPA REGELUI SPANIEI – SFERTURI DE FINALÃ –
MANªA SECUNDÃ

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Mondialã, la Schladming / 19:30 –
FOTBAL DE SALÃ – Campionatul
European, la Anwerp: Rusia – Olan-
da / 22:00 – FOTBAL – Camp. An-
gliei: Liverpool – Everton.

Eurosport 2

18:00 – SÃRITURI CU SCHIU-
RILE – Camp. Mondiale de Juniori,
la Val di Fiemme / 19:30 – BASCHET
(M) – Eurocupa: Lietuvos Rytas –
Cai Zaragoza / 22:00 – FOTBAL DE
SALÃ – Campionatul European, la
Anwerp: Belgia – România.
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Echipa de baschet a Băniei a obţi-
nut prima victorie din 2014 în Liga
Naţională, una de suflet pentru fani,
în deplasare, contra Stelei. Într-o sală
în care au fost prezente facţiuni din
ambele peluze din Ghencea, craiove-
nii şi-au schimbat obiceiul de a pier-
de pe final după ce vor fi condus tot
meciul. Astfel, un prim sfert modest
a fost întors printr-un joc defensiv de
excepţie, în care au excelat Bureau,
Seals, Tyler şi Popescu. Dacă Seals
şi Kovac au fost în media normală a
punctelor pe meci, sârbul având cea
mai bună eficienţă (17), o nouă pre-
staţie foarte bună a avut Căpuşan
(foto), care a fost menţionat special
de team-managerul Marius Toma.
De asemenea, lui Travis Bureau i-au
lipsit un punct şi o recuperare pen-
tru a intra în double  double . În
schimb, Tyler a fost în grafic doar la
recuperări (7), însă şi-a trecut în cont

Week-end-ul trecut a fost unul activ pentru patru
dintre sportivii clubului CSM Craiova, care au parti-
cipat la prima etapă a Campionatului Naţional de Sală
(seniori, tineret, juniori I). Printre aceştia s-a aflat şi

Marian Oprea, la prima săritură
câştigătoare pentru CSM Craiova

celebrul săritor la triplusalt Marian Oprea, care din
iarnă a semnat pentru CSM Craiova. La prima com-
petiţie la care a participat pentru CSM, Oprea a câşti-
gat proba de triplu-salt la prima etapă a Campionatu-
lui Naţional de Sală, desfăşurat la Bucureşti. „Struţul”
a avut nevoie de o singură săritură pentru a câştiga,
aceasta măsurând 16,36 metri. Rezultatul lui Marian
Oprea a fost completat de prezenţa pe a doua treaptă
a podiumului a sportivei Sima Ana-Maria, la proba de
800 metri plat (2.11.77), precum şi de prestaţia fon-
distei Bârsanu Daniela (13 ani), locul 7 în proba de
3000 de metri. Cel de-al patrulea atlet legitimat la CSM
Craiova care a luat parte la prima etapă a Campiona-
tului Naţional de Sală, Ioan Piţigoi, a fost descalificat
în proba de 60 de metri plat, fiindcă a furat startul.
„Mă aşteptam la o evoluţie bună din partea sportivilor
noştri şi este de bun augur că au început anul compe-
tiţional cu dreptul. Mă bucură performanţa lui Marian
Oprea, care a participat pentru prima dată ca sportiv al
clubului nostru şi a dovedit că încă poate, şi cu sigu-
ranţă va avea parte de un an plin de succese. Desigur,
şi rezultatul obţinut la 800 de metri de Sima Ana-Maria
este unul important, chiar dacă a fost doar prima etapă
a campionatului naţional în sală, aceasta a făcut o cur-
să bună, care ne dă speranţe pentru un rezultat pozitiv
şi la etapa finală. Bârsanu este încă o copilă, o atletă
talentată, de viitor, iar cursa reuşită în acest sfârşit de
săptămână nu a fost deloc una rea. Din păcate, Piţigoi
a fost descalificat în proba de 60 de metri, dar ăsta este
sportul, se mai întâmplă şi evenimente nescontate”, a
declarat Sorin Manda, directorul CSM Craiova.

Amânată cu o săptămână, reunirea echipei lui Adrian Mititelu a avut
loc direct la Policlinica pentru Sportivi, unde jucătorii au efectuat vizita
medicală. Faţă de prima parte a sezonului, noutăţile au fost:  Cosmin
Gângioveanu (24 de ani, liber de contract, revenit după o pauză de doi
ani), Daniel Bălan (34 de ani, Rapid CFR Suceava), Sergiu Popescu (30
de ani, ACS Podari), Ionuţ Tătaru (24 de ani, Pandurii), Roberto Dumi-
tru (19 ani, Pandurii), Alexandru Cristea (30 de ani, Pandurii). Gângio-
veanu revine după o pauză de doi ani în care nu a mai jucat, el începând
pregătirea în iarna aceasta la CSM Rm. Vâlcea. Străinii Stephane Acka,
Milan Mitic, Bozidar Cosic şi Michael Baird nu au vize de şedere în
România. Sub conducerea directorului tehnic Emil Săndoi şi a antreno-
rului Nicolo Napoli, lotul alb-albaştrilor se va pregăti în Bănie până pe 5
februarie, cu alergări în Parcul Romanescu, iar între 8 şi 21 februarie
este prevăzut un cantonament în afara ţării.

Lotul prezent la reunirea FCU Craiova:
Portari: Hotoboc, Preda.
Fundaşi: Ciucă, Bălaşa, D. Bălan, Buşu, Ciocârlă, Cruceru, Tătaru,

Goge.
Mijlocaşi: Săceanu, Frăsineanu, Gângioveanu, Mârzeanu, Rioşanu,

N. Nicolae, V. Gheorghe, S. Popescu, R. Dumitru, Al. Cristea.
Atacanţi: Stoianof, Claudiu Bălan, Ripoli, Căle, Adrian Mititelu jr.

Gângioveanu, surpriza
de la reunirea FCU Craiova

Steaua – Universitatea
Craiova 59-69 (21-13,
12-17, 14-17, 12-22)

Bucureşti, Sala „Mihai Viteazul”,
spectatori: 400.

Steaua: Tudor (4), Gallimore (13),
Bosnjak (3), Nyakundi (9), Stănescu (6). Au
intrat: Djurasovic (10), Şanta (4), Petkovic

(2), Pavkovic (8). Antrenor: Niksa Bavcevic.
Craiova: Sokk (1), Seals (14), Căpuşan

(11), Bureau (9), Tyler (3). Au intrat: Kovac
(14), Maric (7), Popescu (10). Antrenor:

Milan Nisic.

1. Atlassib Sibiu 25 11 3
2. BC Mureş 25 11 3
3. Mobitelco Cluj 25 10 5
4. SCM „U” Craiova 24 9 6
5. Asesoft Ploieşti 24 10 4
6. Municipal Oradea 24 10 4
7. Energia Rovinari 24 9 6
8. BCM „U” Piteşti 23 8 7
9. BC Timişoara 23 8 7
10. Steaua Bucureşti 22 7 8
11.Gaz Metan Mediaş 20 6 8
12. Timba Timişoara 17 2 13
13. Farul 17 1 15
14. Concordia 16 1 14

„Legiunea”
a învins în fieful Stelei

un record negativ la libere, cu
doar o reuşită din cele 8 tenta-
tive pentru un procentaj de 12
la sută. De la gazde, cel mai efi-
cient jucător a fost Bozo Djura-
sovic, fratele fostului jucător al
Craiovei, Nikola Djurasovic. La

finalul acestei săptămâni, SCM
Universitatea Craiova va întâlni
în Sala Polivalentă pe  Farul
Constanţa, un sparring-partner
înaintea deplasării din Muntene-
gru, pentru jocul din Balkan Lea-
gue, cu Teodo Tivat.
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Liga Naţională - clasament


