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Cursurile sunt suspendate şi astăzi
în şcolile şi grădiniţele din Dolj
Având în vedere prognoza meteo referitoare
la judeţul Dolj, unde este
anunţat cod galben de
viscol şi ninsori, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, de
comun acord cu Instituţia
Prefectului, au luat decizia de a suspenda cursurile pentru ziua de astăzi în
toate unităţile de învăţământ din municipiul
Craiova şi judeţul Dolj.
“În cursul zilei de mâine
(n.r. – azi), în funcţie de
evoluţia şi condiţiile
meteo, se va decide cu
privire la zilele următoare. Totodată, conducerile
tuturor unităţilor şcolare
au obligaţia de a ţine
permanent legătura cu
inspectorii şcolari de
sector şi a informa, în
timp util, referitor la
eventualele probleme
care pot apărea”, precizează un comunicat de
presă al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Dolj.
ALINA DRĂGHICI

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cu zăpada asta, Popescule, ar
trebui înlocuiţi oamenii de paie din
politică cu nişte oameni de zăpadă.
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Câteva semnale
ale unui fost şef
de servicii americane
de informaţii
A trecut aşa, drept o ştire mai
consistentă, între altele, prezenţa la
Bucureşti a generalului american
Michael Hayden, omul care a condus, nu puţini ani, CIA şi NSA. Şi
ne-a spus câte ceva, din ceea ce
putea să spună, despre ameninţările imediate. Jovial, destins, atent în
formularea unor răspunsuri, întrun interviu la Realitatea TV cu jurnalistul Ion M. Ioniţă, relativ rezonabil pregătit în prealabil, generalul
Michael Hayden a avut referiri la
securitatea cibernetică, evaluând
Internetul drept un mare pericol,
explicând şi de ce, dar şi la tinerii
europeni, deveniţi jihadişti în Siria.
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Adunaţi de pe
străzi ca să nu
îngheţe de frig

Preţul mediu
al grâului, adus,
din nou,
în dezbatere
la Consiliul
Judeţean Dolj
În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, c are a avut
loc ieri, au fost votate 27 de
proiecte de hotărâre şi au fos t
s coas e de pe ordinea zi patru,
c are priveau asocierea judeţului Dolj c u SC Parc Indus trial
Craiova SA, în vederea înfiinţării parcului indus trial „HighTec h Indus try Park Craiova” ş i
care urmează să s e dis cute întro ş e dinţă v iit oa re . Ac e as tă
ş edinţă a fost a doua din 2014.
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 29 ianuarie 2014-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,5317 ............. 45317
1 lirã sterlinã..........................5,4966.......................54966

Ponta: Nu se poate
renunþa la acciza
de 7 eurocenþi
la carburant
Guvernul nu poate renunþa
la introducerea accizei de 7
eurocenþi la carburanþi deoarece bugetul deja aprobat nu
poate fi redeschis ºi nici închis
fãrã aceastã taxã, susþine
premierul Victor Ponta, care
spune cã acest punct de vedere
i-a fost transmis ºi preºedintelui Traian Bãsescu de FMI ºi
CE. Întrebat, ieri, de jurnaliºti,
dacã se va renunþa la introducerea accizei de 7 eurocenþi,
premierul a rãspuns: „Pãi nu se
poate. Asta i-au spus ºi cei de
la FMI preºedintelui, cã nu se
poate renunþa pentru cã,
atunci, nu se mai închide
bugetul (...) ªi Comisia Europeanã, ºi Fondul Monetar au
spus foarte clar cã nu se poate
redeschide bugetul - ºi, de
altfel, nici nu intenþionãm sã
redeschidem bugetul”. Ponta a
adãugat cã este dreptul preºedintelui sã decidã dacã, în
aceste condiþii, nu va semna
din nou memorandumul cu FMI.
Guvernul vrea ca board-ul FMI
sã aprobe douã evaluãri ale
acordului preventiv cu România, dupã ce preºedintele Traian
Bãsescu a refuzat sã semneze
ultimul memorandum tocmai din
motivul introducerii accizei
suplimentare de 7 eurocenþi pe
litrul de carburant, document
care încheia evaluarea derulatã
la finele anului trecut de FMI.
Dupã ce preºedintele a refuzat
sã semneze ºi proiectul de buget
pentru 2014, Guvernul a
amânat introducerea accizei cu
trei luni, adicã pânã la sfârºitul lunii martie.
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1 dolar SUA.......................3,3226........33226
1 g AUR (preþ în lei).......133,9139.....1339139

METEO
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Cod galben de ninsori ºi viscol
pentru Oltenia, astãzi, pânã la ora 23
Administraþia Naþionalã de Meteorologie (ANM) a emis ieri o avertizare
cod portocaliu ºi cod galben de ninsori
ºi viscol valabilã de astãzi de la ora 06:00
pânã mâine la ora 10:00 în mai multe judeþe din þarã. Astãzi, de la ora 06:00 ºi
pânã la ora 23:00, în Oltenia, nord-vestul Munteniei, sud-estul Transilvaniei
ºi centrul Moldovei va ninge ºi se va
depune strat nou de zãpadã, local consistent. Vântul va avea intensificãri, cu
viteze ce vor depãºi la rafalã 50...55 km/
h, temporar viscolind ºi troienind zãpada. Viscolul va fi puternic în cea mai mare
parte a Munteniei, sudul Moldovei ºi în
Dobrogea, unde ninsorile vor fi abundente ºi viteza vântului la rafalã va depãºi temporar 60...70 km/h, iar în judeþele Buzãu, Brãila, Ialomiþa Cãlãraºi, Vrancea, Galaþi, Constanþa ºi Tulcea vor fi
rafale de peste 70...80 km/h. Prin urmare, zãpada va
fi troienitã, iar vizibilitatea se va reduce sub 50 m.
În sud-estul Dobrogei, la începutul intervalului,
vor fi ploi ºi lapoviþe ºi se va depune polei. De
astãzi de la ora 23:00 pânã mâine la ora 10:00, local
în jumãtatea vesticã a Munteniei ºi în sud-estul

Transilvaniei, precum ºi în centrul Moldovei, va
continua sã ningã, iar vântul va avea intensificãri,
cu viteze ce vor depãºi la rafalã 50 km/h, temporar
viscolind sau spulberând zãpada. Viscolul puternic va continua în estul Munteniei, sudul Moldovei ºi în Dobrogea, unde viteza vântului la rafalã

va depãºi temporar 60...70km/h, zãpada va fi troienitã, iar vizibilitatea va fi
redusã. În cursul zilei de mâine, 30 ianuarie, vor mai fi unele intensificãri ale
vântului în sud-estul þãrii, dar la cote
mai reduse (temporar rafale de pânã la
40...50 km/h), viscolind ºi spulberând
zãpada deja depusã. Joi ºi vineri, vremea va deveni geroasã pe arii extinse
în regiunile estice, sudice ºi centrale,
cu precãdere dimineaþa ºi noaptea.
Emiterea codurilor a fost anunþatã încã
de luni de directorul ANM, Ion Sandu,
acesta atrãgând, totodatã, atenþia cã în
anumite zone vântul se va intensifica
în cursul zilei ºi a nopþii de astãzi. „Vântul este foarte puternic. Chiar dacã zãpada înceteazã joi dimineaþã, cum am
spus de la început ºi aºa se contureazã, stratul de zãpadã depus este afânat,
nu este timp sã se facã crustã ºi vântul foarte puternic poate sã antreneze ºi stratul de zãpadã depus înainte. Prin urmare fac aceastã precizare, pentru cã este un lucru foarte serios, miercuri ºi miercuri noaptea din aceastã cauzã va fi viscol foarte
puternic”.

Relu Fenechiu: „Doar Dumnezeu mã mai ajutã”
Fostul ministru al Transporturilor,
Relu Fenechiu, s-a prezentat ieri la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
(ÎCCJ), unde s-a judecat ultimul termen în dosarul „Transformatorul”, în
care acesta a fost condamnat anterior la 5 ani de închisoare. La intrarea
în sediul instituþiei el a declarat cã
„nu mai sunt optimist, pentru cã eram
optimist dacã în acest dosar se admiteau probele. Eu cred cã un om,
pentru a fi condamnat, trebuie ca instanþa sã admitã probele ºi în favoarea dar ºi în defavoarea lui, pentru a
vedea dacã este vinovat sau nu. Eu
nu am auzit pânã acum sã se stabileascã un prejudiciu fãrã sã existe o
expertizã (...) Avocaþii îmi spun cã nu

au de ce sã mã apere, pentru simplu
fapt cã astãzi asupra mea nu existã
acuzãri, ci doar speculaþii, iar pe speculaþii nu pot fi apãrat”. Apoi a adãugat: „Am o familie acasã la care aº
dori sã ajung. Sã îmi þineþi pumnii.
Doar Dumnezeu mã mai ajutã”. Inculpaþii din dosarul „Transformatorul” au dat dovadã de un comportament grav când „au vândut fier vechi
la preþ de componentã nouã”, iar
funcþiile acestora amplificã gravitatea situaþiei, de aceea pedepsele lor
trebuie mãrite, a arãtat ieri, la instanþa supremã, procurorul DNA. „Se
impune majorarea pedepselor, pentru cã probele dovedesc cã exercitarea abuzivã ºi atitudinea abuzivã a

celor trei directori din perioada 2002-2005 de la SISEE Moldova a fãcut ca firmele fraþilor Fenechiu sã
aibã o piaþã continuã de
desfacere prin furnizarea de
«fier vechi la preþ de componentã nouã»”, a spus
procurorul DNA. Potrivit
magistratului, cei trei foºti
directori de la Sucursala de
Întreþinere ºi Servicii Energetice Electrice (SISEE)
Moldova au comis fapte în
formã continuatã, au cumpãrat inutil
de la firma lui Relu ºi Lucian Fenechiu componente electrice foarte
vechi, unele nefuncþionale ºi inutile

pentru reþeaua de electricitate, astfel
cã numeroase componente au rãmas
pânã în prezent în stocurile acestei
companii.

Soþia vicepremierului Daniel Chiþoiu, urmãritã penal pentru abuz în serviciu
DNA a început urmãrirea penalã
faþã de Laura Elena Chiþoiu, soþia
vicepremierului Daniel Chiþoiu, ministrului Finanþelor, în dosarul Ilie
Carabulea - Carpatica Asig – Au-

toritatea de Supraveghere Financiarã (ASF), anunþã un comunicat
al instituþiei. Laura Chiþoiu, director al Direcþiei Avizãri din cadrul
ASF, este acuzatã de procurorii

DNA de abuz în serviciu contra intereselor publice. Concret, soþia
vicepremierului ar fi trucat interviul
pentru acceptarea de cãtre ASF a
numirii lui Ina-Ana Crudu în funcþia de director general al Carpatica
Asig. Procurorii susþin cã, în perioada 10-16 iunie 2013, la cererea
unei persoane (membru neexecutiv
în conducerea ASF, reprezentând
interesele unei societãþi de asigurãri), Laura Elena Chiþoiu a devansat interviul pentru ocuparea funcþiei de director general al acelei societãþii de asigurãri. Astfel, deºi
interviul era stabilit pentru data de
10 iulie 2013, în urma demersurilor
Laurei Chiþoiu acesta s-a þinut în
data de 19 iunie 2013. Procurorii
aratã cã, pentru a fi sigurã cã funcþia de director general va fi ocupatã de o anumitã persoanã, care îi
fusese indicatã, Chiþoiu Laura Elena a modificat componenþa comisiei de examinare, asigurându-se cã
membrii care o vor examina pe can-

didatã nu vor pune întrebãri incomode, facilitând acesteia ocuparea
funcþiei de director general al societãþii de asigurãri. În acest dosar
a fost ridicat de procurorii DNA ieri
ºi dus la audieri omul de afaceri sibian Ilie Carabulea, care controleazã Carpatica Asigurãri. Tot ieri, procurorii anticorupþie i-au prezentat
soþiei ministrului Finanþelor acuzaþiile care i se aduc. Procurorii DNA
au fãcut, ieri, în total, 17 percheziþii
în Bucureºti ºi Sibiu, în acest dosar, în care se fac cercetãri pentru
fapte de corupþie ºi asimilate acestora, printre care asociere în vederea sãvârºirii de infracþiuni, luare
sau dare de mitã, trafic sau cumpãrare de influenþã, abuz în serviciu
contra intereselor publice, folosirea în orice mod de informaþii ce nu
sunt destinate publicitãþii, în scopul obþinerii pentru sine de foloase necuvenite, fals intelectual, fals
în înscrisuri sub semnãturã privatã
ºi instigare la uz de fals.
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Atenţie la ţurţuri!
Craiovenii care locuie sc la case ş i patronii de magazine
sunt obligaţi să îndepărteze ţurţurii de pe faţadele clădirilor. Conform HCL 319/2009, modificată şi comple tată
prin HCL 279/2011, neîndepărtarea imediată a zăpezii şi
gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor şi a curţilor,
precum şi a sloiurilor de ghe aţă (ţurţuri) se sancţionează
cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.500 de lei pe ntru
pers oanele fizice şi 1.000 – 2.500 de lei pentru persoanele juridice. Ieri, pe s trada „Nicolăescu-Plopşor”, trotuarele erau baricadate cu mesaje de atenţionare, trecătorii
fiind nevoiţi să circule pe carosabil, printre maş ini.
Ghirlande de ţurţuri impresionate pot fi admirate pe
acee aşi stradă, la intersecţia cu „Lipscaniul”.

Meteorologii îi liniştesc pe craioveni:

Nu va fi, totuşi, viscol mare!
Va ninge cât să se aştearnă încă un strat de zăpadă. Va bate vântul, dar nu aşa de
puternic încât să troienească drumurile. Meteorologii încearcă, în felul acesta, să-i liniştească pe craiovenii care se aşteptau ca astăzi să fie cea mai grea zi de iarnă de până acum.
Astăzi ar trebui să fie una dintre cele mai grele
zile de iarnă şi pentru craioveni, ca pentru majoritatea locuitorilor din sudul ţării. Meteorologii
pe care i-am contactat noi contrazic ac eastă
veste care i-a făcut pe mulţi dintre locuitorii Băniei să se îngrijoreze. „Va fi vânt care va viscoli
puţin zăpadă, dar nu va fi chiar atât de rău. Mult
mai rău va fi pentru cei din judeţele din Dobrogea sau din sudul Moldovei”, a declarat, ieri, Ion
Mărinică, meteorolog în cadrul Centrului Regional de Meteorologie Oltenia.
Viteza vântului va fi 50-55 kilometri pe oră
Prognoza spune că astăzi Craiova va fi traversată de cod galben, care presupune ninsori şi
vânt, dar nu unul foarte puternic. Potrivit meteorologului Ion Mărinică, în toate judeţele din
Oltenia va ninge şi se va depune un strat nou de
zăpadă. „Nu va fi consistent decât pe alocuri
însă. Vântul va avea intensificări cu viteze ce vor depăşi, la rafală, 50-55 kilometri pe oră,
viscolind şi troienind zăpada”, a declarat acesta. Codul galben va începe de la ora 6.00 şi
23.00, iar în unele zone ale Munteniei, sudul Moldovei şi Dobrogea va fi cod portocaliu.

Craiovenii, somaţi
să-şi ridice maşinile
Primăria Craiova a depistat 16 maşini abandonate pe mai multe
străzi din oraş care împiedică intervenţia utilajelor de deszăpezire
în zonele respective. Autorităţile au identificat autovehiculele şi îi
somează pe proprietarii acestora să le ia de pe domeniul public, în
caz contrar acestea urmând să fie ridicate. Legea care prevede că,
dacă proprietarii nu vin să şi le revendice într-un termen de 10 zile,
municipalitatea poate să valorifice maşinile, vânzându-le.

Deszăpezirea continuă
pe străzile din Craiova
Autorităţile locale au continuat acţiunea de
deszăpezire a oraşului şi în noaptea de luni
spre marţi. De la ora 19.00 şi până la ora 7.00
dimineaţa, au intervenit pe străzi 38 de utilaje,
care au împrăştiat 60 tone de material antiderapant şi 3 tone de clorură de calciu. Pentru
degajarea zăpezii de pe trotuare, din parcări şi
aleile intens circulate, au fost mobilizate 42
de persoane de la Salubritate şi toate celelalte
regii din subordinea Primăriei Craiova. În

noaptea de luni spre marţi, au fost ridicată şi
transportată la cele două puncte de descărcare autorizate din vecinătatea rampei ecologice de la Mofleni o cantitate de 1.480 tone
de zăpadă. Primăria Craiova revine cu rugămintea către toţi cetăţenii să parcheze regulamentar autoturismele pentru a permite utilajelor de deszăpezire să intervină pe toate străzile din municipiu. În caz contrar, autoturismele vor fi ridicate şi se vor aplica sancţiuni.

Lista maşinilor este următoarea:
autoturism marca Dacia Nova, culoare
roşu, cu numere de înmatriculare lipsă,
situat pe strada „Spania”, parcare Bl.
P1-Bl. H5; autoturism marca Rover,
culoare verde, cu numere de înmatriculare lipsă, situat pe Calea Bucureşti, lângă
Bl. A15; autoturism marca Dacia 1300,
culoare alb, cu numere de înmatriculare
lipsă, situat pe Calea Bucureşti, lângă Bl.
5; autoturism marca Mercedes, culoare
gri, cu numere de înmatriculare lipsă,
situat pe bulevardul „Dacia”, lângă Bl.
U9; autoturism marca Dacia Super
Nova, culoare alb, cu numere de înmatriculare lipsă, situat pe strada „Popescu
Voiteşti”, lângă Bl. 27B; autoturism
marca Renault, culoare roşu, cu numere
de înmatriculare lipsă, situat pe strada
„Bibescu”, lângă Bl. A13; autoturism
marca Nissan, culoare roşu, cu numere
de înmatriculare lipsă, situat pe strada
„Săvineşti”, lângă Bl. M2; autoturism
marca Opel, culoare bleu, cu numere de
înmatriculare lipsă, situat pe strada
„Parângului”, lângă Nr. 23B; autoturism

marca Dacia papuc, culoare galben, cu
numere de înmatriculare lipsă, situat pe
strada „Filip Lazăr”, lângă Bl. F3-Bl. F4;
autoturism marca Seat Cordoba, culoare
gri, cu numere de înmatriculare lipsă,
situat pe Calea Severinului – RAT
Craiova; autoturism marca Volswagen
Golf, culoare verde, cu numere de
înmatriculare lipsă, situat pe Calea
Severinului – RAT Craiova; autoturism
marca Fiat Punto Van, culoare alb, cu
numere de înmatriculare lipsă, situat pe
Calea Severinului – RAT Craiova;
autoturism marca Peugeot 306, culoare
gri, cu numere de înmatriculare lipsă,
situat pe Calea Severinului – RAT
Craiova; rulota, culoare alb, cu numere
de înmatriculare lipsă, situat pe Calea
Severinului – RAT Craiova; autoturism
marca Ford Mondeo, culoare gri, cu
numere de înmatriculare lipsă, situat pe
Calea Severinului – RAT Craiova;
autoturism marca Dacia 1300, culoare
roşu, cu numere de înmatriculare lipsă,
situat pe Calea Severinului – RAT
Craiova.
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Adunaþi de pe strãzi ca sã nu îngheþe de frig
Pentru cã existã pericolul ca în aceste
zile, când temperaturile sunt scãzute,
persoanele fãrã adãpost sã îngheþe prin
locurile unde îºi fac veacul, poliþiºtii din
Craiova le strâng de pe strãzi ºi le duc la
adãpost. Cinci persoane din aceastã categorie au fost ridicate ieri de poliþiºtii

din cartierul Craioviþa Nouã. De la sfârºitul sãptãmânii trecute, când au început ninsorile, poliþiºtii din judeþ au bãtut
ºi la uºile persoanelor care locuiesc singure sau despre care au aflat cã nu au
surse de încãlzire, pentru a-i duce în spaþii unde sã poatã scãpa de ger.

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

Îºi fac veacul prin pieþele sau
târgurile din Craiova, prin staþiile
de autobuz sau la marginea oraºului, în cocioabe dãrãpãnate, care
au cartoane sau pãturi în loc de
geamuri. Trãiesc din mila oamenilor sau din ceea ce aruncã alþii. Sunt
oamenii fãrã adãpost, fãrã o casã
a lor. De multe ori sunt strânºi de
pe strãzi, duºi la centre specializate, dar dupã câteva zile revin pe
stradã. Poliþiºtii îi cam ºtiu pe toþi
ºi, pentru cã din cauza viscolului
ºi gerului din ultimele zile riscã sã-i
gãseascã îngheþaþi, zilele acestea
i-au strâns de pe stradã ºi i-au dus
la adãpost.
Mai mulþi poliþiºti ai Secþiei 5
Craiova au luat, ieri, la rând, toate
zonele în care ºtiau cã mai sunt persoane care n-au ajuns la adãpost sau
care au plecat de acolo. Au gãsit
doi bãrbaþi în spatele unui bloc, fãceau un ban deszãpezind autoturismele. Au fost de acord sã meargã
la adãpost mai mult ca sã mãnânce
o ciorbã caldã. De cele mai multe
ori, dupã o zi sau douã, pleacã de la
centre, astfel cã poliþiºtii fac zilnic
razii în perioadele de ger.
O situaþie la fel de tragicã este ºi
lângã Remat. ªi-au gãsit adãpost peacolo mai multe persoane, unele cu

copii, ce trãiesc în condiþii greu de
imaginat. Colibele sunt dãrãpãnate,
au cartoane în locul ferestrelor, însã
pentru oamenii aceºtia înseamnã
„acasã”. „Nu plec eu de aici. Am
un godin cu care facem cãldurã ºi
ne descurcãm”, le spune Claudia
poliþiºtilor. Se lasã înduplecatã când
aude de ciorbã caldã, însã, cel mai
probabil, pânã seara va fi înapoi
acolo unde locuieºte.
În total, cinci persoane fãrã adãpost au fost ridicate de poliþiºtii din
Craioviþa Nouã ºi duse la Centrul
de Asistenþã Socialã pentru Persoanele Vârstnice ºi fãrã Adãpost din
Craiova, în vederea asigurãrii condiþiilor optime de supravieþuire, mai
ales în aceastã perioada în care tem-

Filtrele Poliþiei Rutiere, în trafic
pe perioada codului galben

Poliþiºtii rutieri din cadrul IPJ Dolj
avertizeazã cã, pe tot parcursul zilei de astãzi, Doljul va fi sub cod
galben de viscol, astfel cã ºoferii
sunt sfãtuiþi sã nu porneascã la
drum decât dacã este absolut necesar ºi sã-ºi ia toate mãsurile de precauþie. Meteorologii au emis din nou
cod galben de ninsori ºi viscol pentru judeþul Dolj, valabil din aceastã
dimineaþã, de la ora 6.00 ºi pânã la
ora 23.00, timp în care vântul va
avea intensificãri, cu viteze ce vor
depãºi la rafalã 50-55 km/h, temporar viscolind ºi troienind zãpada.
De asemenea, meteorologii au
anunþat cã temperaturile vor scãdea
drastic, ceea ce va favoriza apariþia

pe partea carosabilã a unui strat considerabil de zãpadã, dar ºi formarea
poleiului. Filtrele Poliþiei Rutiere vor
fi prezente pe drumurile din judeþ,
pentru a oferi informaþii cu privire la
starea carosabilului, iar pentru o cãlãtorie în siguranþã oamenii legii recomandã echiparea autoturismului
cu lopatã, perie/mãturã, racletã, sac
cu sare/nisip ºi lanþuri, asigurarea
unei rezerve de combustibil, apã, hranã, haine groase, pãturi, medicamente, un telefon mobil pe care sã-l folosiþi în caz de urgenþã, apelând numãrul de urgenþã 112, precum ºi un
încãrcãtor/baterie de rezervã, dar ºi
pãstrarea unei distanþe mai mari faþã
de autovehiculele care circulã în faþã.

peraturile scad sub zero grade. Printre acestea s-au aflat Dragoº Boborez, de 26 de ani, din Craiova, Petra Popa, de 64 de ani, din Piatra
Olt, ºi Ion ªtefan, de 45 de ani, din
localitatea Almãj, Dolj.
„În aceastã perioadã, în care
judeþul nostru s-a aflat sub Cod
portocaliu ºi galben de ninsori, viscol ºi temperaturi mult sub zero grade, s-au efectuat verificãri ºi vizite la locuinþele persoanelor în vârstã ºi care locuiesc singure, din
mediul rural, precum ºi în pieþele
ºi târgurile din Craiova pentru
identificarea persoanelor fãrã adãpost, care suferã de frig. În urma
acestor activitãþi, au fost identificate ºi conduse la centre speciali-

zate, în total, 11 persoane care
aveau nevoie de ajutor, 9 dintre
acestea locuind pe strãzile municipiului Craiova”, ne-a explicat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
În week-end, poliþiºti din cadrul
Secþiei de Poliþie Ruralã nr. 1 Craiova au gãsit-o, în localitatea Iºalniþa, pe Maria Vânãtoru, de 78 de ani,

fãrã nici o sursã de încãlzire. Aceasta a refuzat sã fie transportatã la
Centrul de Urgenþã pentru persoane fãrã adãpost din Craiova, motiv
pentru care s-a luat legãtura cu Administraþia Publicã Localã, fiind
transportatã ºi cazatã la fosta ªcoalã Generalã din comunã, unde existã condiþii optime pentru a locui. În
comuna Almãj poliþiºtii l-au gãsit pe
Aurelian Ciacâru, de 56 de ani, cãzut lângã pat în stare de inconºtienþã, fãrã sã aibã în locuinþã vreo sursa de încãlzire. Poliþiºtii au solicitat
un echipaj medical al Serviciului de
Ambulanþã care a sosit ºi l-a transportat pe bãrbat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova în vederea acordãrii de îngrijiri medicale
stabilindu-i-se diagnosticul ºoc hipotermic.
Oamenii legii spun cã astfel de
acþiuni vor continua ºi în zilele urmãtoare.

Prinºi la braconat de iepuri
Cinci tineri din Dolj s-au ales cu dosare penale pentru braconaj cinegetic, dupã ce, luni
supã-amiaza, au fost prinºi la braconat. Oamenii legii i-au prins în zona comunei Murgaºi,
având asupra lor trei iepuri, în valoare de 450
de euro, prinºi cu ajutorul câinilor ogari.
Poliþiºti din cadrul Biroului
Arme, Explozivi ºi Substanþe Periculoase ºi Secþiei 5 Poliþie Ruralã
Pieleºti, împreunã cu paznici de
vânãtoare ai AVPS Diana-Dolj, au
surprins, în timpul unei acþiuni
desfãºurate luni dupã-amiazã, în
jurul orei 17.00, pe Fondul de Vânãtoare nr. 75 Veleºti, în zona comunei doljene Murgaºi, cinci doljeni în timp ce desfãºurau activi-

tãþi de braconaj cinegetic cu ajutorul a doi câini din rasa ogar.
Oamenii legii au trecut la identificarea acestora stabilind cã este
vorba despre Alin Duþã (29 de ani),
Ionuþ Surdu (23 de ani), Ionuþ
Coadã (30 de ani), Florin Moþa (22
de ani), toþi din comuna Moþãþei,
ºi Lucian Sandu (36 de ani), din
comuna Murgaºi, judeþul Dolj. Asupra acestora s-a gãsit un rucsac în

care se aflau trei cadavre de iepuri
de câmp, iar în urma cercetãrilor
s-a stabilit cã tinerii au braconat cei
trei iepuri de câmp folosind doi
câini din rasa ogar, prejudiciul creat
ridicându-se la aproximativ 450 de
euro.
„În cauzã au fost întocmite dosare penale ºi se continuã cercetãrile sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de braconaj cinegetic, cei trei
iepuri de câmp fiind ridicaþi în vederea cercetãrilor. Cei doi câini din
rasa ogar au fost lãsaþi în custodia
A.V.P.S. DIANA pânã la definitivarea cercetãrilor”, ne-a declarat
inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Câteva semnale ale unui fost şef de
servicii americane de informaţii
MIRCEA CANŢĂR

A trecut aşa, drept o ştire mai
consistentă, între altele, prezenţa
la Bucureşti a generalului american
Michael Hayden, omul care a condus, nu puţini ani, CIA şi NSA. Şi
ne-a spus câte ceva, din ceea ce
putea să spună, despre ameninţările imediate. Jovial, destins, atent
în formularea unor răspunsuri,
într-un interviu la Realitatea TV cu
jurnalistul Ion M. Ioniţă, relativ
rezonabil pregătit în prealabil, generalul Michael Hayden a avut referiri la sec uritatea cibernetic ă,
evaluând Internetul drept un mare
pericol, explicând şi de ce, dar şi
la tinerii europeni, deveniţi jihadişti
în Siria. Afirmaţiile generalului

american aveau acoperire în ceea
ce presa europeană semnalează de
mai multă vreme. Experţii afirmă
că numărul jihadiştilor europeni
este în creştere. Se vorbeşte deja
de 250 de francezi care luptă alături de rebelii sirieni, împotriva regimului Bashar al-Assad, 200 de
belgieni, 270 de germani. Şi pe lângă aceştia canadieni, englezi, tunisieni, egipteni. 60 dintre aceştia şiar fi pierdut viaţa pe câmpul de
luptă. Revenirea acestor combatanţi, instruiţi în războiul de gherilă, apţi de acte teroriste, îngrijorează guvernele ai căror rezidenţi
sunt. Problema nu este deloc desconsiderată de serviciile de infor-

maţii ale ţărilor menţionate, care au
căutat „punţi de legătură” cu serviciul omolog sirian, în condiţiile
ruperii relaţiilor diplomatice. Dar
asta s-a întâmplat în ajunul negocierilor dintre cele două tabere inamice, s ub medierea reprezentantului ONU, Lakhdar Brahimi, reunite la Geneva. Unde, deocamdată, nu se conturează ieşirea din
impas. Opoziţia, adică delegaţia
rebelilor, a reacţionat violent când
reprezentanţii regimului au prezentat o „foaie de lucru” în c inci
punc te, între care un apel la ţările
care finanţează „grupările teroriste” – rebelii – solicitând încetarea
susţinerii, aluzie la Arabia Saudi-

tă, Qatar ş i Turcia. Opoziţia s olicită un guvern de tranziţie cu puteri depline, ceea ce implică plecarea preşedintelui al-Assad. Reprezentanţii regimului de la Damasc acceptă doar un guvern de
uniune lărgit, respingând sc enariul unei despărţiri de Assad. Nici
chestiunea umanitară şi nici problema miilor de prizonieri dispăruţi în c onflict n-au înregistrat
vreun progres. Reprezentantul
ONU, Lakhdar Brahimi, a obţinut
totuşi din partea regimului sirian
permisiunea ieşirii femeilor şi copiilor din Homs, oraş asediat de
600 de zile. Opoziţia afirmă că
deţine o lis tă de 47.000 de per-

soane aflate în închisorile regimului şi a prezentat la Geneva o listă
de 2.300 de femei şi copii. În culise, diplomaţii ruşi şi americani
oferă consiliere ş i sprijin protejaţilor lor, în înc ercarea preluării
conducerii acestor negocieri după
ani de c onflict, c are a făc ut
130. 000 de morţi şi milioane de
refugiaţi. Revenim: generalul american Michael Hayden n-a recomandat soluţii, dar a proiectat ipoteze. De luat în seamă. S-a ferit
chiar să-i fie dec riptate, de c ătre
spec ialiştii în materie, adevăratele gânduri. Deşi, aflat într-o ţară
aliată, buna credinţă nu-i putea fi
pusă la îndoială.

Gheaţă pe râurile din bazinul
hidrografic Jiu
Stratul consistent de zăpadă aşternut în ultimele zile peste judeţele
Olteniei i-a pus în alertă şi pe angajaţii din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu. Aceştia supraveghează în permanenţă cursurile de apă
din bazinul hidrografic, mai ales odată cu instalarea fenomenelor de iarnă pe râuri - ace de gheaţă, gheaţă la mal, poduri de gheaţă.
Conform datelor transmis e de
staţiile hidrometrice aflate pe teritoriul Administraţiei Bazinale de
Apă Jiu, ieri, vremea s-a menţinut în general închisă şi rece, izolat geroasă noaptea. Cerul a fost
mai mult acoperit în cea mai mare
parte a regiunii. Izolat a nins s lab,
iar vântul a suflat în general slab
până la moderat.
În ceea ce priveşte cantităţile de
precipitaţii şi grosimea maximă a
stratului de zăpadă înregistrate la
nivelul bazinului hidrografic Jiu, în
aria Sistemului Hidrotehnic Petroşani stratul de zăpadă atingea 42
de centimetri la Rostovanu şi Buta.
În cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj s-a înregistrat o

cantitate de precipitaţii de 0,5 l/mp
la Bustuchin şi Pojaru şi un strat
de zăpadă de 45 de centimetri la
Sadu. De asemenea, la Sistemul de
Gos podărire a Apelor Mehedinţi
cantitatea de precipitaţii înregistrată
a fost de 0.5 l/mp la Tarniţa, iar
stratul maxim de zăpadă a atins 39
de centimetri la Strehaia. În aria
Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj grosimea maximă a stratului de zăpadă – 49 de centimetri
s-a înregistrat la Albeşti.

Cursurile de apă,
sub cotele de apărare
Debitele ş i nivelurile pe râul Jiu
au fost staţionare şi în scădere în

bazinul superior şi
inferior ş i uşor variabile în rest, s ituându-se sub cotele de apărare. Debitele şi nivelurile
pe afluenţi şi râurile interioare au fost
în general staţionare ş i în s cădere în
bazinul superior şi
vestul bazinului mijlociu şi uşor variabile în res tul bazinului aflat în adminis trare, s ituându-se sub c otele de apărare.
Fenomenele de iarnă pe râuri –
ace de gheaţă, gheaţă la mal, pod
de gheaţă – au fost în extindere şi
s-au intensificat din cauza valorilor temice negative înregistrate în
acest interval de timp. “Conform
prognozei elaborate de Compartimentul Prognoze Bazinale al Administraţiei Bazinale de Apă Jiu,
precum şi de INHGA– CNPH, în
următorul interval nivelurile şi debitele vor fi în general staţionare şi
uşor variabile. Nivelurile pe râuri
la staţiile hidrometrice se vor situa
sub cotele de atenţie. Formaţiunile
de gheaţă pe râuri – ace de gheaţă,
gheaţă la mal, pod de gheaţă – existente vor fi în extindere şi intensificare, în evoluţia lor putând determina creşteri artificiale de niveluri pe unele sectoare de râu”, a
dec larat Marin Talău, directorul
Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.
Potrivit reprezentanţilor ABA Jiu,

lucrările hidrotehnice cu rol de
apărare aflate în admnistrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor
Dolj sunt în stare bună de funcţionare. De altfel, starea tehnică a construcţiilor hidrotehnice cu rol de
apărare aflate în administrarea A.B.A. Jiu este monitorizată în permanenţă, asigurându-se exploatarea acestora la parametrii optimi şi
în deplină siguranţă. Acumulările
aflate în adminis trarea A.B.A Jiu
funcţionează conform Regulamentelor de exploatare.

Debitul Dunării
a crescut în ultimele zile
În c eea ce priveşte fluviul Dunărea, debitul la intrarea în ţară,
secţiunea Baziaş în intervalul 27
ianuarie a.c. – 28 ianuarie a. c. a
fost în c reştere la valoarea de
5.000 mc/s, conform diagnozei şi
prognozei INHGA-CNPB, situându-s e peste media multianuală a
lunii ianuarie (4.950 mc/s). Pe sectorul aflat în administrarea A.B.A

Jiu, aval Porţile de Fier, debitul
Dunării la s taţiile hidrometrice
Gruia şi Calafat a fost în creştere. Conform prognozei Sistemului Hidro Energetic Naţional Porţile de Fier, debitul afluent prognozat în sec ţiunea Baziaş pentru intervalul 27 ianuarie a.c.– 28 ianuarie a. c, la ora 07.00, a fost de
4.980 mc/s.
În următorul interval debitul
Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), conform prognozei
INHGA va fi staţionar la valoarea
de 5.000 mc/s.
Pentru intervalul 30 ianuarie
a. c.– 3 februarie a.c. conform
prognozei elaborate de INHGA –
CNPB, debitul Dunării la intrarea
în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar în prima zi la valoarea 5.000
mc/s, apoi în scădere la valoarea
de 4.600 mc/s în ultima zi a intervalului de prognoză, situându-se
sub media multianuală a lunii ianuarie (4.950 mc/s).
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Preþul mediu al grâului, adus, din nou,
în dezbatere la Consiliul Judeþean Dolj
În ºedinþa ordinarã a Consiliului
Judeþean Dolj, care a avut loc ieri,
au fost votate 27 de proiecte de hotãrâre ºi au fost scoase de pe ordinea zi patru, care priveau asocierea judeþului Dolj cu SC Parc Industrial Craiova SA, în vederea înfiinþãrii parcului industrial „HighTech Industry Park Craiova” ºi

care urmeazã sã se discute într-o
ºedinþã viitoare. Aceastã ºedinþã a
fost a doua din 2014. Prima, extraordinarã, a avut loc sãptãmâna trecutã ºi a vizat aprobarea unei extinderi pentru Masterplanul de apã
ºi canal care a ajuns astfel la suma
de 500 milioane de euro, fiind printre cele mai mari din þarã.
fost admisã ºi va fi pusã în practicã la urmãtoarea ºedinþã de CA
a unitãþilor medico-sociale menþionate mai sus.

Peste 1500 mii lei,
bugetul Camerei
Agricole

Proiectul de hotãrâre privind
aprobarea bugetelor de venituri
ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-sociale Amãrãºtii
de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova,
finanþate de la bugetul de stat prin
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj,
pe trimestrul I al anului 2014 a
fost votat cu unanimitate de consilierii judeþeni. „Anul acesta,
conform art. 237, alin 1 din Legea 95/2006 privind reforma în
domeniul sãnãtãþii, cheltuielile de
personal aferente medicilor ºi
asistenþilor medicali, precum ºi
cheltuielile cu medicamente ºi
materiale sanitare din unitãþile
medico-sociale, sunt finanþate de
la bugetul de stat, prin Direcþia
de Sãnãtate Publicã Dolj. DSP a
comunicat Consiliului estimarea
sumelor aferente trimestrului I,
pentru cheltuielile de personal
ale unitãþilor medico-sociale în
sumã de 470,00 mii lei, urmând
ca la comunicarea sumelor totale de cãtre Ministerul Sãnãtãþii sã se aprobe bugetul anual al
acestora”, a precizat Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj. Proiectul a avut
un singur amendament, propus
de consilierul PDL Oana Dincã.
Reprezentantul administraþiei judeþene a solicitat conducerii exe-

cutive sã traseze sarcini managerilor unitãþilor de asistenþã
medico-sociale ca la viitoare
întruniri a consiliilor de administraþie sã fie convocaþi ºi consilierii judeþeni, care fac parte din
aceste consilii. Propunerea a

Camera Agricolã Dolj, unitate
subordonatã Consiliului Judeþean
Dolj, are în anul 2014 un buget
în valoare de 1.536 mii lei, care
a fost votat în cadrul aceleiaºi
ºedinþe. Pentru anul acesta, Camera Agricolã Dolj, conform comunicãrii Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, va primi
subvenþii de la bugetul de stat în
valoare de 1185 mii lei, din care
761 mii pentru cheltuieli curente
ºi 424 mii lei pentru plata titlurilor executorii prevãzute prin hotãrâri judecãtoreºti. Veniturile
proprii estimate a se încasa în
anul 2014 de Camera Agricolã
Dolj sunt în valoare de 351 mii
lei, ºi provin în principal din
prestarea unor servicii precum:
elaborarea de proiecte cu cheltuieli eligibile pentru Mãsurile
1.2.1, 3.1.2 ºi 3.2.2, ale Programului Naþional de Dezvoltare

Ruralã; elaborarea de proiecte
pentru accesarea de fonduri comunitare pentru mãsura 112; elaborarea de proiecte pentru accesarea de fonduri comunitare pentru Mãsura 1.4.1 pentru persoane fizice; întocmirea cererilor de
platã pentru proiectele finanþate
prin Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã, întocmirea rapoarte, de progres etc.

Propunerea PDL,
0,5 lei/kg
Consilierii judeþeni au mai votat ieri ºi proiectul de hotãrâre
privind stabilirea preþurilor medii ale produselor agricole în vederea determinãrii veniturilor obþinute din arendare. Direcþia pentru Agriculturã Dolj a comunicat Consiliului Judeþean propunerile preþurilor medii la produselor agricole pentru anul 2014,
propunând pentru grâu un preþ
mediu de 0,6 lei/kg, asta în condiþiile în care preþul mediu propus pentru 2013 a fost de 0,56

lei/kg. „Din analiza preþurilor
medii la produsele agricole propuse a se aproba pentru anul
2014 se constatã o creºtere la
unele produse – grâu, orz, cartof, fasole boabe) ºi o descreºtere la celelalte produse – varzã, struguri etc.” se precizeazã
în raportul remis de Direcþia
Economicã a CJ Dolj. Consilierul judeþean Marcel Marcea a
propus ca anul acesta preþul
mediu pentru grâu sã fie de 0,5
lei/kg, asta ºi raportat la preþurile propuse de alte judeþene.
„Este de competenþa Consiliului
Judeþean sã supunem la vot propunerea grupului PDL”, a spus
Ion Prioteasa, ºeful administraþiei doljene.

Se merge pe
varianþa din 2013...
În aceastã discuþie a intervenit ºi vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Laurenþiu Ivanovici, care a spus cã cel bine ar
fi ca ºi anul acesta sã se meargã
pe varianta de preþ propusã pentru 2013, adicã de 0,56lei/kg,
propunere asupra cãreia au cãzut de acord toþi consilierii judeþeni. ªi prefectul judeþului, Marius Deca, considerã cã aceastã
variantã este cea mai bunã, pentru cã anul trecut a fãcut un calcul matematic ºi nu i-a rezultat
chiar o diferenþã mare între preþul propus iniþial de Direcþia pentru Agriculturã Dolj, 0,9 lei/kg,
ºi preþul votat în CJ Dolj, de 0,56
%. „Chiar m-a preocupat anul
trecut acest subiect, dar nu am
vãzut vreo mare diferenþã. Aºa cã
anul acesta nici atât, fiind vorba
de o diferenþã ºi mai micã... între 0,56 ºi 0,5, cât aþi propus
dumneavoastrã, domnule Marcea, iniþial. Mai nimic...”. Replica consilierului Marcea nu a întârziat sã aparã. Acesta i-a spus
prefectului cã „acea micã diferenþã conteazã pentru ãia mulþii”,
iar la nivel de judeþ sunt sume
mari de bani: „Poate aºa, la hectar, diferenþa pare micã, dar per
total reprezintã ceva!”.
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Emilian Ştefârţă
şi cusururile Muzeului de Artă
Rezultatul final al concursului de management organizat recent pentru Muzeul de Artă
din Craiova, prin care – cu nota finală 8,42 – a
fost declarat câştigător arhitectul Emilian Ştefârţă, a fost aprobat, ieri, în şedinţa ordinară a
Consiliului Judeţean Dolj. Prilej pentru noul
manager de a se prezenta şi de a-şi expune,
pe scurt, intenţiile în timpul mandatului de trei
ani pe care îl va avea. Ştefârţă – totodată consilier local din partea liberalilor – a lăsat să se
Uşor surprins că i se dă cuvântul pentru a se prezenta în şedinţa
Consiliului Judeţean Dolj de ieri,
Emilian Ştefârţă şi-a exprimat intenţiile ca manager al Muzeului de
Artă în doar câteva minute. În forul administrativ municipal este cunoscut ca
unul dintre cei mai vocali consilieri locali…
«Doresc să apropii
aceas tă ins tituţie de
consumatorul de artă,
de cetăţeanul din judeţ
şi de c etăţeanul din
Craiova. Înc erc s ă o
apropii de publicul tânăr – din păcate, este
apropiată numai de publicul liceal şi nu şi de
cel univers itar. Vreau
să devină o instituţie
des chis ă, interactivă,
mult mai modernă decât a fost
până acum. Voi încerca să aduc
nişte tehnici care am văzut că se
aplică cu succes în occident, făcând dintr-un muzeu un obiect de
bun propriu al întregii populaţii. Să
ajungă să fie iubit de cetăţeni, nu
numai respectat. Asta este dorinţa
mea. Sper ca în mandatul pe care
îl am la dispoziţie, de trei ani, să
reuşesc acest lucru», a spus Emilian Ştefârţă.
Afirmaţiile sale au atras însă
imediat replica preşedintei Comi-

Casa de Cultură „Traian Demetrescu”
organizează astăzi, ora 17.00, în Salonul
Medieval al instituţiei, vernisajul expoziţiei de traforaj şi pirogravură „Arta în miniatură” a artistului Virgil Ion. Absolvent al Şcolii de Arte şi Meserii din Balş,
judeţul Olt, autorul se află la prima expoziţie personală, al cărei curator este Magda Buce Răduţ. Evenimentul se desfăşoară sub egida „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”.

înţeleagă că nu este foarte mulţumit de imaginea actuală şi activitatea instituţiei şi şi-a exprimat speranţa că va avea timpul necesar pentru a reuşi să le schimbe. Afirmaţiile sale au
atras replica preşedintei Comisiei de Cultură
a Consiliului Judeţean Dolj, Daniela Tarniţă,
care a reamintit „rolul şi dăruirea pe care le-a
avut fostul director, Florin Rogneanu” şi faptul că acesta s-a stins din viaţă, în noiembrie
2013, „poate şi din cauza stresului”…

siei de Cultură a Consiliului Judeţean Dolj, Daniela Tarniţă. După ce
l-a felicitat pentru funcţia obţinută
şi şi-a exprimat convingerea că se
va descurca „foarte bine”, aceasta a subliniat că nu trebuie uitate

„rolul şi dăruirea cu pe care le-a
avut fostul director, Florin Rogneanu”. „S-a străduit să facă tot ce a
fost pos ibil ca să aducă această
instituţie la nivelul recunoaşterii actuale şi a murit, poate, şi din cauza
stresului”, a ţinut s ă menţioneze
Daniela Tarniţă. „Eu sunt convinsă că vă veţi descurca minunat, dar
aş vrea să vedeţi şi ceea ce s-a întâmplat până acum la Muzeul de
Artă. Trebuie să facem această
recunoaştere, să-i dăm Cezarului
ce e al Cezarului”, a mai spus

preşedinta Comisiei de Cultură a
CJ Dolj.
„Sigur, proiectele bune trebuie
continuate, fără discuţie, nu înseamnă ca noul director să arunce
la gunoi ce s-a început bun”, a simţit nevoia să adauge Ştefârţă după această replică. Ba chiar a încheiat
susţinând că l-a apreciat
pe fostul director şi, mai
mult… au fost prieteni!
Ceva a omis s ă spună noul manager, pe
lângă faptul c ă preia
conducerea uneia dintre
cele mai prestigioase instituţii muzeale din România. Şi anume că îşi
va muta biroul într-o
c lădire de patrimoniu
pentru a c ărei consolidare ş i restaurare Consiliul Judeţean Dolj a aloc at, în
ultimii ani, o s umă considerabilă, care se adaugă fondurilor europene atrase pentru aces t proiect. Aşadar, o nouă imagine a
fos t deja creată muzeului, iar
ac easta cu siguranţă se va lăsa
descoperită, odată cu redeschiderea instituţiei, de o mulţime de
craioveni. De-abia de la aceas tă
margine a luc rurilor începe discuţia des pre eforturile pe care
Emilian Ştefârţă şi le propune din
noua funcţie…

Trei avanpremiere cu public la spectacolul
„HOT L Baltimore”, regizat de Peter Schneider
Sâmbătă, 1 februarie, ora 18.30, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”
va prezenta premiera pe ţară a spectacolului „Hot L Baltimore”, de
Lanford Wilson, în regia artistică a lui Peter Schneider – producător şi
regizor american cu o prolifică şi variată carieră în teatru şi cinema.
Evenimentul va fi precedat însă de trei avanpremiere cu public – astăseară, mâine şi vineri, 31 ianuarie, toate cu începere de la ora 18.30.
„Hot L Baltimore” îi are în
distribuţie pe Corina Druc, Dragoş
Măceşanu, Ştefan Cepoi, Iulia
Colan, Mirela Cioabă, Anca Dinu,
Raluca Păun, Valeriu Dogaru, Valentin Mihali, Gina Călinoiu, Cătălin Vieru, Romaniţa Ionescu / Ramona Drăgulescu, Cosmin Rădescu, Mircea Tudosă şi Tudorel Petrescu. Costumele pentru spectacol sunt realizate de Mircea Filimon, asistent decor este Adriana
Dinulescu, iar asistent regie – Gina
Călinoiu.
«Bravura locuitorilor din „Hot
LBaltimore” poate să nu fie evidentă. La urma urmei, cine sunt aceşti
oameni, totuşi? Trei prostituate. Un
cuplu de funcţionari de birou obosiţi şi şeful lor dispeptic. Nişte rezidenţi în vârstă, unul capricios,
altul resemnat. Un tânăr plictisitor
în căutarea unui bunic dispărut. Şi

Expoziţie de traforaj
şi pirogravură

o lesbiană intrigantă şi nefericitul
mai tânăr frate al ei. Şi totuşi, când
Mircea Cornişteanu, directorul general al Teatrul Naţional „Marin
Sorescu” din Craiova, m-a întrebat ce piesă americană îmi doream
să prezint la teatrul lui, am ştiut
aproape imediat că voiam să aduc
această navă de proşti la malurile
României. De ce? Pentru că eu
cred că a fi om înseamnă să pierzi,
indiferent unde locuieşti şi indiferent de cât de plin de succes ai
putea sau nu deveni. Este pur şi
simplu o parte a condiţiei umane
universale. Lanford Wilson – cu
care am lucrat atunci când am început pentru prima dată la teatrul
din New York în anii 1970 – a înţeles lucrul acesta profund», a
subliniat Peter Schneider.
Regizorul este o figură legendară
din istoria studiourilor Disney, unde

a condus cea mai importantă companie din grup – Walt Disney Feature Animation – în perioada 19851999 şi apoi întreg studioul, între
1999 şi 2001. Pe Broadway, a produs „The Lion King” (pentru care
a primit un Premiu Tony), „Aida”
de Elton John şi Tim Rice, iar în
afara Broadway, spectacole precum „The Marvelous Wonderettes” şi „Life Could be a Dream”.
De asemenea, este autorul premiatului doc umentar „Waking Sleeping Beauty”, despre animaţia Disney între 1984 şi 1994.

Parteneriat cu roade între Biblioteca
Judeţeană şi
Centrul Antidrog
din Craiova
Reprezentanţii Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” participă astăzi, ora 10.00, în sala video
a Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj,
la întâlnirea „Evaluarea activităţilor
desfăşurate de Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Craiova în anul 2013”. În colaborare cu această instituţie şi cu Fundaţia IREX, prin programul „Biblionet”,
biblioteca doljeană a derulat proiectul „Drogurile nu te fac un personaj tragic… ci unul în afara poveştii!”. Finanţat de Fundaţia IREX România, proiectul a fost câştigătorul ultimei ediţii „Idei de 15000+ lei!” pentru biblioteci
judeţene care lucrează în reţea cu cel puţin patru biblioteci locale, incluse
fiind cele din localităţile Segarcea, Bechet, Dăbuleni şi Celaru. Scopul lui a
fost cultivarea unei relaţii bazate pe prietenie şi sinceritate în familie şi
şcoală şi informarea corectă a tinerilor şi a comunităţilor cu privire la nocivitatea drogurilor. În cadrul proiectului au participat 100 de elevi cu vârste
cuprinse între 13 şi 19 ani, din cele cinci localităţi doljene, însoţiţi de zece
cadre didactice şi bibliotecari din bibliotecile publice.

„Păsările –
o eternă
fascinaţie”
pentru şcolarii
de la „Mircea
Eliade”
La Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei va avea loc mâine, 30 ianuarie, ora 14.00, un nou
modul din cadrul atelierelor de educaţie animalieră plastică „Bios-Art”, la
care vor participa elevii clasei a II-a C de la Şcoala Gimnazială „Mircea
Eliade” din Craiova, îndrumaţi de prof. Elena Gavrilă. Dr. Ridiche Mirela
le va prezenta acestora materialul „Păsările – o eternă fascinaţie”, din
care cei mici vor afla despre modalităţile de adaptare ale păsărilor la diverse medii de viaţă ale planetei, cu accent asupra strategiilor de supravieţuire în condiţii ostile, specifice climatului rece. În partea a doua a
întâlnirii, copiii vor realiza păsările favorite folosind quilling-ul, o tehnică
de rulare a hârtiei.

Facultatea
de Teologie
din Craiova
îşi
sărbătoreşte
hramul
Facultatea de Teologie din Craiova îşi va serba ocrotitorii joi, 30 ianuarie.
Hramul Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan
Gură de Aur începe astă-seară, la Paraclisul mitropolitan „Maica Precista”
– Dudu din Craiova, prin săvârşirea slujbei Vecerniei, Litia şi Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi. Mâine, la primele ore ale dimineţii, va fi oficiată slujba
Sfintei Liturghii de ÎPS prof. univ. dr. Irineu, arhiepiscopul Craiovei şi mitropolitul Olteniei, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, alături de PS dr.
Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, PS dr. Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, PS dr. Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă. Potrivit Biroului de presă al Mitropoliei Olteniei,
manifestările festive vor avea loc în Aula Magna a Centrului de restaurare,
conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova.
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Jung sau elogiul angoasei

Carl Gustav Jung, marele psiholog ºi
medic elveþian, elevul lui Sigmund Freud de
care s-a despãrþit timpuriu spre a-ºi proiecta ºi, ulterior, urma propriul drum în psihologia analiticã europeanã, a lãsat, la moartea
sa intervenitã la o vârstã aproape patriarhalã, o imensã corespondenþã. Printre ediþiile
reprezentative ale acesteia, cea intitulatã
Briefe, hrsg. A Jaffé Zürich, G. Adler London, Walter, Olten u. Freiburg i. B., 19721973, publicate în 1982, s-a bucurat, mai
ales în ultimii ani, de o atenþie distinctã, jungologi de mare calibru descoperind în paginile epistolare numeroase chei hermeneutice ale întregii sale opere. Scrisorile, câteva
adresate ºi lui Mircea Eliade cu care Jung sa aflat într-o relaþie privilegiatã începând de
prin anii ’50 ai secolului trecut, se oferã drept
un incitant document al senectuþii, ca timp
al înþelepciunii ºi al mãrturisirii adevãrurilor
ultime ale unei experienþe singulare, constituindu-se ºi ca un elogiu al angoasei – concept fundamental al psihologiei sale abisale.
În plus, epistolele configureazã un “scenariu” de situãri ºi evaluãri ale marilor filosofi
ai “ultimei” modernitãþi, printre care Kierkegaard, Nietzsche ºi Heidegger, spre a-i cita
pe cei mai glorioºi, în care spiritul critic oa-

recum neobiºnuit al autorului “Psihologiei
inconºtientului” îºi asociazã ironia ºi, uneori,
chiar sarcasmul pe post de vectori de lecturã. Angoasa, Angst, mai curând ca “neliniºte” decât ca “spaimã”, argument central ,
cum ºtim, al psihologiei sale, dar ºi subiect
tipic al psihopatologiei, nu este, în viziunea
junghianã, ceva de combãtut ori ºi mai puþin de refuzat, ci este sentimentul care îl obligã
pe om sã-ºi îmbrãþiºeze menirea proprie,
care este umanizarea.
Încã în scrisori de pe la sfârºitul anilor
tulburi ’30, Jung porneºte, cum anticipam,
de la evaluãri ale unor mari “bolnavi” ai gândirii modernitãþii târzii, precum Kierkegaard,
pe care îl catalogheazã, ca într-o “fiºã clinicã”, drept “un caz insuportabil de nevrozã
teologicã, un plictisit gãunos, comparabil cu
alþi nevrotici îndârjiþi, care i-au urmat lui
Kant, considerat de altfel “ultimul filosof” al
lumii. Alt caz clinic ar fi, potrivit lui Jung,
Heidegger însuºi, despre care scrie cã aceia
ce-i sunt afini ar trebui sã fie internaþi de-a
dreptul în ospiciu, fie ca pacienþi, fie ca psihiatri dezlãnþuiþi. Jung nu ezitã sã numeascã
fenomenul, pe care el însuºi îl va analiza, ca
o „perversiunea intelectualã tipic germanã,
identificându-i în Nietzsche modelul. Cât

despre Kierkegaard, bãtrânul conviv al largului sãu cerc de prieteni psihologi, gânditori, scriitori ºi medici cãrora li se adreseazã
epistolar, crede cã succesul acestuia s-ar
datora faptului cã autorul lui Aut-aut ar interpreta un climat specific culturii reformate. Limita filosofiei sale ar consta în actul de
a se jelui în sine-ºi, prizonier al “rumegãrilor” sale, iar ca medic l-ar fi sfãtuit sã acorde mai multã atenþie lui Dumnezeu care-i
vorbea prin suferinþa sa; un argument forte
folosit de Jung împotriva lui Kierkaard nu
ocoleºte chiar unul dintre cele mai eclatante
ºi semnificative episoade ale biografiei filosofului neliniºtii existenþiale: atunci când
Dumnezeu i se prezintã sub forma acelei
Anima (rectè, sufletul originar, arhetipal, în
cadrul operei junghiene) care este “Regina”
sa alchimicã (e vizatã logodnica lui Sören,
pe care, printr-un gest dramatic nicicând
elucidat, o repugnã), el a luat-o în ºuturi.
Iubirea era prea periculoasã pentru “autocratismul” sãu. Kierkegaard învãþase cã “a
iubi ºi a fi iubit este o pasiunea a lui Dumnezeu”, dar spaima sa n-a marºat la acest adevãr. De aici, diagnosticul: nevrozã sterilã
care, pentru Kierkegaard, ar fi trebuit substituitã cu creativitatea la nivelul unei gloate

a zilei. Nu-i nici un dubiu pentru Jung faptul
cã la marele neliniºtit danez confuzia gravã
era aceea dintre disperarea autenticã, de naturã divinã, ºi spaima puerilã, de unde ºi
concluzia cã angoasa, departe de a fi un rãu
de eliminat, reprezintã “un corectiv salutar
al paranoiei: filosofii (nici Nietzsche, nici
Heidegger, nici predecesorul lor danez) nau reuºit s-o atingã, seduºi de un Eu arogant; în loc sã transforme o stare de suflet
subiectivã într-o viziune generalã au acoperit sub vãlul unui limbaj cãutat þi cerebral
acea Hosenscheisserei des Ichs, adicã acel
“Eu laº”, mai degrabã înfricoºat. Odatã cu
instalarea, dupã 1945, a ceea ce Jung numeºte “pacea nuclearã”, angoasa devine ºi
mai întemeiatã, iar omul care o pierde se
condamnã la moarte. Terapia ar consta în a
respecta ºi chiar a salvgarda angoasa, iar nu
a o elimina. Numai excesul acesteia morbid
poate fi îngrijit fãrã efecte colaterale foarte
grave. Angoasa este un corectiv al paranoii,
iar odatã ce ecoul ei s-a stins, incumbã în
om inflaþia inconºtientului ºi delirul îi dilatã
eul pânã la a-l face sã coincidã cu divinitatea. De aici ºi pânã la sindromul Supra-omului, care nu-i altceva decât o “caricaturã a
lui Dumnezeu”, nu mai rãmâne decât un pas.

Tinerii craioveni, implicaþi
într-un proiect intercultural
Asociaþia Culturalã Branart
implementeazã în perioada
15 ianuarie 2014 – 15 mai
2014 proiectul “From the
country citizenship to the
European citizenship” finanþat prin Programul Tineret în
Acþiune, Acþiunea 1.1.
Schimburi de tineri.
Activitãþile proiectului se desfãºoarã
în perioada 5-12 aprilie 2014 în parteneriat cu organizaþii din Italia, Turcia
ºi Polonia în Craiova ºi vor include wor-

kshopuri pe temele proiectului: “Când
începe cultura europeanã”, “Sã fim buni
cetãþeni europeni”, “Uniunea Europeanã ºi tinerii”, “Cetãþeni europeni celebri:
cultura europeanã în literaturã, arte
plastice, muzicã ºi filosofie”, dezbateri
pe tema dialogului intercultural, civilizaþiei ºi culturii fiecãrei þãri participante. La acest proiect vor participa 30 de
tineri din România, Turcia, Italia ºi Polonia, care vor promova la întoarcerea
în comunitãþile lor cultura ºi civilizaþia
europeanã.
Iniþiatorii urmãresc descoperirea culturii urbane a fiecãrei þãri participante,

a oamenilor de culturã care au dat faima
þãrii în spaþiul internaþional. De asemenea, se doreºte integrarea operelor de
artã ºi a monumentelor culturale existente în fiecare þarã în cultura europeanã ºi identificarea unei identitãþi comune europene pentru toate þãrile participante la proiect. Un alt obiectiv urmãrit
în proiect este conºtientizarea tinerilor
ca fiecare þarã în parte a contribuit la
dezvoltarea ºi existenþa unei identitãþi
europene, precum ºi încurajarea tinerilor de a participa la acþiuni europene, ca
urmare a drepturilor comune.
ALINA DRÃGHICI

Etapa naþionalã a Olimpiadei Burse de masterat în Varºovia
pentru studenþii români
de Lingvisticã a fost amânatã
Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN) a
decis amânarea desfãºurãrii fazei naþionale
a Olimpiadei de Lingvisticã, programatã pentru intervalul 31 ianuarie – 2 februarie 2014,
conform Calendarului olimpiadelor naþionale ºcolare stabilit pentru anul ºcolar 20132014. Hotãrârea a fost luatã
din cauza condiþiilor meteorologice nefavorabile anunþate
pentru urmãtoarele zile. Desfãºurarea etapei naþionale a
Olimpiadei de Lingvisticã va fi
reprogramatã ºi va fi anunþatã
din timp, printr-o adresã oficialã trimisã cãtre toate inspectoratele ºcolare din þarã.
Patru elevi din Craiova s-au
calificat la faza naþionalã a
Olimpiadei de Lingvisticã – ediþia a II-a. Este vorba de Ale-

xandra ªtefania Grigorie (ªcoala Gimnazialã
„Elena Farago”), Ana Maria Cioatã (Colegiul
Naional „Carol I”), Dan Mircea Mirea (Colegiul Naional „Fraþii Buzeºti”) ºi Andreea Nedelcu (Colegiul Naional „Carol I”, Craiova)
ALINA DRÃGHICI

Universitatea din Varºovia
oferã studenþilor români burse
de masterat. Mai exact, Institutul de Studii Central-Europene
din cadrul instituþiei de învãþãmânt superior. Aplicaþiile se pot
depune pânã pe 15 martie. Programul de master se va desfãºura între 1 octombrie 2014 ºi
30 iunie 2016 la Universitatea din
Varºovia. Pentru aplicare sunt
vizaþi candidaþii din þãrile Europei Estice, din Balcani, Caucaz
ºi Asia Mijlocie. Programul de
burse pentru studii estice se desfãºoarã din anul 2001. Este finanþat de Guvernul Republicii
Polone. În fiecare an bursele sunt date la
25 de candidaþii din întreagã regiune. Cei
interesaþi pot sã gãseascã mai multe deta-

lii pe site-ul http://www.studium.uw.edu.pl/?content%2F138.
ALINA DRÃGHICI
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Numãrul ºomerilor înregistraþi în Franþa
la finele anului trecut a urcat la nivelul
record de 3,3 milioane
Numãrul ºomerilor înregistraþi în Franþa a urcat, în decembrie, la nivelul record de 3,3
milioane, spulberând speranþele
preºedintelui Francois Hollande
de scãdere a ratei ºomajului în
2013, aºa cum a promis în campania electoralã, transmite BBC.
Rata ºomajului în Franþa a atins,
la finele anului trecut, 11,1%,
conform datelor publicate de
Ministerul Muncii. În decembrie,
rata ºomajului a crescut cu
0,3%, comparativ cu luna precedentã, iar în 2013 avansul a
fost de 5,7%. Excluzând teritoriile franceze din afara þãrii, numãrul ºomerilor a ajuns, luna
trecutã, la 3.303.200, cel mai ridicat nivel de la publicarea datelor privind piaþa forþei de muncã. „Stabilizarea pe care am obþinut-o nu este suficientã”, a
declarat Francois Hollande, în
timpul vizitei la Ankara, înainte
de publicarea datelor Ministeru-

lui Muncii. Cererile pentru ajutor de ºomaj au crescut luna trecutã cu 10.200, iar, dacã se þine
cont de cei angajaþi cu jumãtate
de normã, numãrul ºomerilor
înregistraþi în Franþa ajunge la
nivelul record de 4,89 milioane.
Dupã publicarea informaþiilor de
la Ministerul Muncii, premierul
Jean-Marc Ayrault a declarat cã
trebuie adoptate mãsuri „suplimentare, mai rapide ºi mai puternice” pentru a lupa împotriva
ºomajului. Preºedintele francez,
Francois Hollande, a prezentat,
în 14 ianuarie, detaliile „Pactului de responsabilitate” evocat în
mesajul de Anul Nou, promiþând
o scãdere a taxelor percepute
companiilor în schimbul creãrii
de noi locuri de muncã, în paralel cu noi reduceri de cheltuieli
bugetare. Concret, el a propus
reduceri progresive de taxe prin
care societãþile private vor realiza economii de circa 30 de mi-

liarde de euro pânã în anul 2017.
Hollande a mai promis ºi reducerea numãrului de impozite percepute companiilor, împreunã cu
o simplificare a procedurilor
pentru constituirea societãþilor
comerciale, însã a cerut mediului privat sã rãspundã la aceste
mãsuri prin crearea de noi locuri de muncã ºi prin programe de formare profesionalã. În
aceste condiþii, nu este de mirare cã preºedintelui francez a
decis sã-l ia consilier pe pãrintele „Agendei 2010” - un pachet
de reforme ale pieþei muncii în
timpul mandatului cancelarului
social-democrat german Gerhard Schröder - Peter Hartz.
Potrivit ziarului „Saarbrücker
Zeitung” din Saarland, Peter
Hartz a fost primit deja la preºedinþia francezã. Fostul consilier al cancelarului Gerhard
Schröder a refuzat sã ofere detalii despre întâlnirea sa cu Hol-

lande, scrie cotidianul. Hartz,
un fost membru al conducerii
constructorului german de automobile Volkswagen, a fost
însãrcinat în 2002 de Schröder
sã prezinte o serie de reforme

în domeniul pieþei muncii germane. Faimoasa sa „Agenda
2010” a reformat în mod profund statul-providenþã german,
în contextul în care Germania
era afectatã de ºomaj.

Cargoul american echipat pentru distrugerea Oferte de ucenicie pentru românii în cãutarea
armelor chimice siriene a pornit spre Mediterana
unui loc de muncã în Marea Britanie
Cargoul militar american MV Cape Ray,
echipat în vederea distrugerii celor mai periculoase arme chimice siriene, a plecat luni
de la Norfolk, în estul Statelor Unite, cãtre
Gioia Tauro, în Italia, a anunþat Pentagonul. Nava urmeazã sã ajungã în portul din
regiunea calabrezã în „douã-trei sãptãmâni”,
potrivit colonelului Steven Warren, un purtãtor de cuvânt al Pentagonului. Dupã ce
va ajunge în portul Gioia Tauro, nava urmeazã sã primeascã la bord aproximativ 700
de tone de agenþi chimici, consideraþi „prioritatea numãrul unu”, care sunt folosiþi pentru fabricarea gazului muºtar ºi sarin, ºi îi
va transporta cãtre apele internaþionale,
unde vor fi distruºi. Aceste arme chimice
urmeazã sã fie evacuate din portul sirian
Lattakia la bordul unor nave, norvegianã ºi
danezã, însãrcinate sã le transporte sub
escortã la Gioia Tauro. A doua încãrcãturã
de arme chimice a pãrãsit Lattakia luni,
dupã cea de la 7 ianuarie, potrivit misiunii

comune ONU-OIAC. Armata americanã a
instalat la bordul MV Cape Ray douã sisteme de hidrolizare (FDHS), instalaþii mobile
capabile sã „neutralizeze” agenþii chimici cei
mai periculoºi. „Nici un reziduu al procesului de hidrolizã nu va fi deversat în mare
sau aer”, afirmã Pentagonul într-un comunicat. Aceste produse chimice, peste 5.700
de tone potrivit lui Adam Baker, un chimist
de la Centrul american pentru eliminarea
armelor chimice, vor fi încredinþate ulterior unor societãþi de tratare specializate în
deºeuri industriale. În afarã de cei 35 de
membri ai echipajului Cape Ray, 63 de persoane vor fi însãrcinate cu operaþiunile propriu-zise de distrugere a armelor chimice.
O echipã de securitate înarmatã se va afla,
de asemenea, la bord, potrivit Pentagonului, care nu a precizat dacã nava va fi escortatã în cursul operaþiunilor de neutralizare. Aceste operaþiuni ar urma sã dureze
între 45 ºi 90 de zile.

Românii fãrã un loc de muncã care
intenþioneazã sã vinã în Marea Britanie
pot accesa de acum ºi oferte de
ucenicie plãtite, în baza unui program
lansat de guvernul de la Londra, în
valoare de 1,5 miliarde de lire sterline,
care are drept scop sã-i ajute pe tinerii
britanici sã-ºi gãseascã un loc de
muncã, a informat în ediþia sa online
„The Telegraph”. Agenþii de recrutare
din România le propun românilor care
doresc sã beneficieze de ridicarea
restricþiilor pe piaþa muncii în Marea
Britanie contracte de ucenicie plãtite
cu pânã la 1.000 de lire sterline ºi
cursuri de pregãtire. Una dintre aceste
agenþii anunþã oferte de ucenicie,
subvenþionate de guvernul britanic, la
restaurantele „Gordon Ramsay” ºi la
clubul de fotbal Chelsea. Potrivit „The
Sunday Times”, o agenþie de recrutare
din oraºul Cluj oferã o serie de astfel
de contracte plãtite cu sume între 650

ºi 1.000 de lire
sterline pe lunã. În
baza legislaþiei europene privind libertatea
circulaþiei, Marea
Britanie nu-i poate
împiedica pe imigranþii din UE sã ocupe
posturile de ucenic
râvnite înainte de
britanici, care sunt de
asemenea în cãutarea
unui loc de muncã.
Agenþia româneascã
de recrutare din Cluj
afirmã cã se aflã în
plin proces de plasare
a 50 de români în astfel de posturi, în
cadrul programului de 1,5 miliarde de
lire sterline descris de David Cameron
ca fiind un element-cheie al angajamentului sãu de a lupta împotriva
„flagelului ºomajului în rândul tinerilor”, subliniazã publicaþia britanicã.
Guvernul britanic a recunoscut însã
cã nu ºtie câþi cetãþeni strãini au
obþinut oferte de ucenicie finanþate din
banii contribuabililor, pentru cã nu s-a
înregistrat naþionalitatea lor. Un anunþ
apãrut pe Tjobs, un site românesc de
locuri de muncã, afirmã cã solicitanþii
care reuºesc sã obþinã astfel de
contracte vor beneficia ºi de cazare ºi
vor fi aºteptaþi pe aeroporturile britanice Luton ºi Heathrow. Anunþul subliniazã faptul cã în Marea Britanie nu se
vor plãti taxe pentru veniturile mai
mici de 10.000 de lire sterline începând din acest an, scrie „The Sunday
Times”.
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„Starea naþiunii”:
Obama urmeazã
sã prezinte mãsuri
unilaterale
în discursul anual
susþinut la Capitoliu
Barack Obama urma sã
prezinte ieri, în faþa unor
congresmeni reticenþi faþã de
reformele sale, mãsuri unilaterale în vederea relansãrii economice ºi reducerii inegalitãþilor, în
discursul sãu anual despre
„starea naþiunii”. Aºteptat la
Capitoliu la ora localã 21.00
(miercuri, 4.00, ora României),
preºedintele Statelor Unite urma
sã reia una dintre temele sale
predilecte, ºi anume susþinerea
clasei medii ºi a celor care vor
sã acceadã în aceasta, potrivit
colaboratorilor preºedintelui. La
începutul celui de-al ºaselea an
de când se aflã la putere ºi pe
fondul unei ameliorãri treptate a
economiei, preºedintele democrat are în continuare „obiective
foarte ambiþioase”, a dat
asigurãri Jay Carney, un purtãtor de cuvânt al Casei Albe. El a
negat cã Obama s-ar resemna la
o agendã redusã, dupã ce anul
2013 a fost marcat de multiple
eºecuri în domeniul legislativ, în
privinþa circulaþiei armelor de
foc, ajutorului acordat ºomerilor
sau reformarea imigraþiei.
Lansarea ratatã a unui dispozitiv central în cadrul reformei
asigurãrilor pe caz de boalã, o
piesã foarte importantã a
bilanþului sãu social, a lãsat
urme în sondaje, cota de încredere în preºedinte oscilând la un
nivel de peste 40%. Însã Obama
rãmâne „optimist” ºi este chiar
„entuziast”, a declarat Carney,
iar Casa Albã a prezentat anul
2014 drept „anul acþiunii”.
Situaþia este complicatã de
faptul cã numeroºi congresmeni
sunt preocupaþi de viitorul lor
personal. În noiembrie urmeazã
sã aibã loc alegeri, la jumãtate
de mandat, pentru toate mandatele din Camera Reprezentanþilor ºi o treime din cele ale
Senatului ºi, în situaþia actualã,
democraþii par sã aibã puþine
ºanse sã obþinã majoritatea în
Camera inferioarã.

Un nou proces
în cazul fostului
preºedinte
egiptean Morsi
Unul din cele patru procese
împotriva fostului preºedinte
islamist egiptean Mohamed
Morsi, destituit de armatã pe 3
iulie anul trecut, s-a deschis ieri
la un tribunal din Cairo. În acest
caz, Morsi este acuzat în legãturã cu evadarea sa din închisoare
în cursul revoltei din 2011,
relateazã AFP ºi Reuters.
Procesul a început în prezenþa
lui Mohamed Morsi ºi a altor
lideri ai confreriei „Frãþii
Musulmani”, al cãrei lider
suprem este Mohamed Badie,
ziariºtii prezenþi neavând
dreptul sã informeze înainte de
încheierea audierii, potrivit
unor responsabili din domeniul
securitãþii. Morsi, singurul
preºedinte ales democratic în
Egipt, riscã pedeapsa cu moartea
pentru cã a evadat din închisoare, cu complicitatea unor membri
ai grupãrii palestiniene Hamas,
ai grupãrii ºiite libaneze Hezbollah ºi ai miºcãrilor jihadiste.
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Ucraina: Un summit
glacial pentru Putin ºi UE
În momentul de faþã este greu de prognozat
cum va evolua situaþia din Ucraina. Pe fundalul
crizei politice din þarã, premierul ucrainean Mykola Azarov ºi-a prezentat ieri demisia, în scopul obþinerii unei „reglementãri paºnice” a crizei. În opinia sa, cea mai importantã problemã este pãstrarea
unitãþii ºi integritãþii Ucrainei. Potrivit Constituþiei, demisia lui Azarov ar trebui sã provoace o
reînnoire a guvernului. Imediat, opozantul Vitali
Kliciko a evocat „un mic pas în evitarea unei confruntãri. Aceasta nu este o victorie, aceasta este
un pas spre victorie”. O decizie finalã pentru Viktor Ianukovici, somat de vicepreºedintele american Joe Biden sã renunþe la instituirea stãrii de

alertã în þarã ºi sã retragã trupele speciale de pe
strãzile Kievului, nu este uºor de luat. Chiar dacã,
ieri, Parlamentul a anulat pachetul de legi adoptat
la 16 ianuarie ºi i-a graþiat pe participanþii la violenþe arestaþi, Viktor Ianukovici poate avea soarta
altor politicieni rãsturnaþi de la putere în urma revoluþiilor „colorate”. ªi deja Moscova, prin Serghei Lavrov, într-un interviu acordat televiziunii
ruse, a avertizat SUA în privinþa unui amestec în
Ucraina. Luni seara, preºedintele ucrainean Ianukovici s-a mai întâlnit într-o nouã rundã cu liderii
opoziþiei, asigurându-i cã, pentru moment, nu va
decreta starea de urgenþã. Mai ales cã urma un
summit UE-Rusia cu acuze reciproce de ingerinþe.
Ieri, ºefa diplomaþiei europene,
Catherine Ashton, s-a deplasat în
Ucraina, în tentativa dezamorsãrii
crizei, dupã o discuþie cu Vladimir
Putin la Bruxelles. „Singura soluþie la crizã este una politicã” a spus
ea. Cum opoziþia solicitã organizarea de alegeri anticipate ºi discuþii
în vederea unui acord de asociere
cu Uniunea Europeanã, actuala
putere nu poate accepta, deocamdatã, aºa ceva. ªi, deºi încã nu este
rãzboi rece, temperatura se apropie, în tensiunile existente între
preºedintele rus Vladimir Putin ºi
liderii europeni, Jose Manuel Barroso ºi Herman Van Rompuy, care
s-au întâlnit ieri la Bruxelles. Între
Bruxelles ºi Moscova sunt nume-

roase diferenþe, care trebuie clarificate, a spus Van
Rompuy. UE îi reproºeazã lui Putin întãrirea parteneriatului cu þãrile din fostul spaþiu sovietic, iar
Kremlinul acuzã Europa de ingerinþe „indecente”
în ceea ce considerã cã se aflã în afara propriei
curþi. Evenimentele din Ucraina tuºeazã, pe de altã
parte, deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnã de
la Soci, pe care Rusia le-a pregãtit îndelung, dar ºi
apropiatele alegeri europene, sau chestiunea perimetrului UE. Rãmâne de vãzut dacã Europa ºi Rusia, capabile sã coopereze în chestiunea Siriei ºi
Iranului, se pot înþelege ºi în chestiunea întinderii
propriilor frontiere. Pentru Putin, Ucraina a fãcut
alegerea la sfârºitul lunii noiembrie 2013, când a
preferat 15 miliarde euro, credit imediat, acordului
politic ºi financiar propus de UE. În ochii sãi, revolta împotriva lui Viktor Ianukovici rãmâne deschisã extremiºtilor, fiind o tentativã de destabilizare incontrolabilã, susþinutã de capitalele occidentale. Dupã mai multe zile, Europa încearcã sã profite de nesiguranþa preºedintelui ucrainean în redobândirea avantajului. Mesajul transmis Kievului
de Stefan Fule, comisar european, este acela cã
dacã spirala represiunii contestatarilor continuã,
sancþiunile Bruxellesului s-ar putea abate asupra
regimului. Pe de altã parte, Bruxellesul criticã deschis violarea angajamentelor luate de Moscova la
intrarea în OMC, în 2012. Referirea este la practicile anticoncurenþiale ale Gazprom în Europa Orientalã. Evident, mai sunt ºi alte reproºuri, precum ºi
atenþionarea în privinþa libertãþii de expresie în
Rusia pe timpul Jocurilor Olimpice de la Soci, care
încep peste câteva zile.

Giganþii Internetului vor putea publica mai multe
date despre clienþii supravegheaþi de NSA
Guvernul american a anunþat luni cã le va permite celor mai mari companii în domeniul
Internetului ºi telecomunicaþiilor sã publice mai multe informaþii despre clienþii lor supravegheaþi de Agenþia Naþionalã americanã de Securitate (NSA). Secretarul american al Justiþiei,
Eric Holder, ºi directorul serviciilor americane de informaþii (DNI), James Clapper, au precizat
cã marile companii în domeniul Internetului vor fi autorizate sã divulge „mai multe informaþii
ca niciodatã” cu privire la clienþii lor. În special, vor putea fi publicate detalii despre numãrul de
conturi ale clienþilor supravegheate la cererea agenþiilor de informaþii. În paralel cu mãsurile
de creºtere a transparenþei în domeniul colectãrii datelor continuã ºi dezvãluirile despre
spionajul practicat de agenþiile de informaþii, tot pe baza unor documente
furnizate de fostul consultant al NSA Edward Snowden.
Într-o scrisoare adresatã reprezentanþilor Facebook, Google, LinkedIn,
Microsoft ºi Yahoo!, Holder a detaliat „mijloacele suplimentare puse la
dispoziþia” acestor companii, cu scopul de a informa ºi de a rãspune solicitãrilor clienþilor. „Deºi aceste metadate erau clasate pânã în ziua de astãzi, Biroul Directorului serviciilor
Naþionale de Informaþii (ODNI), consultându-se cu alte ministere ºi agenþii, a decis cã interesul public de a
vedea aceste informaþii publicate
prevaleazã asupra preocupãrilor securitãþii naþionale care necesitau
aceastã clasificare”, potrivit comunicatului. „Conform directivelor preºedintelui (Obama), enunþate în discursul sãu, la 17 ianuarie”, noile metode
vor permite companiilor americane
de Internet sã facã public numãrul
de solicitãri primite de la serviciul
american de informaþii, precizeazã
ministrul Justiþiei în scrisoarea adresatã giganþilor în domeniul Internetului. „Suntem mulþumiþi cã Departamentul Justiþiei a acceptat ca noi ºi
alte companii sã putem divulga aceste
informaþii”, au reacþionat într-un comunicat comun Facebook, Google,
LinkedIn, Microsoft ºi Yahoo!. „Publicul larg are dreptul sã cunoascã
volumul ºi tipul solicitãrilor în domeniul securitãþii naþionale primite. (...)
Deºi acest demers este foarte încu-

rajator, continuãm sã îndemnãm Congresul sã adopte mãsuri suplimentare pentru a aproba reformele pe care
le considerãm necesare”, au apreciat
companiile.

Suntem spionaþi ºi cu ajutorul
aplicaþiilor de pe smartphone
Cu toate astea, potrivit celor mai
recente informaþii, NSA ºi omoloaga
sa britanicã GCHQ colecteazã date ºi
despre utilizatorii aplicaþiilor pe smartphone, indiferent dacã acestea sunt
Facebook sau Google Maps, a relevat luni publicaþia „New York Times”
(NYT), citatã de AFP. Dupã dezvãluirile despre colectarea metadatelor
telefonice, recuperarea SMS-urilor ºi
supravegherea platformelor de jocuri
online, noi documente furnizate de
Snowden adaugã un plus de informaþii despre activitãþile de supraveghere ale serviciilor de interceptare.
Potrivit NYT, care citeazã aceste documente, de fiecare datã când cineva utilizeazã o aplicaþie pe smartphone-ul sãu, acest program face sã aparã o cantitate de date despre localizarea utilizatorului, lista contactelor
sale, date pe care NSA ºi GCHQ britanic le recupereazã în cadrul vastelor lor programe de colectare. Astfel,
un raport citat de cotidian noteazã
cã orice actualizare a sistemului de

exploatare Android
trimite în reþea 500
linii de date despre
istoricul smartphone-ului ºi utilizatorul
sãu, date captate de
agenþiile de informaþii. „Comunicaþiile persoanelor care nu sunt þinte strãine valide nu intereseazã NSA”, a rãspuns agenþia solicitãrii de clarificãri
a AFP, repliindu-se în spatele liniei
sale de apãrare obiºnuite. Agenþia
„nu face profilul americanilor obiºnuiþi. Noi colectãm doar comunicaþiile þintelor strãine, potrivit legii, din
motive de supraveghere ºi contraspionaj ale þintelor strãine, oricare
sunt mijloacele tehnice utilizate de
acestea”, a afirmat o purtãtoare de
cuvânt a NSA, Vanne Vines. Aceastã supraveghere a aplicaþiilor smartphone-urilor este descrisã ca o „pepitã” (bucatã de aur nativ) într-un
document al NSA datând din 2010.
Numai în anul 2007, NSA ar fi consacrat 767 milioane de dolari acestui
program, adicã de patru ori mai mult
decât în anul precedent, potrivit altui document citat de NYT.

Petiþie pentru ca Snowden
sã primeascã azil în Brazilia
Peste un milion de persoane au
semnat o petiþie care cere Braziliei sã-i

ofere azil lui Edward Snowden, autorul dezvãluirilor despre programe secrete de supraveghere ale Agenþiei
Naþionale americane pentru Securitate (NSA), potrivit site-ului de petiþii Avaaz. Lansatã la sfârºitul lui 2013,
aceastã petiþie a fost semnatã pânã
luni de 1,06 milioane de persoane din
întreaga lume. Noul obiectiv este
obþinerea a 1,25 milioane de semnãturi. În cererea adresatã preºedintei
Braziliei, Dilma Rousseff, ºi ministrului brazilian de Justiþie, José Eduardo Cardozo, se aratã cã, „în calitate
de cetãþeni ai lumii, consternaþi de
încãlcarea masivã a vieþii noastre private, vã cerem sã oferiþi azil lui Edward Snowden. În calitate de lider al
luptei mondiale pentru un Internet
liber ºi pentru menþinerea vieþii private a indivizilor, Brazilia este adãpostul ideal”. Campania în favoarea
gãzduirii informaticianului a fost lansatã de cãtre brazilianul David Miranda, partenerul jurnalistului american Glenn Greenwald, instalat în
aceastã þarã, care a divulgat un anumit numãr de documente furnizate de
cãtre Edward Snowden.
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S.C. ADA & ROBY CONSULTING
S.R.L., Craiova, str. Fagului, nr. 24,
judeþul Dolj, titular al proiectului
„Centru pentru inovarea ºi dezvoltarea turismului pe Clisura Dunãrii”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Mehedinþi în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul
menþionat, propus a fi amplasat în
intravilanul localitãþii Dubova, zona
„Din izlaz„, judeþul Mehedinþi. Proiectul deciziei de incadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi din
str. Bãile Romane nr. 3, Drobeta
Turnu Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http:/
/apmmh.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.
INFORMARE. Aceasta informare
este efectuata de: SC ADA & ROBY
CONSULTING SRL, SEDIU SOCIAL:
STRADA FAGULUI, NR. 24, Punct de
lucru: comuna PODARI, sat PODARI, jud. Dolj, ce intentioneaza sa
solicite de la ABA JIU CRAIOVA, aviz
de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor la “INFIINTARE
STRUCTURA DE AGREMENT IN
COMUNA PODARI”. Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de
aviz este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresele mentionate sau la telefonul 0723274122 - IANCU CRISTIAN.

S.C. BIZ SOLUTIONS S.R.L.
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “Construire silozuri cereale“ propus a fi amplasat in comuna Afumati, sat Boureni, judetul
Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares, nr.
1, si la sediul Primariei Afumati,
jud. Dolj, in zilele de L-V, intre orele 8.30 -16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rares, nr. 1.
S.C. ROMDECA S.R.L. anunþã publicul interesat asupra declanºãrii
etapei de încadrare cf. HG 1076/
2004 privind procedura evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe,
în vederea obþinerii avizului de
mediu pentru Plan de Management
al Ariei de Interes Naþional „Valea
Rea-Radovan”, COD SIT 2.399,
Proiect cofinanþat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã
prin Programul Operaþional Sectorial de Mediu 2007-2013, Regiunea de Dezvoltare 4 Sud-Vest, (denumire plan) localitatea Craiova,
nr. 9, jud.Dolj. Prima versiune a planului poate fi consultatã la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.
1, judeþul Dolj, din data 29.01.2014
între orele 9.00-14.00. Publicul interesat poate transmite, în scris,
comentarii ºi sugestii, pânã în data
de 15.02.2014, la Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj,
office@apmdj.anpm.ro în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-14.00 ºi
la sediul Asociaþiei Dominou, Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 19,
tel.: +04.0753.083.123, fax:
+04.0351.808.230, e-mail: asociatiadominou@yahoo.com.

=

Cu profundã tristeþe aducem
un ultim omagiu marelui OM
ºi Medic de excepþie Dr.
DORU MIHAI DOBRESCU,
care a condus cu dãruire,
cinste ºi profesionalism
Colegiul Medicilor Dolj în
perioada 1995 – 2007.
Sincere condoleanþe familiei
îndoliate!
Colegiul Medicilor Dolj.

=

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009
Comuna Orodel - judeþul Dolj organizeazã
în data de 26.02.2014, la sediul Primãriei
Orodel concurs de recrutare pentru urmãtoarele funcþii publice de execuþie, vacante
ºi temporar vacante:
1. Consilier - clasa I, grad profesional debutant - compartiment „Finanþe Contabilitate”;
2. Consilier - clasa I, grad profesional debutant - compartiment „Evidenþa Agricolã
Cadastru ºi Fond Funciar”;
3. Consilier - clasa I, grad profesional debutant - compartiment „Asistenþã Socialã”;
4. Inpector - clasa I, grad profesional superior - compartiment „Impozite ºi Taxe locale” - temporar vacant.
Informaþii suplimentare la sediul Primãriei
Orodel.
Persoanã de contact: Poenaru Marinuº
Tel: 0251/2367.538
Mobil: 0745/613.355
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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.

OFERTE SERVICIU

Þinevidenþãcontabilã.
Telefon:0722/943.220;
0771/215.774.
Execut lucrãri la cererea clientului. Telefon: 0767/233.157;
0751/059.638.

PROPRIETAR,
vând garsonierã, ultracentral. Telefon:
0723/065.620.

CHIC Salon Grãdina Botanicã, angajeazã coafezã. TeAPARTAMENTE
lefon: 0761/418.493.
2 CAMERE
S.C. MAR – CAN
Vând apartament
CONSTRUCTION
Brazdã, 2 decomanangajeazã sãpãtor
VÂNZÃRI
date. Telefon: 0770/
manual, studii prima- GARSONIERE
901.283.
re. Relaþii la telefon: Proprietar vând garParticular vând
0251/412.232.
sonierã în Bucu- apartament 2 caPRESTÃRI SERVICII reºti, b-dul Timiºoa- mere, etj 2/4, zona
Repar frigidere ºi lãzi ra, sector 6, parter Lãpuº, în spatele
frigorifice la domiciliul stradal cu mobilã Hotelului Helin. Preþ
clientului, asigur ga- sau schimb cu simi- 46.000 E negociaranþie. Telefon: 0785/ lar Craiova. Telefon: bil. Telefon: 0720/
0752/641.487.
103.411.
556.607.

Vând apartament 2
camere, parter, pretabil firmã, Calea Severinului Telefon:
0767/656.269.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
3 camere zona 1
Mai cu îmbunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
CASE

Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comercial,
cadastru. Telefon:
0764/735.304.

Vând casã 4 camere la 20 km de Craiova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp,
localitatea Podari. Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere, încãlzire centralã, sau schimb cu
apartament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 camere,78mplocuibili,baie,
bucãtãrie, teren 200
mp, puþ forat, centralã pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Craiova.
Telefon:0788/452.733.
Rogseriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Telefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã curentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Telefon: 0755/953.397.

VândcasãCâmpiaIslazcuteren320m.Telefon:0351/178.898.
Vând casã în Calafat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
TERENURI

Vând teren 400 mp
în Segarcea, intravilan, cu cadastru, strada Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului). Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E / mp. Telefon. 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la
600 mp de LaculTanchiºtilor (între vile). Telefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul in Calafat, jud. Dolj, str. T. Vladimirescu, nr. 24
Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a
unui spatiu in suprafata de 43 mp situat in municipiul Calafat, str. A. I. Cuza, nr. 3 A, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:
¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 2 euro (echivalent
lei)/mp/luna;
¨ perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participantii la licitatie trebuie sa faca dovada achitarii la zi a taxelor si impozitelor la bugetul local si bugetul
consolidat al statului;
¨ taxa de participare la licitaþie: 200 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 300 lei;
¨ caietul de sarcini si lista documentelor necesare participarii la licitatie se obtin de la sediul D.S.U.P. Calafat.
Licitaþia va avea loc la data de 11.02.2014, ora 11,00 iar
inscrierea se va face pina la data de 11.02.2014, ora 1000.
Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax:
0251/333016

Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ negociabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãduresituatãînOcnele
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.
Vândpãdurecomuna
Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere,
împrejmuit, curent,
apã, gaze. Poziþie
superbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.

Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova. Telefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, benzinã, revizie 2015,
stare excelentã
91000 km, 6000
RON, consum sub
4,5%. Telefon: 0749/
SPAÞII COMERCIALE 059.070.
STRÃINE
Vând SPAÞIU COMERCIAL Brazdã, Vând TOYOTARAV
26500 Euro. Telefon: 4, diesel 2008, 9600
0763/690.698.
Euro negociabil. TeCUMPÃRÃRI lefon: 0763/690.698.
Cumpãr aparta- VÂND autoturism
ment 3 camere Peugeot 306, 1,9
decomandat, etaj TD, 1996. telefon:
l-3. Telefon: 0763/ 0765/990.828
690.698.
Vând Renault LaguSCHIMBURI na 2, an 2003, culoaSchimb garsoni- re gri metalic, 6 treperã Calafat, cu te, turbo-diesel, mogarsonierã Craio- tor 1.9, 262.000 Km,
va. Telefon: 0251/ consum 5,3%, preþ
2500 Euro negocia231.143.
Schimb teren in- bil. Telefon: 0753/
travilan 4000 mp 948.440.
cu apartament 2 Vând WV Golf 3,
camere + diferen- 1996, 12400 Euro,
þa. Telefon: 0727/ negociabil. Telefon.
884.205.
0762/621.066.

UTILAJE

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

Vând video player 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã,asigurgaranþie1
an. Telefon: 0740/
895.691;0785/103.411.
Vând bocanci, ghete, pantofi negri, flex
mare, calculator instruire copii nou,
combinã stereo nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Telefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri, pentru gãtit etajat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon. 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Telefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþionale,ceasuridemasã
ºi o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Albalux, maºinã cu
pedale pentru copii
50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, Nokia 113, 80 Ron garanþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, aparat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pãturã antistres. Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mochetã, haine
din piele, maºinã de
cusut, galerii sculptate, 9 ha pãdure Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi table bine întreþinute
25 lei, garniþã de unturã cu capac smãlþuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând baloþi de lucernã,calitate,preþnegociabil. Telefon: 0767/
453.030;0764/779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã
polizor250/20/25mm,
cauciucuri 155/13 cu
jantãnoi,ansambluax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310.Telefon: 0251/427.583.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca, lângã poartã. Telefon:
0351/805.111, dupã
ora 20.00.
Vând plitã electricã
douãochiuri,nouã,butelievoiaj5litri,2ochiuri,
mascãMercedes.Telefon:0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizorcolorGrundigmicã
defecþiune 50 lei, cuptor cu microunde
geam spart 40 lei. Telefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
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Familia Prof. Dr. Eva – Corneliu Sabetay ºi Clinica
Chirurgie Pediatricã regretã nespus pierderea minunatului OM, care a fost dr. DORU DOBRESCU, unul
dintre cei mai experimentaþi radiologi al Spitalului nr. 1
Craiova. Ca preºedinte al Colegiului Medicilor Dolj,
timp de aproape 2 decenii, a avut o activitate prolificã,
dovedindu-ºi în multe ocazii spiritul deontologic,
competenþa ºi ataºamentul, prietenia faþã de corpul
medicilor ºi faþã de bolnavi. Provenind dintr-o familie
în care tatãl a fost ctitor al specialitãþii de Dermatologie din Craiova, a reuºit sã-ºi transmitã pasiunea pentru medicinã ºi copiilor sãi. Un foarte bun soþ, tatã ºi
bunic a fost un om cu credinþã în Dumnezeu, fiind un
enoriaº de frunte al Bisericii Catolice. Ca partener în
discuþie îþi fãcea întotdeauna o mare plãcere, fiind posesorul unor cunoºtinþe complexe în afara celor medicale. A fost ales pentru calitãþile sale ºi deputat în
primul mandat al Parlamentului, dovedindu-se un bun
mesager al Judeþului nostru. Sincere condoleanþe familiei dar nu-l uitãm niciodatã ºi Dumnezeu sã te aºeze
DORU între cei mai buni.

=

Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex, stare foarte bunã,
450 lei.Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon:0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap,masãsufragerie6persoane,chiuvetã picior (ciupercã),
butoipentruvarzã.Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, canapea, fotolii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
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Vând nicovalã fierãrie
maºini de cusut
nemþeºti, româneºti,
cãruþã.Telefon: 0761/
155.549.
Vândcanapeaextensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 damigene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de balotat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudurã
autogenºimatriþã.Telefon: 0761/366.090.
Vând mobilã (diverse), covor persan 2/
3 ºi lãzi de lemn curate, preþ negociabil.Telefon: 0251/428.437.

VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând drujbã electricã bunã, lanþ rezervã noi, burtierã fãrã
picior nouã 25 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal, piscinã copil, covor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi sufragerie, aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/680.138.

ÎNCHIRIERI

CUMPÃRÃRI

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

Cu aceeaºi durere comemorãm 5
ani de la despãrþirea de minunatul
nostru tatã, bunic
ºi soþ de neînloCITAÞII
Blindea Stelian este cuit, col (r) TOMA
chemat la judecãtoria ION din Goieºti.
Craiova pentru data
de 20.02.2014, C 15
îndosarul18952/215/
2013 ca pârât.

OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã. Telefon: 0766/328.569.
Închiriezapartament2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet,AC. Telefon.
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –Vitan. Exclus agenþie,
230 Euro / lunã seriozitate. Telefon: 0722/
456.609;0722/714.578.
Închiriez teren pentru Staþie GPL, Centru vânzare maºini
sau parcare. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

PIERDERI

Pierdut certificat
constatator SC Alfader Impex SRL. Se
declarã nul.
Pierdut Carnet de
student la UMF Craiova, pe numele VASILESCU ANDREI.
Se declarã nul.
Pierdut Carnet de
student la UMF Craiova, pe numele
TRAICHE VIRGIL
ALEXANDRU. Se
declarã nul.

MATRIMONIALE

Cadrumedicalfãrãviciicautsufletulpereche
pentruconvieþuire,vârsta 55-65 ani.Telefon:
0733/748.576.

Ne lipseºte mai
mult ca oricând,
iar de acolo de
unde este ºtim cã
ne vegheazã ºi ne
ocroteºte. Nu neau rãmas decât
amintirile, lacrimile ºi speranþa cã
se odihneºte întro lume mai bunã.
Pioasã aducere
aminte! Familia
veºnic îndoliatã.

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

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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

SCHIMBURI

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

COMEMORÃRI

Domn serios 52 ani
cuserviciucautdoamnã serioasã pentru
prietenie eventual cãsãtorie.Telefon:0785/
103.411;0740/895.691.
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United sparge banca pentru Ronney
Wayne Rooney va semna un contract nou cu Manchester United, iar
dailymail.co.uk a scris ieri cã suma
este una ameþitoare.
Dupã ce tehnicianul David Moyes a decis sã cheltuiascã bani grei
(aproximativ 45 de milioane de euro)
pentru a-l aduce de la Chelsea pe spaniolul Juan Mata, Rooney a simþit cã
United este dispusã sã facã acelaºi
tip de sacrificiu financiar pentru a-l
pãstra pe “Old Trafford”.
Cifrele contractului sunt explozive. Ziarul britanic susþine cã Rooney

va deveni cel mai bine plãtit jucãtor
de peste Canalul Mânecii, urmând sã
încaseze 360.000 de euro pe sãptãmânã. Sau altfel, atacantul lui Moyes
ar fi recompensat cu un salariu de 18,7
milioane de euro anual! O creºtere cu
aproape 70.000 de euro pe sãptãmânã faþã de remuneraþia actualã, pentru ca Rooney sã semneze o prelungire pe cinci sezoane.
În vârstã de 28 de ani, Rooney este
din 2004 la United, acolo unde a jucat
în 424 de meciuri ºi a marcat 208 de
goluri în toate competiþiile.

Bayern, echipa cu cea mai bunã posesie din Europa Cabaye va semna cu PSG
În
În Top
Top 55 intrã
intrã ºi
ºi o
o mega-surprizã
mega-surprizã

Pep Guardiola a adus stilul “tiki-taka”
ºi în Germania, la Bayern Munchen.
Echipa sa, deþinãtoare a trofeului UEFA
Champions League, este formaþia cu cea
mai bunã medie a posesiei de pe
“Bãtrânul Continent”, reuºind un
procentaj impresionant, de 71,1 la sutã.
Echipele din Germania se baricadeazã
în defensivã atunci când întâlnesc
gigantul bavarez, motiv pentru care
Ribery, Robben ºi Schweinsteiger se

bucurã de posesia mingii
aproape non-stop. Cu
acest stil bazat pe circulaþia balonului, Bayern
aproape cã ºi-a asigurat
titlul în Bundesliga, al 24lea din istoria clubului.
A doua echipã din
clasament, ca eficacitate
a posesiei, este Barcelona, club care a brevetat
un stil fluid de pase, ce
asigurã capturarea
balonului în 66,6 la sutã
din timpul efectiv de joc.
Locul trei în topul minutelor de posesie
îl ocupã PSG, cu 64,3 la sutã. Uluitor, pe
locul 4, la egalitate perfectã cu Real
Madrid, 60,7 la sutã, vine Rayo Vallecano, echipã aflatã pe loc retrogradabil în
Spania. Urmeazã, în ordine, Swansea
(59,7), Milan (59,6), Roma (59,2),
Fiorentina (58,7), Monaco (58,1),
Southampton (57,8), Juventus (57,2),
Arsenal ºi Man. City – ambele cu 56,6 la
sutã.

ªefii lui Paris Saint-Germain au ajuns, luni
searã, la un acord cu omologii de la Newcastle, în ceea ce priveºte transferul mijlocaºului
Yohan Cabaye. Internaþionalul francez de 28
de ani a fost cumpãrat de “coþofene” de la
Lille cu 5 milioane de euro, în urmã cu 2 ani ºi
jumãtate, însã acum va pleca pe “Parc des
Princes” pentru o sumã de 4 ori mai mare.
La finalul sãptãmânii trecute, Newcastle
o refuzase pe campioana Franþei, care oferise atunci 17 milioane de euro.
Yohan Cabaye este aºteptat sã efectueze
vizita medicalã la Paris în cel mai scurt timp.
În actuala stagiune, Cabaye a marcat 7 goluri în 20 de partide, trecându-ºi în cont ºi 4
“assist-uri”.

Astra a obþinut împrumutul lui Paul Papp

CUPA REGELUI SPANIEI –
SFERTURI DE FINALÃ –
MANªA SECUNDÃ
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Real Madrid – Espanyol (în tur 1-0).
Astãzi, 21:00, respectiv 23:00: Bilbao – Atl.
Madrid (în tur 0-1), Barcelona – Levante (în tur
4-1).
Mâine, 22:00: Santander (III) – Sociedad
(în tur 1-3).
Program semifinale (5/12 februarie): Levante/Barcelona – Sociedad/Santander, Espanyol/Real M. – Atl. Madrid/Bilbao.

CUPA ITALIEI –
SFERTURI DE FINALÃ –
O SINGURÃ MANªÃ
Astãzi, 21:45: Napoli – Lazio.
Celelalte partide s-au disputat sãptãmâna trecutã ºi s-au încheiat cu urmãtoarele
rezultate: Roma – Juventus 1-0, Milan – Udinese 1-2, Fiorentina – Siena (II) 2-1.
Program semifinale, în dublã manºã (5/
12 februarie): Udinese – Fiorentina, Roma –
Napoli/Lazio.

“Am decis sã vin la Astra pentru cã e un
bun prilej ca sã fiu din nou vãzut, pentru cã în
ultima vreme nu prea am mai jucat la Chievo ºi
nu mã simþeam bine. Am zis cã Astra este pentru mine în momentul ãsta un pas înainte”, a
declarat Paul Papp, la Digi Sport.
Papp sperã sã revinã ºi în vederile selecþionerului României. 11 selecþii a adunat fundasul
la nationala, pentru care a marcat un gol. “Ãsta
a fost primul gând al meu: sã revin, sã încerc
sã joc la Astra ºi sã revin la echipa naþionalã”, a mai spus Papp.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
21:00, 23:00 – FOTBAL – Cupa Spaniei:
Bilbao – Atl. Madrid, Barcelona – Levante /
2:00 – FOTBAL – Cupa Libertadores: Deportivo Quito – Botafogo.
Digi Sport 2
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Paris:
ziua a 2-a / 18:15 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Dinamo Bucureºti – Energia Pandurii Tg. Jiu / 20:00 – POLO – Liga Campionilor: CSM Digi Oradea – Galatasaray /
21:45 – FOTBAL – Cupa Italiei: Napoli
– Lazio.
Digi Sport 3
17:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: SCM
Craiova – Dinamo Bucureºti / 19:15 –
VOLEI (F) – Divizia A1: Medicina Tg.
Mureº – ªtiinþa Bacãu.
Dolce Sport 1
20:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Marseille – Valenciennes.
Eurosport
11:00, 16:00 – SNOOKER – Master-

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, Benzema 74), Valladolid – Villarreal 1-0 (Rueda 40), Valencia – Espanyol 2-2 (Alcacer 7, Jonas 32 / Cordoba 3,
S. Garcia 45 pen.; La vizitatori, Gabriel
Torje a fost rezervã), Sevilla – Levante 2-3
(Coke 26, Rakitici 68 / Barral 30 pen.,
Vyntra 71, S. Junior 75).
Duminicã: Almeria – Getafe 1-0 (Zongo 49;
Ciprian Marica 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 – Malaga 3-0 (Pique 40, Pedro 55, A.
Sanchez 61).
Luni: Sociedad – Elche 4-0 (D. Suarez 3
aut., Griezmann 12, 74, Vela 50; La oaspeþi,
Cristian Sãpunaru nu a fost convocat).
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
36 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

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 23-A

Încã un transfer din Serie A

Cu gândul la primul titlu din istoria clubului,
Astra a fãcut mutãri importante în aceastã iarnã, Dupã ce i-a adus pe Denis Alibec, împrumutat de la Bologna, ºi pe Laurenþiu Iorga, cumpãrat de la Oþelul, liderul din Liga 1 s-a întãrit ºi
în defensivã. S-a înþeles cu Chievo pentru cedarea lui Paul Papp pânã la finalul sezonului.
Fundaºul în vârstã de 24 de ani transferat de
gruparea veronezã de la FC Vaslui, în vara lui
2012, în schimbul a 2,5 milioane de euro, nu a
reuºit sã impresioneze în Italia, bifând doar 13
apariþii într-un sezon ºi jumãtate.

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 21-A

sul german: etapa I / 19:30 – FOTBAL ÎN
SALÃ – Camp. European, la Anwerp: Spania –
Croaþia / 21:45 – FOTBAL – Camp. Angliei:
Tottenham – Man. City.
Eurosport 2
13:00 – SCHI FOND – Campionatele Mondiale de juniori, la Val di Fiemme / 19:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Stelmet Zielona Gora –
Valencia / 21:00 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Stuttgart – Bayern Munchen.

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Man.
United – Cardiff, Norwich – Newcastle, Southampton – Arsenal, Swansea – Fulham, Crystal P. – Hull, Liverpool – Everton.
Astãzi, 21:45: Aston V. – West Brom, Sunderland – Stoke, Chelsea – West Ham, Tottenham – Man. City.
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

BUNDESLIGA –
RESTANÞÃ
Astãzi, 21:00: Stuttgart – Bayern M.
1. Bayern*
47 10. Hannover
2. Leverkusen 37 11. Werder
3. Dortmund
33 12. Stuttgart*
4. M’gladbach 33 13. Hoffenheim
5. Schalke
31 14. Frankfurt
6. Wolfsburg
30 15. Freiburg
7. Hertha
28 16. Hamburg
8. Mainz
27 17. Nurnberg
9. Augsburg
25 18. Braunschw.

21
20
19
18
18
17
16
14
12

LIGUE 1 –
RESTANÞÃ
Astãzi, 20:00: Marseille – Valenciennes.
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.
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Când românii, la handbal, şocau ... Parisul
Recitesc o tabletă a marelui povestitor, împătimit şi de c ronica
sportivă, Fănuş Neagu, intitulată
„Când Franţa va juca handbal la
Bucureşti, vom plânge în hohote”,
din cartea „Cronici de carnaval”.
Momentul era prilejuit de triumful
echipei naţionale de handbal a României, la Paris, „în a doua duminică a lunii martie 1970”. Citez:
„Echipa lui Nedef, Vlase şi Trofin
este – fără nici o umbră de îndoială – cea mai bună din lume.
Gunesch, Oţelea, Kicsid, Samungi,
Popescu, Goran, Penu, Licu, Nica
– şi cer iertare numelor omise –
fac din jocul lor magie şi, dacă sar întâmpla ca mingea purtată între ei, pe traiectorii unse cu har,
să lase în aer dâre fosforescente,
sala din Paris, unde s-a jucat cea
mai dramatică finală din istoria
handbalului, ar fi 100 de nopţi de
acum înainte, un ecran cu desene
halucinante.(...) Şi spre a fi chit
în această problemă, îmi permit să
afirm că atunci când echipa de
handbal a Franţei va veni să joa-

ce la Bucureşti, publicul din Sala
Floreasca va plânge în hohote”.
România – RDG 13-12 (după
prelungiri). Era o perioadă romantică a handbalului masculin, mai
puţin agresiv, lent şi neschematizat, faţă de evoluţia sa ulterioară.
Când, inclusiv gabaritul jucătorilor s-a dovedit necesar, dar insuficient în faţa vitezei în combinaţii rafinate şi tăriei ps ihice. Premoniţia povestitorului artist era,
neîndoielnic, pe ... termen sc urt.
Francezii deţin, la ora de faţă, un
palmares greu de egalat: tripli campioni europeni, dublu campioni
mondiali, dublu campioni olimpici.
Şi s -au apuc at de handbal la începutul anilor 80, dezvăluie Philippe Bana, directorul tehnic al
ec hipei naţionale. Federaţia de
spec ialitate era alcătuită, anterior,
din profesori de gimnastică. Handbalul era un sport de curte. As tăzi
este implementat în sistemul şcolar. Un tânăr selectat la 14 ani este
trimis la cel mai bun liceu din regiune pentru a se pregăti alături de

cei mai buni tineri. După BAC,
pleacă la un centru de formare a
unui club profesionist, unde obţine primul contract. Sistemul de
selecţie francez este unic în lume
şi astăzi Franţa are peste 800 de
copii în atenţie şi 150 de centre de
formare. Un nou Luka Karabatic
sau un Valentin Porte trebuie să
apară în fiecare an. Apoi, nu trebuie omisă intuiţia Federaţiei Franceze de Handbal de a vedea în
Claude Onesta selecţionerul adecvat. Cel c are, duminică seara, şia adjudecat al şaptelea titlu internaţional, făcând să se vorbească
de „metoda Onesta”. „Indestructibilii”, care înlocuiesc vechea denumire de „experţii”, au fost primiţi ca niş te eroi, luni după-amiază, pe aeroportul Roissy-Charles
de Gaulle, ş i, după o conferinţă
de presă într-unul din s aloane, au
descins pe Champs-Elysee, aşteptaţi de s uporteri. Când românii deţineau supremaţia în handbalul mondial, ne-am imaginat că
statutul ac esta, jinduit ş i de alţii,

Efectul Condescu începe să se observe la FCU Craiova

Mihai Costea,
aproape de revenirea în Bănie
Sosirea fostului lider s indical,
Marin Condescu, a limpezit temporar apele la FCU Craiova. Primul efect a fost reunirea echipei,

cu o săptămână de expectativă a
jucătorilor debusolaţi de restanţele
financiare. A fost anunţat şi un cantonament în străinătate, cel mai

probabil în Turcia, iar lotul este
completat treptat cu jucători cu
nume. În primul rând, străinii care
nu aveau viză de şedere în România, Mitic, Acka şi Cosic, au fost
„rezolvaţi” şi se vor alătura în curând celorlalţi jucători. După suspendarea de 16 etape a rezervei de
portar, Andrei Preda, Condescu a
demarat negocieri cu goal-keeperul Cosmin Vâtcă, fost la Oţelul,
Steaua, Rapid şi Mediaş, care în
vara trecută a fost aproape de a
semna cu CSU Craiova. Dar marea lovitură încercată în această
perioadă de FCU Craiova este readucerea lui Mihai Costea în Bănie.
Atacantul de 25 de ani es te de
acord cu revenirea în alb-albastru,
iar Steaua nu ar mai fi dispusă săl păstreze fără a-l folosi, el neintrând în calculele lui Reghecampf
pentru a doua parte a sezonului.
Primul antrenament după pauza de
iarnă pentru FC Universitatea Craiova s-a desfăşurat ieri în Parcul
„Nicolae Romanescu”.

Voleibaliştii au derby
cu Dinamo în Polivalentă
Primul meci al voleibaliştilor craioveni în Polivalentă anul acesta
este unul special, fiindcă este vorba de o rivală de tradiţie care se
află de partea cealaltă a fileului.
Astăzi, de la ora 17, în Sala Polivalentă, SCM Universitatea Craiova întâlneşte Dinamo Bucureşti,
într-un joc din etapa a 15-a a Divi-
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ziei A1. Ambele formaţii au câştigat fără a pierde vreun set în runda trecută, băieţii lui Pascu în deplasare cu Agronomia Bucureşti, în
timp ce alb-roşii au produs una din
surprizele campionatului, surclasând liderul, Volei Municipal Zalău.
Craiova şi Dinamo sunt şi vecine
de clasament, oaspeţii pe ultimul

loc al podimului, devansând cu un
punct echipa din Bănie. „Un meci
cu Dinamo are un specific aparte,
e vorba de orgolii. Nu pot decât să
promit că va fi un meci frumos,
care merită văzut. Dacă au bătut
una din pretendentele la titlu este
un semnal de alarmă pentru noi” a
spus antrenorul Dănuţ Pascu.

nu ne va fi răpit, deşi nordicii, ruşii,
c ehii, est-germanii, s ârbii îş i
anunţaseră ambiţiile. La franc ezi,
spanioli, polonezi, islandezi s au
croaţi, nici nu ne gândeam. Prăbuş irea dureroas ă a handbalului
românesc este o realitate, acompaniată fiind de cea a tuturor spor-

turilor pe ec hipă. De la această
margine a lucrurilor pot înc epe
toate comentariile posibile. Deşi
es te cam târziu ş i preocupările
noas tre sunt altele. Cum este privit sportul în curicula şcolară este
doar s imptomul dezas trului de
care vorbeam.

Stângă, îngrijorat de
accidentările din Antalya
Antrenorul CSU Craiova, Ovidiu Stângă, a făcut o c aracterizare a primei perioade petrecute
de echipă în Antalya, aspectele
negative fiind legate de ac cidentări. „Au fos t şi luc ruri bune, şi
lucruri rele. As pectul pozitiv a
fos t că juc ătorii s -au adaptat
foarte repede la c eea ce li s -a
cerut, iar vestea proas tă a fost
acc identarea lui Gorovei, c are va
absenta o perioadă mai lungă. Sa întâmplat pe fond de oboseală,
la un duel la minge. A fost prins
cu pic iorul de spirjin pe pământ,
în condiţiile în care Velcovici a
juc at mingea şi din inerţie s-a dus
mai departe ş i s-a oprit în piciorul lui Gorovei. Suferim toţi pentru el, dar voi căuta în c entrul de
copii şi juniori un jucător pe poziţia s a. În medie am avut trei

patru juc ători c are nu s-au pregătit sută la sută datorită accidentărilor. Din punc tul meu de vedere asta nu trebuia să se întâmple, dar la efort anumite părţi ale
corpului cedează, fapt îngrijorător. Adi Ionescu, Precup, Pleş an,
Sin. Ivan chiar, care a cedat la
un moment dat la alergări” a s pus
Stângă. Cât despre noii veniţi,
antrenorul a prec izat: „Juc ătorii
noi au crescut nivelul valoric al
ec hipei şi s unt convins că vor
aduce spec tacol în jocul Craiovei. Dacian Varga s-a integrat
bine, este într-o creştere din toate punctele de vedere”. CSU Craiova reia astăzi, la prânz, pregătirile, iar luni pleacă din nou în
Antalya, pentru un s tagiu de pregătire de 12 zile, care va disputa
cinci amicale.
Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

