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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- I-a dat preşedintele o palmă
puştiului ăla, dar nouă, Popescule,
ne-a dat şuturi.
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Craiovenii sunt aşteptaţi, în acest week-end, să treacă pragul
unei expoziţii de păsări de rasă şi porumbei de agrement, care se
organizează o singură dată în an. Vor avea ocazia să admire cele
mai frumoase 300 de exemplare cu care se laudă Doljul, judeţul
nostru f iind întotdeauna pe poziţiile fruntaşe la campionatele
naţionale de frumuseţe. Expoziţia reuneşte cele mai apreciate rase
de porumbei la această oră, între care „Castaniul de Craiova”, de
acum celebru, dar şi cele mai căutate găini de rasă, cum ar fi
„Mătase japoneză” sau uriaşa „Brahma”.

„Cea mai
puternică femeie
a lumii” în mai
multe anecdote

Numele ei: Angela Merkel (59
de ani). Născută Kasner, la Ham-
burg, de unde a ajuns în Germania
de Est, în micul oraş Templin (la
nord de Berlin), întrucât tatăl său,
Horst Kasner, pastor lutheran, se
stabilise aici pentru a predica în
lumea comunistă. Copil fiind, se
lasă sedusă de patinajul artis tic,
admirând eleganţa şi agilitatea ma-
rilor patinatori ai lumii. Studiază
fizica la Universitatea Karl Marx din
Leipzig şi în 1986 obţine titlul de
doctor...

Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu :
„EGNOS trebuie
să devină
disponibil în toată
Europa, inclusiv
în România” eveniment / 4

Tinerii,
susţinuţi
cu premii în
lupta împotriva
viciilor

Spitalul din
Dăbuleni „câmp de
luptă” pentru doi
medici ginecologi

Doi medici ginecologi de la Spi-
talul Orăşenesc Dăbuleni, ambii de
origine arabă, dar cu cetăţenie ro-
mână, s-au luat la bătaie în incinta
unităţii medicale. Incidentul s -a
petrecut joi, în prezenţa unor pa-
ciente. Ambii medici au depus plân-
geri la Poliţie pentru lovire şi alte
violenţe,  fiind aşteptaţi să aducă
certificate medico-legale. Condu-
cerea unităţii sanitare a luat decizia
sancţionării celor doi medici pen-
tru că au folos it spitalul drept
„câmp de bătaie”...
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Partidul Miºcarea
Popularã are deja 15
parlamentari

Preºedintele Partidului Miºca-
rea Popularã (PMP), Eugen Tomac,
a anunþat, ieri, la Sighiºoara, cã
formaþiunea sa are acum 15
parlamentari, el enumerându-i pe
noii membri veniþi de la PDL:
Camelia Bogdãnici, Florin Secarã,
Mihai Rogojan, Florin Gheorghe,
Dragoº Gunia, Andrei Volosevici ºi
Florin Popescu. Tomac i-a mai
prezentat, în debutul ºedinþei
Colegiului Director al PMP de la
Sighiºoara, pe Elena Udrea,
Cristian Preda, Daniel Funeriu ºi
Gabriel Berca, nou veniþi în
formaþiune. Deputatul PDL Adrian
Gurzãu, care a demisionat ieri din
PDL ºi s-a înscris în PMP, a spus cã
a fãcut acest lucru pentru a crea „o
opoziþie realã la USL” ºi pentru „a
dezvolta toate proiectele preºedin-
telui Traian Bãsescu”. Intrarea
Elenei Udrea în PMP a fost anunþa-
tã oficial joi. Eugen Tomac a fost
întrebat ºi despre posibila intrare în
PMP a consilierilor prezidenþiali
recent eliberaþi din funcþie, acesta
rãspunzând cã „domnul Funeriu
deja a anunþat cã se alãturã
partidului, îi aºteptãm cu multã
bucurie ºi pe ceilalþi consilieri care
vor dori sã se implice în activitatea
politicã a partidului, sunt bineve-
niþi. Sunt oameni care au fãcut
politicã, alþii nu au fãcut politicã.
Nu am discutat ºi nu vã pot confir-
ma nume în afarã de ce am discutat
cu domnul Funeriu”. Preºedintele
Traian Bãsescu a semnat, marþi,
decretele ºi deciziile de eliberare
din funcþie pentru consilierii
prezidenþiali Sebastian Lãzãroiu,
Daniel Funeriu, Virgil Pãunescu,
Adrian Rãdulescu ºi Gabriel Berca,
ºi pentru consilierii de stat Mariana
Bitang, Raluca Boboc ºi Daniel
Moldoveanu.

Preºedintele Traian Bãsescu i-a cerut
din nou premierului Victor Ponta sã ope-
reze, ieri, prin ordonanþã de urgenþã a
Guvenului, modificãrile la Codul de pro-
cedurã penalã (CPP), menþionând cã
acestea au fost solicitate încã din luna
septembrie a anului trecut. În replicã,
Victor Ponta a declarat agenþiei Media-
fax cã nu a primit nici o solicitare din
partea ºefului statului ºi a anunþat cã
Guvernul va aproba doar „mici ajustãri”
la actul normativ ce intrã în vigoare de
astãzi, „care vor clarifica ºi problema in-
terceptãrilor, pe baza unei centralizãri care
va fi prezentatã vineri (n.r. - ieri) pe site-
ul Ministerului Justiþiei”. „La problema
interceptãrilor, lucrurile stau în felul ur-
mãtor: mandatele de ascultare pe sigu-
ranþã naþionalã nu s-au modificat în nici
un fel, Legea 51/1991 le prevede în con-
tinuare. În al doilea rând, în baza codurilor actuale,
care intrã în vigoare mâine (n.r. - astãzi), existã ºi s-
a introdus acea prevedere de a se face interceptãrile
dupã ce se începe urmãrirea penalã, adicã exact cum
a dispus Curtea Constituþionalã printr-o decizie din
2009. În mãsura în care existã o propunere pe care
eu o consider de naturã sã rezolve interpretarea di-
feritã, ca sã se poatã începe urmãrirea penalã faþã de
fapte ºi nu faþã de persoane, atunci toate lucrurile
se rezolvã (...) Este o interpretare pe care unii spe-
cialiºti spun cã se pot face în continuare intercep-

Preºedintele Traian Bãsescu a de-
clarat, ieri, într-o conferinþã de presã
la Berlin, cu jurnaliºtii acreditaþi la
Bundestag, cã instituþiile statului ro-
mân au început sã lupte fãrã menaja-
mente cu corupþia, menþionând cã 7
miniºtri ºi 18 parlamentari au fost deja
condamnaþi definitiv. Preºedintele s-
a aflat ieri în Germania, unde s-a întâl-
nit cu preºedintele Joachim Gauck ºi
cu Hans-Gert Pöttering, fost preºe-
dinte al Parlamentului European. „Am
vãzut formulãri de multe ori nefericite

Prefectul de Brãila, Gheorghi Obreja, care a fost
înzãpezit douã zile în localitatea Gemenele, în timp
ce în judeþ erau izolate zeci de sate din cauza vis-
colului ºi zãpezii, ºi-a dat, ieri, demisia din funcþie,
în timp ce în zonã se afla ministrul Apãrãrii, Mircea
Duºa. Potrivit subprefectului de Brãila, Ionut Cã-
tãlin Grosu, demisia lui Obreja a venit dupã ce,
împreunã cu ministrul Duºa, acesta ar fi participat
la Comandamentul judeþean pentru situaþii de ur-
genþã, fãrã ca ministrul sã i-o cearã. Grosu a adãu-
gat cã, personal, nu intenþioneazã sã
îºi dea ºi el demisia din funcþie, cu
atât mai mult cu cât lui nu i s-a repro-
ºat nimic în ceea ce priveºte modul
în care s-a intervenit în judeþ pentru
deszãpezire. Subprefectul a transmis
Guvernului, miercuri, la comandamen-
tul de iarnã, cã de o jumãtate de zi
încerca sã-l scoatã pe prefectul ju-
deþului din localitatea Gemenele,
unde rãmãsese înzãpezit, iar vicepre-
mierul Liviu Dragnea i-a cerut sã nu
concentreze toate utilajele pentru
asta. A doua demisie pe ziua de ieri a
venit de la Constanþa, unde prefec-
tul Eugen Bola a anunþat cu gura lui
decizia, tot în timpul unei vizite „de
la centru”: a vicepremierului Liviu
Dragnea. Care s-a declarat nemulþu-
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tãri, alþii spun cã nu ºi atunci, prin textul pe care l-a
propus CSM (n.r. – Consiliul Superior al Magistra-
turii), cred cã nu va mai exista nici o diferenþã de
interpretare”, a explicat Ponta. În opinia premieru-
lui, aceste „mici ajustãri” nu vor fi aprobate „neapã-
rat” prin ordonanþã de urgenþã însã. „Depinde de
ceea ce vor constata parchetele, instanþele. Dacã
într-adevãr a fost doar o interpretare diferitã ºi, prac-
tic, au absolut toate instrumentele, ca ºi pânã acum,
nu e nevoie, se face proiect de lege. Dacã apar pro-
bleme în practicã, putem sã dãm ºi ordonanþã de

urgenþã pentru procedurã, cã pentru Co-
dul penal ar fi neconstituþional. Un Cod
penal nu poate fi schimbat prin ordonan-
þã de urgenþã, pentru cã dupã aceea mer-
ge în Parlament ºi ce faci dacã Parlamen-
tul decide altfel?”, a afirmat Ponta. În
schimb, ministrul Justiþiei, Robert Cazan-
ciuc, a precizat cã va prezenta un pachet
de acte normative, dintre care unele vor
fi promovate ca proiect de lege, iar altele
ca ordonanþe de urgenþã, decizia aparþi-
nând Guvernului.

Fostul senator PSD, actual judecãtor
la Curtea Constituþionalã, Toni Greblã, ºi
deputatul UDMR Marton Arpad sunt au-
torii amendamentului prin care a fost eli-
minatã din CPP propus de Guvern posibi-
litatea interceptãrii tehnice a suspecþilor,
rãmânând doar articolul care se referã la
interceptãri dupã începerea urmãririi pe-

nale. În forma iniþialã, mãsura supravegherii tehnice
era posibilã ºi în cazul suspecþilor, respectiv înaintea
începerii urmãririi penale. La propunerea lui Greblã ºi
Arpad a fost pãstrat, însã, articolul 138, alineatul 1,
care spune cã „supravegherea tehnicã poate fi dis-
pusã în cursul urmãririi penale, pe o duratã de cel
mult 30 de zile, la cererea procurorului”. Acesta a
devenit ulterior articolul 140, la care a fãcut referire
preºedintele Traian Bãsescu, precizând cã adopta-
rea acestuia a fost o eroare, ºi pentru care a solicitat
Guvernului modificarea prin ordonanþã de urgenþã.

Bãsescu: Contrazic afirmaþiile nefericite potrivit
cãrora corupþia în România e sistemicã, endemicã

spunând «Corupþia în România este
sistemicã, corupþia în România este
endemicã». Contrazic aceste afirma-
þii. Vreau sã ºtiþi cã instituþiile statului
român au început sã lupte fãrã mena-
jamente cu corupþia ºi este, dacã vreþi,
o bucurie a mandatului meu cã am
reuºit sã þin justiþia departe de influ-
enþa politicã prin atribuþiunile pe care
un preºedinte ales direct le are”, a spus
Bãsescu. El le-a prezentat jurnaliºtilor
germani ºi „câteva cifre, consolidate
chiar ºi prin decizii definitive” ale Jus-

tiþiei luate joi. „În momentul de faþã, în
România au fost condamnaþi definitiv
7 miniºtri. De asemenea, au fost defini-
tiv condamnaþi 18 membri ai Parlamen-
tului. În acelaºi timp, deja au condam-
nãri într-o primã instanþã alþi 5 miniºtri
ºi alþi circa 20 de parlamentari. Deci in-
stituþiile statului român nu se mai joa-
cã cu politicienii corupþi. Aceastã pe-
rioadã, în care s-a reuºit izolarea justi-
þiei de influenþa politicã, a fãcut ca ju-
decãtorii ºi procurorii din România sã
nu mai aibã complexe faþã de oamenii

politici, ceea ce este un bun câºtigat
ºi cred cã aceste acþiuni ale instanþe-
lor româneºti îi vor convinge, dacã
nu din educaþie mãcar de fricã, pe po-
liticieni cã vremea în care administrau
avuþia naþionalã, prin natura funcþii-
lor pe care le aveau, de multe ori în
folosul lor, este o vreme trecutã în
România. Sigur, mai avem de fãcut
destule lucruri în acest domeniu, în
primul rând educarea populaþiei, dar
am convingerea cã România este pe
un drum bun”, a spus Bãsescu.

Viscolul a spulberat scaunele a încã doi prefecþi: cel din Brãila ºi cel din Constanþa
mit de modul în care au acþionat autoritãþile jude-
þene în perioada codului roºu. Ca ºi omologul sãu
de la Brãila, prefectul Bola ºi-a anunþat demisia tot
în ºedinþa Comandamentului pentru situaþii de ur-
genþã. Întrebat despre o posibilã demitere a pre-
fectului, vicepremierul Dragnea declarase anterior
cã a venit la Constanþa pentru a discuta cu prefec-
tul „între patru ochi, eu nu am venit sã demit, pen-
tru cã nu demit eu. Un prefect nu poate fi demis
decât de Guvern. O sã am o discuþie cu dumnealui,

dupã ce vorbesc cu el vã garantez cã vã spun ab-
solut tot”. Miercuri a fost eliberat din funcþie pre-
fectul de Buzãu, Gabriel Baltã, în urma unei vizite
fãcute de Dragnea ºi Duºa în judeþ, dupã ce repre-
zentantul Guvernului în teritoriu nu a ºtiut care
erau cele cinci localitãþi izolate. În schimb, preºe-
dintele Consiliului Judeþean Brãila, Gheorghe Bu-
nea Stancu (PSD), care s-a întors, ieri, dintr-un
concediu de zece zile, a declarat, într-o conferinþã
de presã la care a participat alãturi de ministrul

Mircea Duºa, când a fost întrebat de
jurnaliºti dacã intenþioneazã sã-ºi dea
demisia, cã a plecat în strãinãtate când
„asfaltul era negru” ºi cã îºi progra-
mase concediul în urmã cu ºapte-opt
luni: „Eu credeam cã mã întrebaþi dacã
cunosc problemele judeþului, dacã m-
am ocupat de ele, dacã mã intereseazã
situaþia celor care m-au ales ºi mã aº-
teptam sã cunoaºteþi cum am stat cu
concediul în ultimii ani. Dacã am ple-
cat câteva zile din þarã, am plecat în
conformitate cu zilele legale, în baza
unui bilet cumpãrat cu 7-8 luni înainte.
Când am plecat era negru asfaltul. Nu
mi-am terminat concediul, dar având
în vedere situaþia care a persistat în
judeþ, am luat decizia sã mã întorc. Eu
cred cã mi-am fãcut treaba”.
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Numele ei: Angela Merkel (59
de ani). Născută Kasner, la Ham-
burg, de unde a ajuns în Germa-
nia de Est, în micul oraş Templin
(la nord de Berlin), întrucât tatăl
său,  Horst Kasner, pastor luthe-
ran,  se stabilise aici pentru a pre-
dic a în lumea comunistă. Copil
fiind, se lasă sedusă de patinajul
artistic, admirând eleganţa şi agi-
litatea marilor patinatori ai lumii.
Studiază f izica la Universitatea
Karl Marx din Leipzig şi în 1986
obţine titlul de doctor cu lucrarea
„Cerce tare  asupra me canis-
mului reacţiilor de  dezinte gra-
re cu fisiune simplă şi calcula-
rea constantelor sale de viteză
pe baza metode lor chimice ,
cuantice şi statice”. Din tinere-
ţe, şi-a reamintit nu de mult pen-
tru „Spiegel”, momentul de bucu-
rie după absolvirea BAC-ului, când
la o petrecere pe o barcă a con-
sumat lichior de cireşe şi aproape
de ora 4 dimineaţa a căzut în apă.
Pentru ARD, c analul public de te-
leviziune, a poves tit tentativa po-

MIRCEA CANŢĂR

„Cea mai puternică femeie a lumii”
în mai multe anecdote

liţiei secrete comuniste (STASI)
de a o recruta pentru a lucra ca
asis tent de fizică la Universitatea
Tehnică Ilmenau. Ofertă refuza-
tă.  Mentorul ei? Helmuth Kohl,
„cancelarul reunificării”, c are
a luat-o sub aripa sa protectoare
la doar 34 de ani. Desemnată mi-
nistru al Tineretului, apoi minis-
tru al Mediului,  reuşeşte să se
impună între foarte c onservatorii
Partidului Creştin Democrat,  do-
minat de bărbaţi.  În 1999 nu ezită
să profite de scandalul care scu-
fundă CDU şi implicit pe Helmuth
Kohl, din cauza unei finanţări „la
negru”, şi preia conducerea par-
tidului. Nu a avut copii, dar nu s-
a plâns de asta, fiindcă nu a fost
o decizie de principiu, cum s-a
confesat pentru revis ta destinată
femeilor „Brigitte”. Şi-a întâlnit
primul soţ, Ultrich Merkel, un fi-
zician, la vârsta de 20 de ani. Trei
ani mai târziu s-au căsătorit, pen-
tru a divorţa după cinci ani. În
1998 s-a rec ăsătorit cu Joachim
Sauer, conducătorul de doctorat,

un c himist de renume care avea
doi c opii dintr-o căsătorie ante-
rioară. Este bunica mai multor
nepoţi cu care merge în vac anţă
şi ş tie să se ocupe de ei, sus ţine
un apropiat pentru c otidianul
„Bild”. Îl adoră pe Wagner şi pa-
siunea pentru operă este o opor-
tunitate de a fi văzută în public la
braţ cu soţul său, de unde şi po-
recla disc retă de „regina nopţii”.
Nu este singurul lider  german
care îl iubeşte pe Wagner, com-
pozitor  controversat din c auza
presupuselor influenţe asupra te-
zelor  lui Hitler. Ca hobby: spor-
tul. În 2012 declara în „Suddeut-
sche Zeitung” că ar fi vrut să-l
invite într-o seară, la o cină, pe
selec ţionerul echipei de fotbal a
Spaniei, Vicente del Bosque,  ca
răspuns la o întrebare a lui Boris
Becker referitoare la persoana pe
care ar dori să o invite la masă.
Iubeşte fotbalul şi sunt nenumă-
rate dovezile, merge la meciuri din
Bundesliga şi la cele ale echipei
naţionale. O fotografie „de album”

o arată la o reuniune G8, la Camp
David, alături de David Cameron,
Francois Hollande, Barack Oba-
ma, în timpul finalei Ligii Cam-
pionilor dintre Bayern Munchen şi
Chelsea. Nu este bogată şi nici nu
se arată ispitită de înavuţire. Şi-a
conservat impecabil imaginea pu-
blic ă după două mandate de can-
celar, acum fiind la al treilea. Pre-
supune însă că nu e prea iubită
pe continent. Nu are vilă pe Coasta
de Azur sau iacht, deţine însă o
casă de vacanţă la Uckermark, la
60 km nord de Berlin. Iubeşte dru-
meţiile. Rulează un Golf (Volkswa-
gen) şi vacanţele şi le petrec e în
munţii din Tirolul de Sud (Italia),
deşi în vacanţa Crăc iunului 2013
s-a ac cidentat (fisură a bazinu-
lui)  la schi în Alpii Elveţiei, la
Engadine,  c antonul Grisons,  o
staţiune renumită pentru spor-
turile de iarnă.  Pentru RTL şi-a
demonstrat veleităţile de bună
gospodină: specialis tă în supa de
cartofi,  ruladă şi varză roşie. Dar
iubeşte „doner”-ul, termenul uti-

lizat în germană pentru kebab.
Canc elarul de fier,  c um a fost
denumită,  nu se teme de nimic.
Doar de furtuni şi de câini, de
când, în 1995, a fos t muşcată
la genunc hi de un c âine de vâ-
nătoare, în timpul unei drume-
ţii.  Liderul rus,  Vladimir  Putin,
ştie întâmplarea,  dar  asta nu-l
împiedică să f ie ac ompaniat de
labradorul său c ând o întâlneş te
pe „cea mai puternică femeie a
lumii”, c um a fost dec larată în
2009 şi 2013 de „Forbes”. Con-
duce în prezent o mare coaliţie
(c onservatori-social democ raţi).
Şi totuş i,  ce o defineş te mai
exact pe Angela Merkel? Greu de
dat un răspuns concis . Inteligen-
ţa sclipitoare, tactul,  cumpăta-
rea,  clamarea aus terităţii sau. ..
măsura? Poate toate laolaltă, deşi
cine mai ştie.  La 12 oc tombrie
2010, Angela Merkel a acceptat
titlul de Doctor Honoris c ausa
al Universităţii Babeş Bolyai din
Cluj-Napoc a.

(documentare după L’Express)

„Tendinţele actuale ale formării
profesionale în România”

La Drobeta-Turnu Severin s-a desfăşu-
rat zilele trecute o conferinţa regională, în
cadrul căreia s-a discutat despre informa-
rea asupra accesului şi participării la forma-
rea profesională continuă. „Nu ste suficient
să facem doar o informare, conferinţa a vi-
zat şi conştientizarea importanţei actului de
formare profesională şi asigurarea calităţii
formării profesionale continue”, a apreciat
Nicolae Cuţă,. coordonatul proiectului. În
cadrul conferinţei la care au participat an-
gajaţi, manageri, reprezentanţi ai instituţiilor
publice şi furnizori de formare profesională
din Drobeta-Turnu Severin - Evencio Sou-

to Rodriguez, coordonator de proiect din
partea CONSULTING 2000 Y PIC, a pre-
zentat „Un nou model de formare profesio-
nală în Spania” şi un material despre „Con-
ştientizarea importanţei actului de formare
profesională în Spania”, iar Cristian Verin-
gă, expert Activităţi de calificare/recalifica-
re la Global Commercium Development a
prezentat „Tendinţele actuale ale formării
profesionale în România” şi un material
despre „Aspecte ale implementării formării
profesionale continue în Regiunea Sud-Vest
Oltenia”.

MARGA BULUGEAN

În noaptea de joi spre vineri, o
cantitate mare de zăpadă a fost
transportată din Craiova şi depozita-
tă la cele două puncte autorizate din
vecinătatea rampei ecologice de la
Mofleni. De la ora 19.00 seara şi
până la ora 7.00 dimneaţa, au fost
încărcate 2.400 de tone de zăpadă,
după ce, pe timpul zilei, alte 1.400 de
tone au fost transportate în acelaşi
loc. Pe străzile din Craiova s-a
intervenit cu 38 de utilaje care au

2.400 de tone
de zăpadă, scoase din oraş

împrăştiat 45 de tone de material
antiderapant, în principal sare în
amestec cu nisip. În activitatea de
deszăpezire au fost implicate şi 10
persoane de la Saburitate, precum şi
de la celelalte regii din subordinea
Primăriei Craiova. Acţiunea de
deszăpezire a continuat şi ieri dimi-
neaţă, de la ora 7.00 fiind scoase pe
străzi 28 de utilaje. Un număr de 78
de muncitori au fost mobilizaţi să
îndepărteze zăpada de pe trotuare.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Un localnic din Dãbuleni ne-a sesizat de-
spre un incident petrecut joi în Spitalul
Orãºenesc Dãbuleni. Doi medici, ambii gi-
necologi, de origine arabã dar cu cetãþenie
românã, s-au luat la bãtaie, chiar în incinta
unitãþii medicale, în prezenþa unor paciente.
Este vorba despre Saleh Majed, de 47 de ani
ºi Haidari Hadi, de 52 de ani, cei doi fiind în
conflict de mai multã vreme. Bãtaia dintre
medici a fost confirmatã ºi de reprezentanþii

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, joi seara, lucrãtorii Serviciu-
lui Investigaþii Criminale în cola-
borare cu lucrãtori din cadrul Sec-

Condamnaþi definitiv pentru infracþiuni informatice

Spitalul din Dãbuleni „câmp de luptã”Spitalul din Dãbuleni „câmp de luptã”Spitalul din Dãbuleni „câmp de luptã”Spitalul din Dãbuleni „câmp de luptã”Spitalul din Dãbuleni „câmp de luptã”
pentru doi medici ginecologipentru doi medici ginecologipentru doi medici ginecologipentru doi medici ginecologipentru doi medici ginecologi

Doi medici ginecologi de la Spitalul Orãºenesc Dãbuleni,
ambii de origine arabã, dar cu cetãþenie românã, s-au luat
la bãtaie în incinta unitãþii medicale. Incidentul s-a petre-
cut joi, în prezenþa unor paciente. Ambii medici au depus
plângeri la Poliþie pentru lovire ºi alte violenþe, fiind aºtep-
taþi sã aducã certificate medico-legale. Conducerea unitãþii
sanitare a luat decizia sancþionãrii celor doi medici pentru
cã au folosit spitalul drept „câmp de bãtaie”, în timpul pro-
gramului. Sancþiunile pe care le vor primi vor fi stabilite luni.

Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj
care au declarat cã au fost sesizaþi de Saleh
Majed cã a fost agresat de cãtre colegul sãu,
Haidari Hadi. Oamenii legii au demarat cer-
cetãrile, au întocmit acte premergãtoare sub
aspectul comiterii infracþiunii de lovire ºi alte
violenþe ºi, conform procedurii, l-au îndru-
mat pe reclamant cãtre Institutul de Medici-
nã Legalã pentru obþinerea certificatului
medic-legal cu zilele de îngrijiri necesare. Ieri

însã, medicul Haidari Hadi
ne-a explicat cã nu el este
agresorul, cã nu a fãcut
decât sã se apere, întrucât
colegul sãu l-a atacat, ºi a
mers ºi el la Poliþie sã de-
punã plângere. Medicul
Hadi, care lucreazã de 19
ani la Spitalul din Dãbuleni,
spune cã este de mai multã
vreme în conflict cu cole-
gul sãu, al cãrui comporta-
ment faþã de paciente îl
nemulþumeºte, ºi cã a fost

ameninþat de mai multe ori, însã nu a depus
nici o plângere pânã acum. „Este, într-ade-
vãr, vorba despre un conflict care dureazã
de mai multã vreme. Eu nu l-am agresat,
ieri (n.r.-joi), nu am fãcut decât sã mã apãr.
El a venit peste mine cu o barã metalicã, a
vrut sã mã loveascã ºi m-am apãrat, aºa cã
ne-am lovit cap în cap. Erau douã paciente
în cabinet, le-a dat afarã ºi m-a ameninþat.
ªi nu este prima datã. M-a ameninþat de
nenumãrate ori... Am fost audiat ieri de po-
liþiºti, le-am povestit cu s-a întâmplat totul
ºi pentru cã ºi astãzi (n.r.-vineri), m-a ame-
ninþat din nou, merg sã depun plângere”,
ne-a povestit medicul Haidari Hadi.
Ambii medici
vor fi sancþionaþi

Conducerea unitãþii medicale spune cã
incidentul nu este normal, cã medicii au în-
cãlcat codul deontologic ºi au avut un com-
portament inadecvat, cã spitalul nu este
„câmp de luptã”, astfel cã a fost întrunitã
comisia de disciplinã imediat dupã incident
ºi ambii „combatanþi” vor fi sancþionaþi.
„Imediat dupã incident s-a întrunit comi-
sia de disciplinã a unitãþii, a fost fãcutã
cercetare prealabilã ºi s-a propus ca ambii
medici sã fie sancþionaþi. Nu este normal
ce au fãcut ei. Nu în spital ºi în timpul
programului, când ar fi trebuit sã trateze
pacienþii. În cursul zilei de luni se va sta-
bili exact ce sancþiune va primi fiecare ºi
va fi emisã dispoziþia în acest sens”, ne-a
declarat dr. Ileana Maricuþoiu, managerul
Spitalului Orãºenesc Dãbuleni, care a adã-

ugat cã este exclus ca vreunul dintre cei
doi sã scape cu avertisment, care este sanc-
þiunea cea mai blândã.

 „S-au întocmit acte premergãtoare de
cercetare pentru comiterea infracþiunii de lo-
vire ºi alte violenþe, fiind depuse plângeri de
ambele pãrþi implicate în incident. Unul din-
tre bãrbaþi a depus ieri plângerea, iar cel de-al
doilea s-a adresat astãzi poliþiºtilor din Dãbu-
leni. Se fac verificãri pentru stabilirea situa-
þiei de fapt ºi se aºteaptã depunerea certifica-
telor medic medico-legale cu numãrul zilelor
de îngrijiri pentru încadrarea juridicã a fapte-
lor”, ne-a declarat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Trei craioveni, condamnaþi de-
finitiv joi la câte 5 ani de închi-
soare cu executare pentru infrac-
þiuni informatice ºi constituire a
unui grup infracþional organizat,
au ajuns în arestul IPJ Dolj. Alþi
doi complici ai lor, care au primit
aceleaºi pedepse, sunt cãutaþi
pentru a fi încarceraþi de oamenii

legii. Aceºtia fac parte dintr-un
grup infracþional destructurat în
anul 2011 de poliþiºtii ºi procuro-
rii de crimã organizatã craioveni,
în urma acþiunii 13 persoane fiind
trimise în judecatã. Cinci inculpaþi
au fost condamnaþi la pedepse cu
executare, iar restul au primit
pedepse cu suspendare.

þiei 4 Poliþie Craiova i-au depistat,
în Craiova, pe Petriºor Mirel Or-
buleþu, de 45 de ani, Gabriel Ionuþ
Bãluþã, de 28 de ani ºi Marin Cãtã-

lin Cãtãnescu, de 36 de ani, toþi trei
din Craiova, pe numele cãrora au
fost emise în aceeaºi zi mandate de
executare a pedepsei cu închisoa-
rea. Toþi trei au fost condamnaþi
definitiv joi, 30 ianuarie a.c., la câte
5 ani închisoare, pentru constituire
de grup infracþional organizat ºi
fraude cu cãrþi de credit. În acelaºi
dosar, alþi doi inculpaþi au primit câte
5 ani de închisoare cu executare,
respectiv Ionel Dorin Popescu (fost
Donoiu) ºi Ovidiu Florin Cristea,
care nu au fost gãsiþi încã de poli-
þiºtiºti. Alþi opt inculpaþi au primit
pedepse cu suspendare: Liliana
Claudia Orbuleþu - 2 ani închisoare
cu suspendare pe un termen de în-
cercare de 5 ani, Orbuleþu Alexan-
dru Radu - 2 ani închisoare cu sus-
pendare pe un termen de încercare
de 5 ani, Bentoiu Ionel Marius - 2
ani închisoare cu suspendare pe un
termen de încercare de 4 ani, Cris-
tea Elena Mirabela - 2 ani închisoa-
re cu suspendare pe un termen de

4 ani, Neacºu Cosmin ªtefan - 2
ani cu suspendare pe o perioadã de
4 ani,  Micu Florentina Gabriela - 2
ani de închisoare cu suspendare pe
o perioadã de încercare de 5 ani,
Porojan Nicoleta Adelina - 2 ani cu
suspendare pe un termen de încer-
care de 4 ani ºi Þaþa Nicolae - 6
luni închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de
2 ani ºi 6 luni.

Cele 13 persoane au fost trimi-
se în judecatã în octombrie 2011,
pentru constituire de grup infrac-
þional organizat, infracþiuni infor-
matice ºi spãlare de bani. În rechi-

zitoriul prin care s-a dispus trimi-
terea în judecatã a acestora, pro-
curorii reþinuserã faptul cã incul-
paþii au falsificat carduri ºi au re-
tras fraudulos zeci de mii de dolari
de la bancomate din SUA, Mexic,
Republica Dominicanã, Italia, Co-
lumbia sau Argentina, sumele ob-
þinute fiind investite în România,
pentru a li se pierde urma. Cãtã-
nescu, Orbuleþu Petriºor, Cristea
ºi Popescu au fost arestaþi preven-
tiv pe 23 aprilie 2011, fiind prinºi
la Cârcea, când se întorceau din
Bulgaria, cu o gurã de bancomat
pe care tocmai o cumpãraserã.
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Expoziţia es te organizată de
Asociaţia Crescătorilor de păsări
şi porumbei de agrement „Fauna
Băniei” şi este găzduită în Sala de
sport a Grupului Şcolar Indus trial
Energetic, situat pe strada „Ama-
radia”. Este cea de-a şaptea ediţie
judeţeană care se desfăşoară la

Craiova, iar organizatorii spun că
este perioada optimă întrucât
acum păsările ajung la maturitate
şi au cel mai frumos penaj.

Timp de două zile, astăzi şi mâi-
ne, (sâmbătă – între orele 9.00 şi
17.00 ş i duminic ă – între orele
9.00 şi 14.00) iubitorii de păsări
şi porumbei ş i nu numai, toţi cei
care sunt curioşi să vadă pe viu
unele dintre cele mai frumoase
exemplare,  sunt aşteptaţi să vizi-
teze standurile c u păsări. Ier i se
făceau ultimele pregătir i, se aran-
jau volierele pentru unii dintre par-
ticipanţii care erau aş teptaţi să

Craiova găzduieşte o mare expoziţie
columbofilă şi a găinilor de rasă

Craiovenii sunt aşteptaţi, în acest week-end, să
treacă pragul unei expoziţii de păsări de rasă şi
porumbei de agrement, care se organizează o sin-
gură dată în an. Vor avea ocazia să admire cele
mai frumoase 300 de exemplare cu care se laudă
Doljul, judeţul nostru fiind întotdeauna pe poziţii-
le fruntaşe la campionatele naţionale de frumuse-
ţe. Expoziţia reuneşte cele mai apreciate rase de
porumbei la această oră, între care „Castaniul de
Craiova”, de acum celebru, dar şi cele mai căuta-
te găini de rasă, cum ar fi „Mătase japoneză” sau
uriaşa „Brahma”.

Adi Bănici

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Constantin Nicola

sosească şi, în ac elaşi timp, se fă-
cea jurizarea la găinile de rasă. „La
expoziţia noastră partic ipă în jur
de 34 de crescători, cu 350 de
păsări expuse.  Ei sunt af iliaţi la
Asociaţia Crescătorilor de păsări
de rasă ş i,  în primul rând,  au
aceas tă pasiune aparte pentru pă-

sări”, a explicat Adi Bănici, secre-
tarul Asociaţiei Crescătorilor  de
păsări şi porumbei de agrement
„Fauna Băniei”.
Doljul are
mulţi campioni naţionali

Volierele sunt aşezate în rân-
duri, iar păsările,  unele dintre cele
mai frumoase exemplare din Dolj
şi din ţară – judeţul nostru fiind
printre primele la c ompetiţiile na-
ţionale – sunt etic hetate cu de-
numirea de catalog.  Ieri, tocmai
se făc ea jurizarea aces tora. Cei
doi arbitr i se uitau cu mare aten-

ţie la fiecare exemplar  pentru a
vedea în c e măsură se înc adrea-
ză în standardele impuse de rasa
fiecăruia.  „Trebuie să f ie c ât mai
aproape de standardul rasei. Se
ia în c ons iderare penajul,  con-
formaţia, greutatea sau luc iul pe-
najului”,  ne-a explicat unul din-
tre arbitri. Expozantul primeşte,
la final,  un număr de puncte care
contează în clasament. Astăzi vor
fi afişaţi c ampionii, printre aceş-
tia fiind şi câteva exemplare care
au primit titluri naţionale.
Găina de mătase,
senzaţia expoziţiei

La expoziţie participă găini din
rasele grele,  precum „Brahma”
(pe care crescătorii o alintă „Mer-
cedes-ul găinilor”) ş i „Cochinchi-
na”; din rasele mixte – „Orpin-
gton”, „Plymouth”, „Sussex”; din
rasele uşoare - „Italiene”; rasele
ornamentale – „Moţată olandeză”
şi „Mătase japoneză” şi rase piti-
ce – „Bărbos de Anvers”, „Co-
chinchina Pitic”,  ”Brakel Pitic ”,
„Chabo”. „Sunt şi eu crescător
de găini din rasa Mătase japone-
ză.  De c irca şapte ani cresc
aceas tă rasă şi mă pas ionează
foarte mult pentru că este o pă-
sare deosebită, c are nu are pene,
ci fulgi ca de mătase. Are pielea
de culoarea albas tră, cu cinc i
degete,  dec i foarte diferită de ce-
lelalte.  Până acum am c resc ut
cam din toate rasele de găini”,  a
mai spus Adi Bănic i.
„Castaniul de Craiova”, cea
mai cotată rasă românească

Porumbeii expuşi sunt la fel de
interesanţi. Dacă treceţi pragul ex-
poziţiei puteţi admira atât exemplare
din rase româneşti, cât şi străine.
Constantin Nicola, arbitru inter-
naţional, spune că rasa nr. 1 la ca-

pitolul frumuseţe este „Castaniul
de Craiova”, care s-a format aici
cu circa 150-200 de ani în urmă.
„Particularităţile acestei rase sunt
culoarea castanei şi forma. Are
coada sub formă de evantai şi fie-
care pană este marginită de o oglin-
dă, o culoare gri deschisă care se
numeşte oglindă”, este descrierea
după care se şi face jurizarea aces-
tei rase.

O altă rasă românească es te
„Jucătorul de Galaţi”, care poate
fi admirat în cadrul expoziţiei în
mai multe varietăţi de culoare: gal-
ben, negru, albastru sau roşu. Prin-
tre caracteristicile lui, zboară foarte
bine şi face şi tumbe în aer. Pen-
tru un punctaj mare trebuie să aibă
aripile de pe margini în diferite
culori, partea din faţă şi vârful ari-
pilor să fie albe.

Cel mai frumos porumbel
Dintre rasele străine se remar-

că ”Pescăruşul oriental”, despre
care arbitrii spuneau, ieri, că este
un porumbel complex, cu foarte
multe puncte de jurizat. Tot dintre
rasele străine, pot fi admirate „Gu-
leratul”, care provine din Anglia.
„Trebuie observată formaţiunea de
pene care îi împodobeşte capul.
Această perucă trebuie să fie per-
fect rotundă”, îl analizează arbitrul
internaţional Constantin Nicola.
„Frizatul” este de origine franceză
şi surprinde prin penajul ondulat.
Un porumbel deosebit este şi „Ju-
cătorul de Volga”, o rasă rusească
foarte veche. După cum explică
specialistul,  rasele ruseşti, care
sunt mai toate ”înc ălţate”,  sunt
foarte apreciate de columbofili.
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GEORGE POPESCU

La ceasul la care scriu aceste rânduri noile
coduri procedurale vor fi intrat în vigoare.
Cu sau fãrã prevederile larg comentate ºi
contestate, cu sau fãrã intervenþia Guver-
nului printr-o OUG ca unicã formã liminarã
de soluþionare ºi pe care au cerut-o, cu in-
sistenþã, instituþii ºi organisme de cel mai
înalt nivel. Dat fiind acest context, nu mã
încumet la niciun pronostic, cu atât mai puþin
la judecãþi evaluatoare de specialitate pentru
care nu dispun de nicio calificare.

Ceea ce mã intrigã însã sunt alte aspec-
te, în opinia mea, mai grave chiar decât ca-
zuistica de naturã juridicã în sine. Întâi de
toate, dimensiunea scandalului iscat, atât
de tardiv, care confirmã de o manierã in-
dubitabilã acea permanentizare a stãrii de
gâlceavã ºi, de-acum, parcã intratã într-un
fel de tradiþie a scenei publice. Nicio zi fãrã
scandal, niciun ceas fãrã ieºiri netempera-
te în spaþiu public: o cãdere masivã de zã-
padã scapã din tabloul unui fenomen me-
teorologic ºi devine, ca la un semn, un pri-
lej de aprigã disputã; aºijderea, nu ninge,
atunci acelaºi gust al disputei se-aprinde
deodatã, schimbându-ºi, fireºte, doar mo-
tivul. ªi argumentaþia.

Cã lumea în care trãim acuzã o deregla-
re profundã a unor rosturi seculare, ieºitã,

Cercul vicios al iresponsabilitãþiiCercul vicios al iresponsabilitãþiiCercul vicios al iresponsabilitãþiiCercul vicios al iresponsabilitãþiiCercul vicios al iresponsabilitãþii
cum pare, din cadrele ei fireºti e deja un
adevãr cu o valoare axiomaticã fãcând deja
deliciul unor discipline ºtiinþifice ori ironic
marcate de un ezoterism de ºtanþã medie-
valã. Albul nu doar cã poate fi ºi negru ºi
albastru în acelaºi timp, însã agresiunea cu
care þi se impune pretenþia substituirii ca-
pãtã dimensiunea unei chemãri în instanþã.

Revenind însã la scandalul iscat în jurul
codurilor procedurale, o banalã sintezã a
acestei probleme meritã etalatã. ªi nu spre
a justifica vreuna dintre poziþiile în conflict,
ci pur ºi simplu spre a avea, încã o datã,
dovada cercului vicios în care politicienii
ºi instituþiile statale de la noi se complac de
ani buni, într-un dispreþ maladiv faþã de
orice condiþionarã moralã. ªi de bun simþ.

Elaborate cu cinci ani în urmã, textele
respective au migrat pe la mai toate institu-
þiile, organismele, comisiile abilitate prin lege
ori cu rol consultativ spre a fi analizate, com-
pletate, amendate, ameliorate etc. Nu-mi
amintesc – dar accept corecþia de rigoare –
ca în toþi aceºti ani sã se fi iscat, în spaþiu
public, vreo disputã în jurul prevederilor lor.
Ceea ce-mi amintesc însã cu precizie sunt
insistentele aprecieri – deseori categorice ºi
absolutiste – ale unui Emil Boc, pe atunci
premier, ºi, mai ales, ale preºedintelui în

funcþiune ºi acum, Traian Bãsescu. Ba par-
cã ºi de prin  anturajul domniei sale s-au
fãcut auzite voci care ne aliniau, cu aceeaºi
frenezie formalã, europenismului, tocmai în
baza acestor iniþiative legislative.

Or, ce s-a întâmplat în aceste ultime zile?
ªi ceasuri? Brusc, societatea în întregul ei,
cu instituþii ºi organisme, cu demnitarii de
la cel mai înalt nivel, s-au trezit dinaintea
unei situaþii de un „inedit” catastrofic, ce-
rând cu o disperare depãºitã în tensiune
doar de urgenþa ei amendarea unui articol
care, într-o formã ori alta, le-ar anula res-
pectivelor coduri însãºi legitimitatea lor.

Întrebarea cum de nimeni, timp de cinci
ani, n-a observat, n-a intervenit ºi n-a soli-
citat rezolvarea unei astfel de anomalii pe
cât de fireascã se impune unei judecãþi de
minimã rezistenþã pe atât de firesc – ºi de
tulburãtor – este rãspunsul ce i se poate da.
Un rãspuns în care ar fi cazul sã identificãm
mai mult decât o simplã explicaþie de cir-
cumstanþã, cât chiar modul în care e con-
ceput, elaborat ºi înfãptuit actul politic la noi.

Rãspunsul, deci, este cã textele celor douã
coduri de proceduri au trecut, pe la toate
„instanþele” cu atribuþii în promovarea lor,
inclusiv ºi mai ales, prin cele ale Parlamen-
tului, fãrã a fi vreodatã mãcar citite în litera

ºi în spiritul lor. Oricât de neverosimil ar
pãrea ipoteza aceasta, sunt convins, prin alte
ºi alte probe, unele deja atestate, cã, în rea-
litate, numai un astfel de tratament este ac-
tiv la nivelul instituþional al politicii. Un exem-
plu, trãit la propriu, îmi pare edificator. Dupã
legiferarea, la nivelul parlamentelor din UE,
a Tratatului de la Bologna privind învãþãmân-
tul european, în timp ce amfiteatrele din Ita-
lia, Spania, Franþa ºi Germania fuseserã ocu-
pate în semn de protest pentru unele din
prevederile acelui act, un prorector al Almei
Mater craiovene declara, de la tribuna unui
consiliu profesoral, cã deja noi eram în re-
gulã, aplicasem toate prevederile.

Întrebându-l dacã era la cunoºtinþã cu
acele prevederi contestate de studenþii ºi
dascãlii din þãrile mai sus citate, mi-a rãs-
puns ritos: Da’ ce, chiar crezi cã am citit
toate acele sute de pagini ale proiectului?”

Mã îndoiesc cã, chiar ºi în absenþa, de
altfel ºtiutã, vreunei competenþe, parlamen-
tarii bucureºteni îºi rezervã obligaþia, aceea
minimã, de a-ºi arunca mãcar privirile pe
documentele pe care urmeazã sã le legifere-
ze. Cu excepþia, tot ce se poate, a celor ale
cãror interferenþe cu propriile interese ori
cu cele dictate pe linie de partid, cãrora, cum
s-a constatat, le acordã prioritate maximã.

Prezent la a ºasea Conferinþã
despre Politica Spaþialã a UE
(28-29 ianuarie 2014, Bruxel-
les), vicepreºedintele Grupului
PPE în Parlamentul European,
Marian-Jean Marinescu, a
declarat: „Una dintre prioritãþile
activitãþii spaþiale a UE trebuie

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„EGNOS trebuie sã devinã disponibil
în toatã Europa, inclusiv în România”

sã fie extinderea acoperirii
sistemului de navigaþie prin
satelit EGNOS. Din 2011,
EGNOS furnizeazã un serviciu
vital, în special în aviaþie,
denumit siguranþa vieþii. Acest
serviciu nu acoperã însã
integral teritoriul UE ºi astfel

încã mai asistãm, din pãcate, la
tragedii aviatice care ar putea fi
prevenite datoritã EGNOS...”.

Eurodeputatul Marinescu a
participat la sesiuniea dedicatã
Programelor Spaþiale Europene
în calitate de raportor pentru
Galileo ºi EGNOS, cele douã
sisteme europene de radionavi-
gaþie prin satelit. Deputatul
european a vorbit despre cât de
dificile au fost negocierile
privind bugetul pentru Galileo.
„Au existat, într-adevãr, voci
care întrebau de ce trebuie sã
cheltuim aceºti bani dacã existã
alte sisteme pe care le putem
folosi. Însã nimeni nu a
contestat valoarea adãugatã
adusã de Galileo: pentru
revigorarea economiei, pentru
crearea de noi locuri de
muncã, pentru independenþa ºi
competitivitatea UE în acest
domeniu ºi, în final, pentru
îmbunãtãþirea vieþii noastre de
zi cu zi.”, a spus vicepreºedin-
tele PPE.

Marian-Jean Marinescu a
adãugat cã cele mai dificile
negocieri au fost cele purtate pe
marginea alocãrii de fonduri
pentru dezvoltarea de aplicaþii
bazate pe serviciile oferite de
Galileo. „Am avut câºtig de
cauzã ºi astfel existã bani
pentru aplicaþii. Acum trebuie sã
dovedim cetãþenilor cã am avut
dreptate ºi cã aceste aplicaþii au
cu adevãrat valoare adãugatã.”,
a completat deputatul european.

MARGA BULUGEAN

Din panel au fãcut parte ºi: eurodeputatul Vittorio Prodi, raportor al
Comisiei ITRE pentru Copernicus, Volker Liebig, Director pentru Pro-
gramele de Observare a Pãmântului, Agenþia Spaþialã Europeanã, Mat-
thias Petschke, Director în cadrul Directoratului General ENTR – Comi-
sia Europeanã, Stéphane Israël, Preºedinte ºi CEO Arianespace, Alain
Ratier, Director General, EUMETSAT, Han Wensink, Preºedinte al EATSC
ºi Carlo de Dorides, Director Executiv, Agenþia Europeanã GNSS.

EGNOS (serviciul european geostaþionar mixt de navigare) îmbu-
nãtãþeºte precizia actualelor echipamente GPS de la câþiva metri la un
metru. În domeniul aerian, serviciul permite decolarea ºi aterizarea în
condiii meteorologice nefavorabile ºi reduce întârzierile. Creºterea
gradului de precizie vine, de asemenea, în sprijinul serviciilor de in-
tervenþie ºi de poliþie.
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Parlamentarul român a avut o
întâlnire cu Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, candidata ger-
manã la funcþia de Secretar Ge-
neral al Consiliului Europei. Pe
agenda reuniunilor de lucru cu de-
legaþiile Poloniei ºi Turciei au fost
abordate probleme privind coope-
rarea bilateralã cu aceste þãri, pre-
cum ºi chestiuni aflate în atenþia
Adunãrii de la Strasbourg, cum ar
fi reforma acestei instituþii, pro-
tecþia drepturilor omului în state-
le membre, promovarea statului
de drept ºi a democraþiei.

În cadrul întâlnirii cu reprezen-
tanþii Canadei, au fost abordate
chestiunea vizelor pentru cetãþe-
nii þãrii noastre, aspecte privind
Acordul Economic ºi Comercial
Comprehensiv  al UE cu Canada
(CETA), identificarea de oportu-
nitãþi noi pentru investiþii, în spe-

La APCE:

Prezent sãptãmâna aceasta la reuniunea primei pãrþi
a Sesiunii anuale a Adunãrii Parlamentare a Consiliului
Europei, deputatul PNL Ionuþ Stroe, ºeful delegaþiei

Parlamentului României la APCE, împreunã cu membri
ai Delegaþiei, a  avut întâlniri bilaterale cu membri ai
delegaþiilor Canadei, Poloniei ºi Turciei la APCE.

cial în domeniul energiei,
precum ºi teme de interes
de pe agenda APCE, pre-
cum desfãºurarea procesu-
lui electoral în cele douã
þãri, integrarea minoritãþii
rome ºi rolul sistemului de
învãþãmânt în acest proces
sau egalitatea de ºanse în
rândul membrilor partidelor
politice.

Ministru al Justiþiei timp
de 8 ani ºi parlamentar cu o
experienþã de peste 13 ani,
în prezentarea candidaturii
sale, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger a precizat:
“Europa ºi europenii, sunt
convinsã, au nevoie de un Consi-
liu al Europei puternic ºi recunos-
cut unanim ca primã referinþã în
Europa pentru valorile ºi principii-
le pe care le aparã. În calitate de

Secretar General, dacã îmi acor-
daþi încrederea dumneavoastrã, îmi
voi consacra întreaga experienþã
politicã ºi toatã energia pentru în-
deplinirea acestui obiectiv”.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Cele patru noi tranzacþii au
fost posibile ca urmare a creº-
terii resurselor mandatului
JEREMIE de cãtre Guvernul
României în luna noiembrie,
printr-o alocare suplimentarã
din cadrul Programului Ope-
raþional Sectorial “Creºterea
Competitivitãþii Economice”
2007-2013, cofinanþat  din
Fondul European Regional
pentru Dezvoltare. „Împrumu-
turile se vor acorda IMM-uri-
lor de cãtre bãnci în condiþiile
prevãzute în schema relevan-
tã de ajutoare de minimis. In-
vestiþiile totale nete ale FEI în
fonduri de capital de risc ºi
private equity se ridicau la
peste 6,9 miliarde euro la sfâr-
ºitul anului 2012”, se preci-
zeazã într-un comunicat de
presã al Ministerului Fonduri-
lor Europene.

Cu participaþii în peste 435
de fonduri, FEI este principa-
lul jucãtor european pe segmen-
tul capitalului de risc, având în
vedere amploarea ºi gama lar-

În cadrul iniþiativei JEREMIE:

Patru noi contracte
de finanþare pentru IMM-uri

Fondul European de Investiþii
(FEI) a semnat, în cadrul iniþiativei
JEREMIE, patru noi contracte de fi-
nanþare cu Raiffeisen Bank, Banca
Transilvania, BRD Groupe Société
Générale ºi ProCredit Bank. Prin
noile contracte, semnate în cadrul in-
strumentului JEREMIE de credita-

re cu subvenþie parþialã de dobândã,
întreprinderile mici ºi mijlocii vor
putea accesa împrumuturi pentru in-
vestiþii ºi capital de lucru în valoare
totalã de 120 de milioane de euro, be-
neficiind de o dobândã redusã sem-
nificativ faþã de nivelul pieþei ºi de
cerinþe reduse de garanþii.

gã a investiþiilor sale, în spe-
cial în segmentele high-tech ºi
early-stage. Garanþiile angaja-
te de FEI totalizau, la sfârºitul
anului 2012, 4,7 miliarde euro
în peste 255 de operaþiuni, po-
ziþionând Fondul ca jucãtor eu-
ropean major în domeniul ga-

ranþiilor pentru IMM-uri.

20 de milioane
de euro, finanþãri
de la BRD

Pentru BRD este al doilea
acord cu Fondul European de
Investiþii, dupã cel semnat în

anul 2004, care privea garan-
tarea creditelor de investiþii
destinate IMM-urilor.  Astfel,
în anul 2014, BRD Groupe
Societe Generale va pune la
dispoziþia IMM-urilor interesa-
te de noul instrument JERE-
MIE finanþãri (credite de in-
vestiþii ºi credite pentru capi-
tal de lucru) în valoare de 20
de milioane de euro, la o do-
bândã parþial subvenþionatã
(50% faþã de nivelul standard)
ºi garanþii reduse.  “Suntem
conºtienþi de importanþa IMM-
urilor pentru economie ºi de
aceea ne dorim sã oferim pro-
duse de finanþare adaptate ºi
accesibile, precum ºi întreaga
noastrã expertizã întreprinde-
rilor mici ºi mijlocii care do-
resc sã îºi dezvolte afacerile”,
a spus Bogdan Spuza, Direc-
tor Executiv al departamentu-
lui Marketing ºi Managemen-
tul Produselor din cadrul BRD.

Volumul total
al creditelor,
600 de milioane
de euro

Susþinãtor activ al IMM-uri-
lor din România, BRD Groupe
Societe Generale oferã credite
acestei categorii de clientelã ºi
prin intermediul parteneriatelor
tradiþionale pe care le-a înche-
iat cu instituþii financiare euro-
pene de prestigiu precum Ban-
ca Europeanã pentru Recon-
strucþie ºi Dezvoltare ºi Banca
Europeanã pentru Investiþii în
cadrul unor programe de finan-
þare destinate în principal spri-
jinirii IMM-urilor. Volumul total
al creditelor acordate de BRD
prin intermediul acestor parte-
neriate se ridicã la aproximativ
600 de milioane de euro, dintre
care aproximantiv 500 de mili-
oane de euro pentru IMM-uri.
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Din depozitul central al Crucii
Roºii Române au fost direcþionate
2095 pachete de alimente de bazã
ºi produse de primã necesitate (saci
de dormit, pãturi, pachete igieni-
ce, cizme) si 5000 de supe instant

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Crucea Roºie Românã lanseazã un apelCrucea Roºie Românã lanseazã un apelCrucea Roºie Românã lanseazã un apelCrucea Roºie Românã lanseazã un apelCrucea Roºie Românã lanseazã un apel
pentru persoanele izolate de zãpadãpentru persoanele izolate de zãpadãpentru persoanele izolate de zãpadãpentru persoanele izolate de zãpadãpentru persoanele izolate de zãpadã

O diplomã de bacalaureat
britanic este un avantaj deci-
siv pentru universitãþile de top
din lume, de aceea tot mai mul-
te familii din România sunt dis-
puse sã investeascã în educa-
þia preuniversitarã a copilului
lor. Prin Programul de Liceu
Public în Anglia desfãºurat de
IEC – International Education
Center România, elevii români
pot obþine o diplomã de baca-
lureat britanic la costuri mult
mai reduse.

Elevii români au ºansa
sã studieze la licee din Anglia

Programul, care se adresea-
zã elevilor cu vârsta de 16 sau
17 ani ºi dureazã 2 ani, este
conceput special pentru pregã-
tirea de facultate ºi include ºi
antrenamentul lingvistic în ve-
derea susþinerii  examenului
IELTS. În primul an, elevii stu-
diazã 4 discipline la nivel avan-
sat, dintre care îºi aleg doar 3
în anul doi. Cele 4 obiecte de
studiu sunt alese dintr-o gamã
largã de materii în colaborare

cu un consilier academic în
funcþie de interesele ºi planu-
rile de viitor ale elevului. Elevii
sunt plasaþi în licee publice în
oraºe cu o populaþie nu mai
micã de 60.000 de locuitori la
o distanþã nu mai mare de 3 ore
faþã de Londra.  La sosire, au
parte de un program de bun ve-
nit ºi orientare în care sunt fa-
miliarizaþi cu oraºul, ºcoala,
serviciile de care dispun ºi au
ºansa sã socializeze cu ceilalþi
elevi internaþionali. Elevii pot
sta în familii gazdã sau în cam-
pus, aceasta din urmã fiind va-
rianta preferatã de elevii ro-
mâni. Dupã o asemenea expe-
rienþã, participanþii în program
capãtã mai multa încredere, se
maturizeazã ºi îºi dezvoltã abi-
litãþi interculturale, atât de pre-

þuite în prezent. În plus, au
ºansa sã cunoascã cultura bri-
tanicã ºi sã exceleze academic

alãturi de studenþi din toatã lu-
mea într-un mediu prietenos,
cu facilitãþi moderne.

Pentru informaþii despre costuri ºi procedura de aplicare, cei
interesaþi trebuie doar sã trimita un e-mail la info@highschool-
s.ro. Înscrierile se pot face pânã pe data de 20 februarie a.c. în-
scrieri pânã pe 20 februarie 2014. Mai multe mãrturii ale participan-
þilor în acest program pe www.highschools.ro.

Ca urmare a cãderilor masive
de zãpadã ºi a viscolului puter-
nic din ultimele zile Crucea Ro-
ºie Românã a venit în sprijinul
persoanelor izolate ºi fãrã po-

sibilitãþi de aprovizionare din
judeþele  Vrancea,  Giurgiu,
Dâmboviþa, Brãila ºi Ilfov, cu
alimente de bazã ºi produse de
primã necesitate.

cãtre Filialele de Cruce Roºie din
Giurgiu, Brãila, Buzãu, Ialomiþa ºi
Vrancea, pentru un numar de 385
de familii. Aceste produse vor fi
distribuite persoanelor izolate în cel
mai scurt timp. Cantitãþi semnifi-

cative de alimente din depozitele
Crucii Roºii Române ºi din cel al
Bãncii de Alimente vor fi distribui-
te cãtre persoanele care locuiesc
în zonele afectate de cãderile ma-
sive de zãpadã. “Pentru a susþine
în continuare persoanele sinistra-
te, care nu îºi pot procura singure
hrana, Crucea Roºie Românã lan-
seazã un apel umanitar de urgenþã.
Persoanele care doresc sã contri-
buie cu alimente greu perisabile pot
face donaþii prin inter-
mediul Bãncii de Alimen-
te a Crucii Roºii în toate
magazinele din reþelele:
Carrefour, Real, Mega
Image, METRO Româ-
nia ºi XXL Mega Dis-
count. Alimentele ce pot
fi donate sunt: mãlai, fãi-
nã, zahãr, orez, paste fãi-
noase, conserve de car-
ne, conserve de peºte,
apã”, a spus Maria Vin-
tilã, directorul Filialei de
Cruce Roºie Dolj.

Crucea Roºie Româ-
nã pune la dispoziþia ce-
lor care vor sã susþinã
Apelul Umanitar de Ur-
genþã, numerele de te-
lefon: 021.317.60.06
sau 0743.042.252 unde
pot solicita informaþii
suplimentare.

Se pot face donaþii online pe site-ul oficial al CruciiSe pot face donaþii online pe site-ul oficial al CruciiSe pot face donaþii online pe site-ul oficial al CruciiSe pot face donaþii online pe site-ul oficial al CruciiSe pot face donaþii online pe site-ul oficial al Crucii
Roºii Române Roºii Române Roºii Române Roºii Române Roºii Române www.crucearosie.rowww.crucearosie.rowww.crucearosie.rowww.crucearosie.rowww.crucearosie.ro sau în conturile spe- sau în conturile spe- sau în conturile spe- sau în conturile spe- sau în conturile spe-
cial deschise de Crucea Roºie Românã la BRD – Agenþiacial deschise de Crucea Roºie Românã la BRD – Agenþiacial deschise de Crucea Roºie Românã la BRD – Agenþiacial deschise de Crucea Roºie Românã la BRD – Agenþiacial deschise de Crucea Roºie Românã la BRD – Agenþia
Piaþa Romanã:Piaþa Romanã:Piaþa Romanã:Piaþa Romanã:Piaþa Romanã:

LEI:  RO36BRDE410SV51618614100LEI:  RO36BRDE410SV51618614100LEI:  RO36BRDE410SV51618614100LEI:  RO36BRDE410SV51618614100LEI:  RO36BRDE410SV51618614100
EUR: RO71BRDE410SV51618884100EUR: RO71BRDE410SV51618884100EUR: RO71BRDE410SV51618884100EUR: RO71BRDE410SV51618884100EUR: RO71BRDE410SV51618884100
USD: RO29BRDE410SV18793954100USD: RO29BRDE410SV18793954100USD: RO29BRDE410SV18793954100USD: RO29BRDE410SV18793954100USD: RO29BRDE410SV18793954100
Sumele colectate în cadrul campaniei umanitare vor fiSumele colectate în cadrul campaniei umanitare vor fiSumele colectate în cadrul campaniei umanitare vor fiSumele colectate în cadrul campaniei umanitare vor fiSumele colectate în cadrul campaniei umanitare vor fi

folosite pentru transportul ajutoarelor ºi completarea ne-folosite pentru transportul ajutoarelor ºi completarea ne-folosite pentru transportul ajutoarelor ºi completarea ne-folosite pentru transportul ajutoarelor ºi completarea ne-folosite pentru transportul ajutoarelor ºi completarea ne-
cesarului de alimente, apã, pãturi ºi produse de igienã.cesarului de alimente, apã, pãturi ºi produse de igienã.cesarului de alimente, apã, pãturi ºi produse de igienã.cesarului de alimente, apã, pãturi ºi produse de igienã.cesarului de alimente, apã, pãturi ºi produse de igienã.
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Pe adresa Teatrului Naţional din Craio-
va (TNC) au sosit, timp de două luni, apro-
ximativ 30 de scenarii, de scurt şi lung-
metraj, pe tema concursului „Lupta îm-
potriva viciilor mileniului III”. Fie că au
fost simple ficţiuni, fie că în spatele per-
sonajelor s -au ascuns prieteni ori cunos-
cuţi ai autorilor, apăsaţi de efec tele nocive
ale alcoolului, drogurilor, trafic ului de or-
gane sau, de ce nu, chiar  ale singurătăţii,
toate au fost parc urse cu atenţie şi interes
de membrii juriului.

Câteva chiar i-au impresionat prin com-
plexitatea lor, mărturiseşte Andreea Gofi-
ţă, PR al TNC, care a făcut parte din juriu
alături de regizorul Alexandru Boureanu,
totodată director artistic al instituţiei, şi de
Aurora Zgonea, preşedintele Asociaţiei
„Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului
III”. „Preocuparea noastră a fost să armo-
nizăm cumva expresia artistică a scenarii-
lor cu scopul proiectului
asoc iaţiei.  Personal,
m-am bucurat pentru fie-
care scenariu pe care l-
am primit”, a menţionat
Andreea Gofiţă.
„Scopul nostru: să
descoperim talente
literare, să-i facem
pe copii să aibă curaj
şi încredere în ei”

„Mulţumesc celor care
au avut curajul să se în-
sc rie la un c onc urs de
scenarii. Pentru mine,
faptul că au fost 30 de ti-
neri este un lucru extra-
ordinar. Şi sper ca peste
ani Teatrul Naţional din
Craiova să prezinte gene-
raţiei viitoare, dintre toţi
aceştia sau măcar dintre cei premiaţi, un
tânăr scriitor. Acesta este scopul nostru, să
descoperim nişte talente literare, să-i facem
pe copii să aibă încredere în ei şi să aibă
curaj, pentru că fără curaj nu poţi să faci
nimic în viaţă”, a precizat, ieri, la festivita-
tea de premiere, Aurora Zgonea.

Şi Mircea Cor-
nişte anu, mana-
gerul Teatrului Na-
ţional „Marin So-
rescu”, s-a decla-
rat impresionat de
numărul partici-
panţilor la concurs:
„Am acceptat cu
plăcere propune-
rea de parteneriat a
asociaţiei,  deş i
sunt convins că în
secolul XXI există
mult mai multe vi-
cii decât cele îm-
potriva cărora a

Într-o vreme  în care violenţa în mediul şcolar
a de venit un fenome n comple x, cu o diversitate
de forme de manifestare, în care alcoolul, dro-
gurile şi tutunul fac nu puţine  victime în rândul
tinerilor, în care traficul de persoane  este în con-
tinuă creşte re, Teatrul Naţional „Marin Sores-
cu” ş i-a dat mâna cu Asociaţia „Tinerii luptă îm-
potriva viciilor mileniului III” într-un proie ct de
combatere a viciilor… prin artă. Aşa s-a născut
concursul de scenarii „Lupta împotriva viciilor mi-
leniului III”, desfăşurat în perioada 10 octombrie
– 10 decembrie 2013, la care, spre bucuria orga-

nizatorilor, s-au înscris 30 de persoane – elevi de
gimnaziu şi de liceu, studenţi, absolvenţi –, din
jude ţul Dolj (Craiova, Calafat,  Segarcea), dar şi
din Tulcea şi Brăila. Cele mai bune te xte au fost
premiate, ieri, în cadrul unei festivităţi găzdui-
te de foaierul Naţionalului craiove an, iar două
dintre ele,  distinse cu Premiul I, urmează să fie
montate pe scena instituţiei. Toţi cei înscriş i în
competiţie au primit însă diplome de participare
şi felicitările organizatorilor pentru că, astfel,
şi-au demonstrat implicarea în lupta împotriva
viciilor mileniului III.

Aurora Zgone a, preşedintele Asocia-
ţiei „Tine rii luptă împotriva viciilor
mileniului III”: «Asociaţia noastră a fost
înfiinţată în 2002, cu scopul de a ajuta
tinerii să-şi găsească un drum în viaţă fără
vicii – fără alcool,  tutun,  droguri, etnobo-
tanice. În 2003 am sc ris primul proiect pe
fonduri europene, intitulat „Împreună
pentru un viitor mai bun”. I-au urmat
multe altele.  Aş aminti doar „Crosul
sănătăţii” – care se mai derulează ş i ac um
în loc alităţi ca Filiaş i, Segarcea şi Calafat,
şi „Învaţă să spui NU”. În prezent desfă-
şurăm proiectul „Micii poliţişti”, în
parteneriat cu Servic iul Rutier  al Inspec-
toratului de Poliţie Judeţean Dolj ş i cu
Inspectoratul Şc olar Judeţean Dolj, prin
care îi învăţăm pe copii c um să c ircule pe
drumurile public e, care au devenit un
pericol. Tot anul ac esta,  pe lângă partene-
riatul cu Teatrul Naţional din Craiova,  mai
avem un parteneriat c u Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Dolj pentru un c oncurs
de videoc lipuri,  intitulat „NU violenţei în
şcoli” . Dacă es te vreo unitate de învăţă-
mânt c are îşi doreşte un parteneriat cu
noi,  suntem desc hiş i oricând».

Premiul I (în valoare de 1.000 lei):
Bocai Andreea (clasa a VIII-a, Colegiul
Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” din
Craiova), Chilom Alexandra (Liceul
Teoretic „Independenţa” din Calafat)

Premiul al II -lea (în valoare de
800 lei): Iovan Alexandru (Liceul
Teoretic „Independenţa” din Calafat),
Vasile Andre ea Loredana şi Rădu-
cu Andreea Isabe la (clasa a XI-a D,
Colegiul Naţional „Elena Cuza” din
Craiova)

Premiul al III-lea (în valoare de
600 lei): Gabriela Zanfir (absolventă a
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din
cadrul Universităţii din Craiova), Jescu
Ionuţ Cristian (elev la Colegiul Eco-
nomic „Delta Dunării” din Tulcea), Pri-
vanţiu Lidia (Liceul Teoretic „Indepen-
denţa” din Calafat)

Câştigătorii concursului de scenarii:

declarat doamna
Zgonea că trebu-
ie să luptăm. Mă
bucur că un nu-
măr impresionant
de tineri a încer-
cat să se exprime
artistic, prin piese
de teatru, c hiar
dacă scurte. Din-
tre ei, sunt câţiva
c are merită să
persevereze. Le
mulţumesc tuturor pentru că au îndrăznit şi
îi felicit pe cei şapte câştigători”.
Câştigătoarele Premiului I vor împărţi
suma de 1.000 de lei şi scena TNC

Între participanţi s-au numărat liceeni, dar
şi studenţi şi absolvenţi, cei mai mulţi din
Dolj (Colegiile Naţionale „Carol I” şi „Elena

Cuza”, Colegiul Naţional Pedagogic „Şte-
fan Velovan” din Craiova, Liceul Teoretic
„Independenţa” din Calafat, Liceul Tehno-
logic „Horia Vintilă” din Segarcea ş.a.), ca
şi din judeţele Tulcea şi Brăila. Una dintre
cele mai tinere participante – Andreea Bo-
cai, elevă în clasa a VIII-a la Colegiul Naţi-
onal Pedagogic „Ştefan Velovan” – a fost şi
câştigătoarea Premiului I, alături de Alexan-
dra Chilom, de la Liceul Teoretic „Indepen-
denţa” din Calafat.

Cele două au împărţit suma de 1.000 de
lei şi vor împărţi şi scena TNC, căci textele
lor urmează să fie montate în curând. De
asemenea, considerându-se că au un im-
pact foarte puternic, spectacolele vor fi
însoţite de videoclipuri, în care vor juca
actori ai TNC şi studenţi de la Departamen-
tul de Artă Teatrală al Universităţii din Cra-
iova. După cum a precizat Ioana Vasile,
PR al Asociaţiei „Tinerii luptă împotriva vi-
ciilor mileniului III”, filmuleţele urmează să
fie prezentate în premieră de Ziua Poliţiei
Române (25 martie).

Proiectul „NU violenţei în şcoli”,
un alt parteneriat de succes

De altfel, participanţii la evenimentul de
ieri au putut viziona două astfel de videocli-
puri, participante şi chiar premiate la un alt
concurs organizat de asociaţie, intitulat „NU
violenţei în şcoli”, de această dată în par-

teneriat cu Inspectoratul de Poliţie al Ju-
deţului Dolj. Primul dintre filmuleţe a pre-
zentat, pe scurt, povestea unui fost con-
damnat, eliberat după 25 de ani de închi-
soare, care, licean fiind, într-un acces de
teribilism şi-a ucis  un coleg de şcoală.
„Dintr-o pros tie am distrus prea multe
vieţi…”, a recunoscut acesta, după ce şi-a
cerut iertare familiei victimei. Povestea ce-
lui de-al doilea videoclip a fost şi ea una
tragică: o încăierare în curtea şcolii, urma-
tă de o bătaie după ore, în care un tânăr
este grav rănit. Abandonat de agresori, este
găsit zăcând în stradă de câţiva colegi, însă,
din păcate, viaţa nu-i mai poate fi salvată…

Alături de conc urenţi ş i premianţi, de
cadre didactice de la şcoli partenere în pro-
iectele Asociaţiei „Tinerii luptă împotriva
viciilor mileniului III”, la festivitatea de ieri
au participat şi col. Constantin Florea, in-
spector-şef al Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Dolj, şi Stanca Giucă, ofiţer de
prevenire în cadrul Inspectoratului de Poli-
ţie al Judeţului Dolj.

Tinerii, susţinuţi cu premii
în lupta împotriva viciilor
Tinerii, susţinuţi cu premii
în lupta împotriva viciilor
Tinerii, susţinuţi cu premii
în lupta împotriva viciilor
Tinerii, susţinuţi cu premii
în lupta împotriva viciilor
Tinerii, susţinuţi cu premii
în lupta împotriva viciilor
Tinerii, susţinuţi cu premii
în lupta împotriva viciilor
Tinerii, susţinuţi cu premii
în lupta împotriva viciilor
Tinerii, susţinuţi cu premii
în lupta împotriva viciilor
Tinerii, susţinuţi cu premii
în lupta împotriva viciilor
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COMENTAR IU
Republica Moldova
ar putea obþine regim
liberalizat de vize
cu UE din luna iulie

Cetãþenii Republicii Moldova ar
putea obþine dreptul de a cãlãtori
fãrã vize în spaþiul Schengen înce-
pând cu luna iulie, a declarat ieri, la
Chiºinãu, raportorul Parlamentului
European în domeniul liberalizãrii
regimului de vize pentru Republica
Moldova, Tanja Fajon, potrivit Ager-
pres. Într-o conferinþã comunã de
presã cu premierul Iurie Leancã,
aceasta a menþionat cã la 12 februa-
rie subiectul urmeazã sã fie discu-
tat în cadrul Comisiei pentru liber-
tate, securitate ºi justiþie, iar în luna
martie sã fie supus votului în Parla-
mentul European. „Regimul libera-
lizat de vize, conform scenariului
optimist, ar urma sã fie abolit pânã
la alegerile din Parlamentul Euro-
pean, preconizate pentru 25 mai,
astfel ca aceastã decizie sã intre în
vigoare cãtre luna iulie”, a precizat
Tanja Fajon. În acelaºi timp, ea a
subliniat cã acest regim le va per-
mite cetãþenilor moldoveni doar po-
sibilitatea de a cãlãtori fãrã vize în
spaþiul Schengen, dar nu va oferi
dreptul de muncã sau de obþinere a
cetãþeniei. Raportorul PE a menþio-
nat cã Republica Moldova este pri-
ma þarã din cadrul Parteneriatului
Estic care obþine acest drept, dar a
arãtat cã reformele trebuie sã con-
tinue, inclusiv în privinþa justiþiei ºi
a combaterii corupþiei.

Italia, sub intemperii:
ploi torenþiale în sud,
zãpadã în nord

O mare parte din Italia era afec-
tatã, ieri, de intemperii puternice, cu
ploi torenþiale în centru ºi sud, în
timp ce nordul se afla sub zãpadã,
relateazã AFP. În regiunea Tosca-
na, numeroase ºcoli, inclusiv cele
din Pisa (centru), au fost închise
din cauza temerilor privind o posi-
bilã revãrsare a fluviului Arno, care
traverseazã oraºul. Momentul cri-
tic s-a produs cãtre ora 09.00 GMT,
când debitul aºteptat al fluviului a
fost de 2.500-3000 de metri cubi
pe secundã, un record în ultimii 20
de ani. În regiunea Romei, unde o
furtunã puternicã a început în tim-
pul nopþii, precipitaþiile torenþiale au
continuat toatã dimineaþa, iar flu-
viul Tibru a fost plasat sub „supra-
veghere specialã”. În capitala italia-
nã, mai multe staþii de metrou au
fost închise, iar circulaþia tramva-
ielor a fost întreruptã pentru câteva
ore în cursul dimineþii, din cauza
averselor. Pe litoral, în zona locali-
tãþilor Fregene ºi Fiumicino, erau
inundate numeroase ºosele ºi auto-
strãzi, perturbând accesul la aero-
portul principal al Romei. La Vene-
þia, „acqua alta”, fenomenul de ma-
ree care inundã în mod regulat o
bunã parte din oraº, a atins un nivel
foarte înalt (125 cm), fiind a patra
zi consecutivã în care apa depãºeº-
te 110 cm, continuã France Presse.
La munte, temperaturile au crescut,
ridicând temeri privind producerea
de avalanºe. În regiunea Valle d’A-
osta, stratul de zãpadã a ajuns la 40
cm. Dupã cum relateazã AFP, pre-
viziunile meteorologice pentru we-
ekend sunt foarte proaste, în întrea-
ga Peninsulã.

„Stabilitatea” þãrii. Armata ucrai-
neanã a ieºit din tãcere ieri, 31 ianua-
rie, ºi a cerut lui Viktor Ianukovici sã
ia „mãsuri de urgenþã”. „Militarii ºi
angajaþii Ministerului Apãrãrii cer
ºefului statului sã ia mãsuri de urgen-
þã, în cadrul legislativ existent, pen-
tru restabilirea liniºtii în þarã”, cãzutã
pradã, de mai bine de douã luni, miº-
cãrilor de protest fãrã precedent con-
tra puterii, se spune într-un comuni-
cat publicat pe site-ul Ministerului
Apãrãrii. „Militarii ºi angajaþii Minis-
terului Apãrãrii considerã inaccepta-
bilã devastarea instituþiilor publice ºi
încercãrile de preluare a puterii, de
înlocuire a funcþionarilor” ºi menþio-
neazã cã o escaladare a contestaþiilor ameninþã
integritatea teritorialã. Viktor Ianukovici se con-
fruntã cu o contestare puternicã dupã ce a re-
fuzat, în noiembrie, semnarea unui acord de
liber schimb cu Uniunea Europeanã. Într-un
comunicat publicat joi, preºedintele þãrii, aflat
în concediu medical, pe motivul unei infecþii
pulmonare, a acuzat opoziþia de inflamarea si-
tuaþiei, aceasta solicitând populaþiei sã conti-
nue manifestãrile „din cauza ambiþiilor politice
a câtorva lideri ai sãi”. Înaltul Comisariat al
Naþiunilor Unite pentru Drepturile Omului a so-

Cele douã referendumuri care
se vor desfãºura mâine în auto-
nomia gãgãuzã din sudul Repu-
blicii Moldova - declarate ilegale
de justiþie ºi nerecunoscute de
Chiºinãu - ar putea avea un im-
pact politic semnificativ, dupã
cum apreciazã unii experþi, po-
trivit Agerpres. Populaþia din re-
giune este chematã sã-ºi expunã
opinia în privinþa a douã chestiuni
- direcþia politicii externe a Re-
publicii Moldova (aderarea la UE
sau la Uniunea Vamalã Rusia-Be-
larus-Kazahstan) ºi dacã este de
acord ca regiunea autonomã sã-
ºi declare independenþa în cazul
în care Republica Moldova îºi

În ultima zi a primei runde de discuþii între de-
legaþia guvernamentalã sirianã ºi cea a rebelilor,
care încearcã de aproape trei ani sã rãstoarne re-
gimul al-Assad, ministrul sirian al Informaþiilor,
Omrane Al-Zohbi, a precizat manifestanþilor pro-
Assad adunaþi în faþa sediului ONU din Geneva,
cã regimul nu va face „nici o concesie” în timpul
negocierilor, nici în aceastã rundã, nici la cele vii-
toare. „Israelul n-a putut obþine nici o concesie (a
regimului) timp de o jumãtate de secol, terorismul
n-a putut obþine nici o concesie de-a lungul a trei
ani, Turcia, Qatarul, Arabia Sauditã, Iordania ºi
complotiºtii din Liban nu pot obþine nici o conce-

Ucraina: Armata cere „mãsuri de urgenþã”Ucraina: Armata cere „mãsuri de urgenþã”Ucraina: Armata cere „mãsuri de urgenþã”Ucraina: Armata cere „mãsuri de urgenþã”Ucraina: Armata cere „mãsuri de urgenþã”

licitat ieri deschiderea unei anchete privind vio-
lenþele ºi cazurile prezumate de rãpire ºi tortu-
rã. ONU a cerut, de asemenea, preºedintelui
ucrainean sã semneze noua lege de abrogare a
celei din 16 ianuarie a.c., care restrângea drep-
turile fundamentale de  exprimare ºi întrunire.
Opozantul Dmitro Bulatov, care dispãruse în
urmã cu o sãptãmânã, a apãrut la televiziune
cu vânãtãi pe faþã ºi leziuni la mâini, declarând
cã a fost rãpit ºi torturat. Unul dintre ºedii opo-
ziþiei, fostul campion mondial de box, Vitali Kli-
ciko, a mers la patrul lui Bulatov la spital ºi apoi

a declarat: „Ceea ce a fãcut Dmitro,
reapãrând printre cetãþeni, i-a mobili-
zat pe aceºtia”. Astãzi, secretarul de
stat american John Kerry urmeazã sã
întâlneascã reprezentanþii opoziþiei
ucrainene, în cadrul unei conferinþe or-
ganizate la Munchen pe tema securitã-
þii. Deja, secretarul de stat american s-a
întreþinut, joi, telefonic, cu ºase lideri ai
opoziþiei, între care Vitali Kliciko ºi Ar-
seni Iatseniuk, asigurându-i de „susþi-
nerea fermã a SUA” în privinþa aspira-
þiilor europene democratice ale popo-
rului ucrainean. Întrebarea este dacã se
poate merge mai departe, prin forma-
rea unui guvern de unitate naþionalã.
Rusia n-a reacþionat la anunþul acestei

întâlniri. ªi totuºi, vicepremierul Dmitri Rogozin
a postat pe contul sãu Twitter termenul „un circ”.
Moscova a declarat în mai multe rânduri cã ori-
ce ingerinþã în treburile interne ale Ucrainei este
inadmisibilã. În timpul sãptãmânii, preºedintele
Ianukovici ºi liderii opoziþiei cãzuserã de acord
cu privire la abrogarea legii ce restrângea drep-
tul la manifestaþii, precum ºi cu privire la o am-
nistiere a persoanele arestate din rândul protes-
tatarilor, deºi, potrivit opoziþiei, aceste mãsuri nu
sunt suficiente pentru a pune capãt crizei politi-
ce, care dureazã de peste douã luni.

Referendum în autonomia gãgãuzã: ilegal,
dar cu posibile efecte politice semnificative

pierde suveranitatea. Cea de-a
doua întrebare se referã mai mult
la „pericolul unirii cu România”,
despre care se vorbeºte tot mai
des în autonomie, dar ºi în unele
medii politice de la Chiºinãu. În
acelaºi timp, populaþia rusofilã
din autonomie, instigatã de auto-
ritãþile locale, nu este mulþumitã
de apropierea Republicii Moldo-
va de UE, astfel cã este clar din
start care vor fi opþiunile de po-
liticã externã, iar rezultatele re-
ferendumului vor servi interese-
lor Partidului Comuniºtilor, de
opoziþie, care se pronunþã în fa-
voarea aderãrii Republicii Moldo-
va la Uniunea Vamalã. În regiune

au fost deschise 62 de secþii de
votare, la care sunt aºteptaþi
aproape 92.000 de alegãtori, ceea

ce reprezintã aproximativ 3,5%
din totalul electoratului din Repu-
blica Moldova.

Siria: Regimul de la Damasc
nu face nici o concesie

sie prin forþã” a spus ministrul. „Ei nu vor
putea obþine prin politicã ceea ce n-au ob-
þinut prin forþã” a martelat acesta, în aplau-
zele mulþimii. Ministrul sirian s-a referit la
þãrile ºi partenerii care sprijinã rebeliunea
armatã. Dupã o sãptãmânã de discuþii cu
coaliþia opoziþiei, în medierea internaþiona-
lã a lui Lachdar Brahimi, nu se poate vorbi
de nici un progres în discuþiile dintre cele
douã tabere, care se concentreazã pe ches-
tiunea crucialã a tranziþiei politice sau pe

chestiunea umanitarã în Siria, þarã devastatã de
un rãzboi care a fãcut peste 130.000 de morþi.
„Bilanþul în cifre este prea mic”, scrie jurnalul el-
veþian „Le Temps” într-un editorial, dupã ce beli-
geranþii s-au aflat în rãzboi timp de trei ani. Delega-
þia guvernamentalã a negat tot timpul legitimitatea
coaliþiei opoziþiei, condusã de Ahmad Jarba. A fost
o greºealã pentru Naþiunile Unite de a-i invita pe
reprezentanþii acestei fracþiuni a opoziþiei ºi de a-i
ignora pe alþii. Corecþia trebuie fãcutã înainte de
runda urmãtoare, a spus Hussam Ala, vice-minis-
tru al Afacerilor Externe. Tot acesta a mai precizat
cã alegerile prezidenþiale care vor avea loc în varã

se vor desfãºura conform programului prevãzut
ºi preºedintele Bashar al-Assad va fi candidat. Într-
o declaraþie de presã, Boutheina Chaaban, purtã-
toarea de cuvânt a regimului Assad pentru media
occidentalã, specialistã în literatura englezã, în vâr-
stã de 60 de ani, a adresat ziariºtilor urmãtoarea
întrebare: „De ce preferaþi teroriºtii guvernului siri-
an? S-a cãzut de acord asupra unui program de
douã întruniri, pânã vineri. Noi vorbim de terorism
în Siria ºi cum sã fie oprit. Guvernul sirian este în
strânsã legãturã cu Crucea Roºie, Semiluna Roºie
ºi ONU (...). Aþi citit programul Geneva I? Gene-
va I începe cu oprirea violenþelor. Acesta este
paragraful 1. El nu este acceptat ºi se trece la
articolul 5, ignorându-se punctele 1, 2 ºi 3. Noi
vrem restabilirea ordinii, adicã interzicerea tero-
rismului, dar ni se vorbeºte de altceva”. Lachdar
Brahimi, într-un breefing de presã, a deplâns încã
o datã cã nu existã o schimbare realã de poziþii a
celor douã pãrþi. Aceastã primã rundã de discuþii,
iniþiatã sub presiunea americanã ºi rusã, s-a în-
cheiat ieri. Urmãtoarea ºedinþã se va concentra
pe „lecþiile învãþate”, dar deocamdatã nu se con-
tureazã multe puncte de convergenþã.
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Filmele din perioada 31.01 - 6.02.2014

JOI - 6 februarie

09:00 Legendele palatului:
negustorul Lim Sang-ok

10:20 Oameni care au schimbat
Lumea

10:30 Când se zideau catedra-
lele

11:30 Superconsumatorul
12:00 Europa mea (R)
12:30 Descoperã Europa ta!
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:30 Akzente
16:50 Lozul cel mare
17:45 Dispãruþi fãrã urmã (R)
18:15 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
18:45 Clubul celor care

muncesc în România
18:50 Ora de business
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Festivalul Ioan Macrea
00:10 Independentul
01:40 Ora de business (R)

TVR 1

07:00 Poate nu ºtiai
07:40 Legendele palatului: Tãrâmul

dintre vânturi
08:20 Legendele palatului: Tãrâmul

dintre vânturi
09:00 Descurcãreþii: în Cuba se

gãsesc de toate
10:00 Prinþesa sãbiilor
10:50 Poate nu ºtiai
11:00 Vine Olimpiada albã
12:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
12:30 Energia globalã
13:00 Concertele Festivalului

George Enescu
14:00 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Ferma
15:50 5 minute de istorie
16:00 Prinþesa sãbiilor
16:50 Poate nu ºtiai
17:00 România de mâine-Micii

ambasadori ai culturii româneºti
17:30 Jocurile Olimpice de iarnã,

Sochi 2014
21:00 Cãlãtorii în lumea teatrului cu

George Banu
21:30 M MAGAZIN
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Zon@ IT
23:35 Împotriva sorþii
00:40 Smart Hermannstadt Rock
01:30 Concertele Festivalului

George Enescu
02:20 Bãcanul ambulant din

Letonia
03:15 Televiziunea, dragostea mea

TVR 2

07:20 Olimpiada de acasã
08:40 Manechinele de ieri ºi de

azi
09:55 Steaua Laurei ºi monºtrii

din vis
11:00 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
13:00 Marile speranþe
15:05 Untul
16:35 Lorzii din Dogtown
18:25 Te respect, frate
20:00 În cãutarea lui Sugar Man
21:25 Brighton Rock
23:15 Riposta
00:05 Rãmâi cu mine
00:55 Pactul
02:25 Þinutul gheþurilor
04:10 Dansatoarea din umbrã
06:00 Cinci eroi de legendã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:05 Tânãr ºi neliniºtit (R)
11:00 Cum sã pierzi banii Mafiei

(R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tânãr ºi neliniºtit
15:00 Ultimul zbor
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Beverly Hills Ninja
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 Lie to Me
00:00 CSI: New York - Crimina-

liºtii
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Masterchef (R)
04:30 Lie to Me (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:15 Abisul pasiunii (R)
08:15 Poveºtiri adevãrate (R)
09:45 Diamantul nopþii (R)
11:00 Cununa de lacrimi (R)
12:00 Santa Diabla (R)
13:30 O noua viaþã (R)
14:30 Intrigi ºi seducþie
15:30 Abisul pasiunii
16:30 Poveºtiri adevãrate
17:30 Diamantul nopþii
18:30 Cununa de lacrimi
19:30 Santa Diabla
20:30 O noua viaþã
21:30 Regina
22:30 Poveºtiri de noapte
23:00 Cancan.ro
23:30 Chelsea Settles
00:00 O nouã viaþã (R)
01:00 Regina (R)
02:00 Poveºtiri adevãrate (R)
02:45 Poveºtiri de noapte (R)
03:15 Cancan.ro (R)
03:30 Chelsea Settles (R)
04:15 Regina
05:30 O noua viaþã (R)
06:15 Intrigi ºi seducþie (R)

07:15 Aventurile lui Jackie Chan
(R)

07:45 Cum am cunoscut-o pe
mama voastrã (R)

08:45 Norii negri (R)
09:45 Earl (R)
10:45 Unitatea (R)
11:45 Români de succes
12:00 Aventurile lui Jackie Chan

(R)
12:30 La Mãruþã
14:00 Norii negri
15:00 Earl
16:00 Unitatea
17:00 La bloc (R)
18:00 M.A.S.H. (R)
19:00 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
19:55 La bloc
20:55 M.A.S.H.
22:00 Virgina Americanã
23:45 Cititorii de oase
00:45 Prison Break

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Trenul cu bani

22:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Hercule

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

08:30 Campionul
10:00 Draga mea prietenã
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Te vreau lângã mine
15:30 Inima nu respectã reguli
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Iancu Jianu, zapciul
21:45 Asta-i România!
22:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Teo Show (R)
03:15 WOWBiz (R)
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 Inima nu respectã reguli

(R)
06:15 Poveste de familie

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Vacanþã ºi terapie
08:00 Regina cumpãrãturilor (R)
09:30 Anchetã militarã (R)
10:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:00 Poveºti din jurul lumii
12:30 Teleshopping
13:00 Mondenii (R)
14:00 Vacanþã ºi terapie (R)
15:00 Focus
15:30 Focus Monden (R)
16:00 Regina cumpãrãturilor
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Dã lovitura ºi fugi
22:00 Mondenii
22:30 Trãsniþi din NATO
23:15 Focus Monden
23:45 Fii pe fazã!
00:30 Anchetã militarã
01:30 Frumoasa Ceci
03:00 Focus (R)
03:30 Regina cumpãrãturilor (R)
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
05:30 Trãdaþi în dragoste
06:00 Fii pe fazã! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Spãrgãtorii de râs
20:00 Glory Londra "Bestii în ring":

Remy Bonjasky - Tyrone Spong
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45Fotbal Olanda: Ajax -

Groningen
23:45 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

CINEMA PATRIA

CINEMA MODERN

THE NUT JOB: GOANA DUPÃ ALUNE

ÎN MIJLOCUL PUSTIULUI ALB

Ore de spectacol: 12:00, doar
pe 1 ºi 2 februarie
Proiecþie: 3D
Gen film: Animaþie, Aventuri,
Comedie, Familie
Cu: Will Arnett, Liam Neeson,
Katherine Heigl, Brendan Fraser

Furia
Ore de spectacol: 14:00; 19:00
Gen film: Acþiune, Crimã,
Thriller
Cu: Nicolas Cage, Rachel
Nichols, Peter Stormare

Legenda
lui Hercule

Ore de spectacol: 16:00; 21:15
Proiecþie: 3D
Gen film: Acþiune, Aventuri
Cu: Kellan Lutz, Gaia Weiss

Ore de spectacol: 12:00;
14:00; 16:00; 18:00; 20:00
Gen film: Acþiune, Dramã,
Istoric
Cu: Rupert Grint, Florian
Lukas
Regizor: Petter Nass

Descriere

Suntem la începutul celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, iar deasupra Norvegiei o
grea bãtãlie se dã în înaltul cerului: douã
avioane, unul britanic, celãlalt german, se
prãbuºesc într-un þinut izolat. Coinciden-
þa face ca piloþii goniþi de gerul nãprasnic
sã caute adãpost în aceeaºi colibã.
Rãzboiul i-a transformat în inamici, dar
provocãrile situaþiei lor îi vor obliga sã
colaboreze pentru a supravieþui.
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OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grã-
dina Botanicã, an-
gajeazã coafezã.
Telefon: 0761/
418.493.

PRESTÃRI SERVICII
Bacalaureat româ-
nã- recuperare.
Telefon: 0770/
661.161.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.
Execut lucrãri la ce-
rerea clientului. Tele-
fon: 0767/233.157;
0751/059.638.

Vând casã, 800
mp, localitatea
Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 ca-
mere, încãlzire
centralã, sau
schimb cu apar-
tament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro,
2 camere, 78 mp
locuibili, baie, bu-
cãtãrie, teren 200
mp, puþ forat,
centralã pe lem-
ne. Telefon: 0767/
392.167.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând vilã Cãli-
mãneºti 12, pre-
tabil cabinet me-
dical – avocatu-
rã. Accept douã
rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã re-
cent renovatã cu
apã curentã, li-
vadã, vie, în co-
muna Giurgiþa.
Telefon: 0755/
953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.

Anunþul tãu!
NICK S.P.R.L. Craiova în calita-
te de lichidator judiciar al debi-
toarei S.C. ASMAR S.R.L. vin-
de la licitaþie publicã cu striga-
re construcþie cu nivel de înãl-
þime P+1E+M cu destinaþie lo-
cuinþã cu suprafaþã utilã 156,87
mp ºi suprafaþa construitã 82
mp ºi teren intravilan aferent în
suprafaþã totalã de 250 mp din
care 168 mp liber de construc-
þii situate în Craiova str. Pictor
Barbu Iscovescu nr. 2, judeþul
Dolj. Preþul bunurilor scoase la
vânzare este de 331,681 lei. Li-
citaþia va avea loc la sediul li-
chidatorului judiciar din Craio-
va, Calea Bucureºti, nr. 15B,
jud. Dolj, în data de 17.02.2014
ora 12.00. Relaþii suplimentare
la telefon: 0251/ 415.158; e- mail:
nicksprl@yahoo.com.

Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la do-
miciliul clientului, asi-
gur garanþie. Tele-
fon: 0785/103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând aparta-
ment 2 camere,
parter, pretabil
firmã, Calea Se-
verinului Telefon:
0767/656.269.
Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în
spatele Hotelului
Helin. Preþ 46.000
E negociabil. Te-
lefon: 0720/
556.607.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Imobil de vânza-
re; 400 mp, 2 ie-
ºiri, strada Râului,
nr. 162, vad co-
mercial, cadastru.
Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã 4 ca-
mere la 20 km de
Craiova, baie,
mansardã nefini-
satã. Telefon:
0769/969.604.

Primãria Segarcea organi-
zazã la sediu, în data de 25
februarie 2014, orele 14.00,
licitaþie publicã pentru
concesionarea:

-suprafeþei de 1,00 ha te-
ren extravilan, domeniu
privat, situat în oraºul Se-
garcea, punctul „Porcãrie”,
cu redevenþa minimã egalã
cu contravaloarea a 800 kg
de grâu /ha/an;

-suprafeþei de 12 mp teren
teren domeniu public situat
în Segarcea, strada Unirii,
între trotuar ºi gardul blocu-
rilor de la nr. 35, cu redeven-
þa minimã de 8 euro/mp/an.

Relaþii la telefon: 210.750.

Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Vând teren 400
mp în Segarcea,
intravilan, cu ca-
dastru, strada
Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului).
Telefon: 0251/
428.415; 0743/
510.255.
Vând 1700 mp,
13 m lãþime Cen-
tura de Nord, 15
E / mp. Telefon.
0728/800.447.
Vând 9 ha pãdu-
re – Gorj. Telefon:
0745/753.524.

Vând 2600 mp
teren pe ºosea-
ua Craiova ªim-
nicu de Sus la
600 mp de Lacul
Tanchiºtilor (între
vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent te-
ren Centura de
Nord, 13 euro/
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
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Vând 2 ha teren
arabil, facilitãþi
ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate
energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravi-
lan zona ANL 412
m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcela-
bil, str. Dobrogei,
nr. 40, Craiova.
Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU
COMERCIAL
Brazdã, 26500
Euro. Telefon:
0763/690.698.

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

Schimb garsonie-
rã Calafat, cu gar-
sonierã Craiova.
Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
VÂND autoturism
Peugeot 306, 1,9
TD, 1996. Telefon:
0765/990.828.
Vând WV Golf
3, 1996, 12400
Euro, negociabil.
Telefon. 0762/
621.066.

Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri meta-
lic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0753/948.440.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând ladã frigorifi-
cã 5 sertare, stare
foarte bunã, asigur
garanþie 1 an. Tele-
fon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând bocanci,
ghete, pantofi
negri, flex mare,
calculator instrui-
re copii nou, com-
binã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, piese Da-
cia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând sobã de în-
cãlzit cu gaze. Tele-
fon: 0769/682.917.
Vând cãmãºi na-
þionale, ceasuri de
masã ºi o pendu-
lã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu
pedale pentru co-
pii 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 mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã meta-
licã. Telefon: 0731/
989.215.

Vând antifurt auto,
dulap haine, ara-
gaz voiaj ºi bute-
lie, aparat foto, bi-
cicletã, aparat
mãsurã, pãturã
antistres. Telefon:
0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþi-
nute 25 lei, garni-
þã de unturã cu
capac smãlþuitã
20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bo-
canci piele 43 noi,
piatrã polizor 250/
20/25 mm, cauciu-
curi 155/13 cu jan-
tã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310.
Telefon: 0251/
427.583.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.

Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa
televizor color
Grundig micã de-
fecþiune 50 lei,
cuptor cu micro-
unde geam spart
40 lei. Telefon:
0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând þuicã de
prune. Telefon:
0765/ 291.623.
Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru me-
talic handicap,
masã sufragerie 6
persoane, chiuve-
tã picior (ciuper-
cã), butoi pentru
varzã. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
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Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea
extensibilã tapiþe-
rie pluº, preþ 160
lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor re-
zervã, 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 su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtie-
rã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate,
preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.

Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F,
Italia. Telefon:
0722/680.138.
SCHIMBURI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã
o fatã la aparta-
ment 3 camere cu
centralã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0766/328.569.
Închiriez aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon:
0762/109.595.

Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti –Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã serio-
zitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren
pentru Staþie
GPL, Centru vân-
zare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
MATRIMONIALE
Domn serios 52
ani cu serviciu
caut doamnã
serioasã pentru
prietenie even-
tual cãsãtorie.
Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.

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

PIERDERI
Pierdut Nr. Fiscal
DJ 0027032297.
Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Familia DANIELA
ºi DAN TARNIÞÃ
transmite sincere
condoleanþe prie-
tenului RADO-
VICI COSTICÃ, în
aceste clipe de
grea durere prici-
nuite de trecerea
în nefiinþã a distin-
sei sale soþii, DOI-
NA RADOVICI.
Dumnezeu sã o
odihneascã în li-
niºte ºi pace!

Enoriaºii Paro-
hiei Sfântul
Ioan Botezãto-
rul din Craiovi-
þa Nouã sunt
alãturi de pãrin-
tele Cristin Per-
lea, în momen-
tele de grea în-
cercare prici-
nuite de pierde-
rea tatãlui sãu,
preotul PETRE
PERLEA. Sin-
cere condo-
leanþe ºi gân-
duri de încura-
jare familiei în-
doliate! Rugãm
pe Bunul Dum-
nezeu sã pri-
meascã sufletul
pãrintelui în
odihna veºnicã!
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BUNDESLIGA –

ETAPA A 19-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Braunschweig
– Dortmund.
Sâmbãtã: Schalke – Wolfsburg, Leverkusen –
Stuttgart, Hoffenheim – Hamburg, Mainz – Frei-
burg, Augsburg – Werder (toate 16:30), Han-
nover – M’gladbach (19:30).
Duminicã: Hertha – Nurnberg (16:30), Bayern
– Frankfurt (18:30).
1. Bayern 50 10. Hannover 21
2. Leverkusen 37 11. Werder 20
3. Dortmund 33 12. Stuttgart 19
4. M’gladbach 33 13. Hoffenheim 18
5. Schalke 31 14. Frankfurt 18
6. Wolfsburg 30 15. Freiburg 17
7. Hertha 28 16. Hamburg 16
8. Mainz 27 17. Nurnberg 14
9. Augsburg 25 18. Braunschw. 12

PRIMERA DIVISION –

ETAPA A 22-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Granada – Celta.
Sâmbãtã: Barcelona – Valencia (17:00), Levan-
te – Rayo (19:00), Getafe – Valladolid (21:00),
Malaga – Sevilla (23:00).
Duminicã: Elche – Almeria (13:00), Betis – Es-
panyol (18:00), Atletico M. – Sociedad (20:00),
Bilbao – Real M. (22:00).
Luni: Villarreal – Osasuna (23:00).
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

LIGUE 1 – ETAPA A 23-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Paris SG – Bor-
deaux.
Sâmbãtã: Lorient – Monaco (17:30), Bastia –
Guingamp, Evian TG – Ajaccio, Reims – Mon-
tpellier, St’Etienne – Valenciennes, Sochaux –
Nantes (toate 21:00).
Duminicã: Nice – Lille (15:00), Rennes – Lyon
(18:00), Marseille – Toulouse (22:00).
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. Marseille 35 15. Montpellier 24
6. Lyon 34 16. Rennes 24
7. Bordeaux 34 17. Evian TG 21
8. Nantes 33 18. Valencien. 18
9. Reims 33 19. Sochaux 12
10. Lorient 31 20. Ajaccio 10
* - un meci mai puþin.

PREMIER LEAGUE –

ETAPA A 24-A

Sâmbãtã: Newcastle – Sunderland, West Ham
– Swansea (14:45), Cardiff – Norwich, Everton
– Aston V., Fulham – Southampton, Hull – Tot-
tenham, Stoke – Man. United (toate 17:00).
Duminicã: West Brom – Liverpool (15:30), Ar-
senal – Crystal P. (18:00).
Luni: Man. City – Chelsea (22:00).
1. Man. City 53 11. Swansea 24
2. Arsenal 52 12. Norwich 24
3. Chelsea 50 13. Hull 23
4. Liverpool 46 14. Crytal P. 23
5. Tottenham 43 15. West Brom 22
6. Everton 42 16. Stoke 22
7. Man. Utd 40 17. Sunderland 21
8. Newcastle 37 18. West Ham 19
9. Southampton 32 19. Fulham 19
10. Aston V. 27 20. Cardiff 18

SERIE A – ETAPA A 22-A

Sâmbãtã: Cagliari – Fiorentina, Bologna – Udi-
nese (ambele 19:00), Milan – Torino (21:45).
Duminicã: Genoa – Sampdoria (13:30), Sassuo-
lo – Verona, Chievo – Lazio, Catania – Livorno,
Atalanta – Napoli, Roma – Parma (toate 16:00),
Juventus – Inter (21:45).
1. Juventus 56 11. Genoa 27
2. Roma 50 12. Atalanta 24
3. Napoli 44 13. Sampdoria 22
4. Fiorentina 41 14. Cagliari 21
5. Inter 33 15. Udinese 20
6. Torino 32 16. Chievo 18
7. Parma 32 17. Bologna 18
8. Verona 32 18. Sassuolo 17
9. Milan 28 19. Livorno 16
10. Lazio 28 20. Catania 14

Sâmbãtã

Digi Sport 1
12:30 – FOTBAL – Meci amical: Dinamo –

Dinamo Kiev / 17:00 – FOTBAL – Camp. Spa-
niei: Barcelona – Valencia / 19:00 – FOTBAL –
Meci amical: Steaua – Lokomotiv Plovdiv / 21:45
– FOTBAL – Camp. Italiei: Milan – Torino.

Digi Sport 2
12:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

Dinamo – Pandurii Tg. Jiu / 14:45 – HANDBAL
(F) – Liga Campionilor: Midtjylland – Savehof
/ 16:30 – Tenis WTA – Turneul de la Paris: se-
mifinale / 21:00, 23:00 – FOTBAL – Camp. Spa-
niei: Getafe – Valladolid, Malaga – Sevilla.

Digi Sport 3
13:00 17:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM

Târgoviºte – CSM Lugoj, Dinamo Bucureºti –
Alba Blaj / 19:30, 21:30 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Gyor – Buducnost, Krim – Larvik.

Dolce Sport 1
16:30, 19:00 – RUGBY – Turneul celor 6 na-

þiuni: Þara Galilor – Italia, Franþa – Anglia / 21:45
– FOTBAL – Camp. Italiei: Milan – Torino.

Dolce Sport 2
15:00 – TENIS – Cupa Davis, ziua a 2-a: Fran-

þa – Australia / 19:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Cagliari – Fiorentina / 21:15 – HANDBAL (M),
Bundesliga: All Star Game.

Sport.ro
0:00 – FOTBAL – Mecia amical: SUA – Co-

reea S.
GSP TV
14:15, 17:00 –FOTBAL – Liga secundã en-

glezã: QPR – Burnley, Sheffeld Wed – Barnsley.
TVR 1
16:00 – RUGBY – Cupa Europei pe Naþiuni:

România – Portugalia.
TVR 2
16:00 – TENIS – Cupa Davis, ziua a 2-a:

Ucraina – România.

SPORT LA TV, ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
Eurosport
10:45 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la

Krajnska Dora / 11:30 – SCHI FOND – CM, la
Toblach / 12:30 – SCHI ALPIN – CM, la St.
Moritz / 14:45, 17:00 – FOTBAL – Camp. An-
gliei: West Ham – Swansea, Stoke – Man. Uni-
ted / 19:30 – FOTBAL ÎN SALÃ – Camp. Euro-
pean, la Anwerp: Portugalia – Rusia / 21:00 –
SNOOKER – Mastersul german: semifinale.

Eurosport 2
10:30 – BIATLON – CM, la Nove Mesto /

12:30 – SCHI FOND – Camp. Mondiale de ju-
niori, la Val di Fiemme / 13:45 – BIATLON –
CM, la Nove Mesto / 15:15 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM, la Hinzenbach / 16:30, 19:30
– FOTBAL – Camp. Germaniei: Leverkusen –
Stuttgart, Hannover – M’gladbach / 21:45 –
FOTBAL ÎN SALÃ – Camp. European, la An-
werp: Ucraina – Belgia.

Duminicã

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

ªtiinþa Bacãu – HCM Baia Mare / 13:30, 16:00 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Genoa – Sampdoria,
Roma – Parma /  18:00, 20:00, 22:00 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Betis – Espanyol, Atletico M.
– Sociedad, Bilbao – Real M.

Digi Sport 2
12:45 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

HCM Baia Mare – Cetate Deva / 16:30 – Tenis
WTA – Turneul de la Paris: finale / 19:00 –
HOCHEI – Liga MOL: Miercurea Ciuc – Nove
Zamky / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Ju-
ventus – Inter.

Digi Sport 3
14:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: ªtiinþa Ba-

cãu – CSM Lugoj / 16:00 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Chievo – Lazio / 19:00 – HANDBAL (M)
– Liga Naþionalã: HC Odorhei – HCM Constanþa

/ 20:30 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
Vardar – Thuringer / 22:00 – FOTBAL – Camp.
Franþei: Marseille – Toulouse.

Dolce Sport 1
13:30 – FOTBAL – Camp. Italiei: Genoa –

Sampdoria / 17:00 – RUGBY – Turneul celor 6
naþiuni: Irlanda – Scoþia / 21:45 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Juventus – Inter.

Dolce Sport 2
14:00 – TENIS – Cupa Davis, ziua a 3-a: Fran-

þa – Australia / 20:00 – BASCHET NBA: Bos-
ton – Orlando.

Sport.ro
13:30 – FOTBAL – Camp. Angliei: Utrecht

– Ajax.
TVR 2
14:00 – TENIS – Cupa Davis, ziua a 2-a:

Ucraina – România.
Eurosport
10:00 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã, la

Krajnska Dora / 11:45 – SCHI FOND – CM,
la Toblach / 13:15 – SCHI ALPIN – CM, la
Krajnska Dora / 14:30 – SCHI ALPIN – CM,
la St. Moritz / 15:30, 18:00 – FOTBAL – Camp.
Angliei: West Brom – Liverpool, Arsenal –
Crystal P. / 20:00 – FOTBAL ÎN SALÃ –
Camp. European, la Anwerp: Azerbaidjan –
Italia / 21:00 – SNOOKER – Mastersul ger-
man: finala.

Eurosport
10:15 – BIATLON – CM, la Nove Mesto /

11:00 – SCHI FOND – Camp. Mondiale de ju-
niori, la Val di Fiemme / 11:30 – SCHI ALPIN –
CM, la St. Moritz / 12:30 – SCHI FOND – Camp.
Mondiale de juniori, la Val di Fiemme / 13:30 –
BIATLON – CM, la Nove Mesto / 15:15 – SÃ-
RITURI CU SCHIURILE – CM, la Hinzenbach
/ 16:30, 18:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Hertha – Nurnberg, Bayern – Frankfurt / 21:45
– FOTBAL ÎN SALÃ – Camp. European, la
Anwerp: Cehia – Spania.

Antrenorul celor de la Bayern
München,Pep Guardiola, a admis ca
mijlocaºul german Tony Kroos, ar
putea pãrãsi formaþia bavarezã in
aceastã iarnã, declarând cã jucãtorul
este unul important pentru trupa ba-
varezã, dar cã lucrurile se miºcã re-
pede în fotbal, exprimându-se “azi
aici, mâine plecat” .Trupa interesatã
de serviciile mijlocaºului este Man-
chester United, aceasta fiind dispusã
sã achite o sumã 25 de milioane de
lire sterline, pentru a îl aduce pe in-
ternaþionalul german pe Old Trafor-
d.Kroos a avut o ieºire nervoasã, la
meciul cu Stuttgart de miercuri sea-
rã, aruncându- ºi mânuºile de pe
mâini, atunci când a fost schimbat în
minutul 60 al partidei. Managerul ce-
lor de la Manchester United, David
Moyes s-a aflat în Germania, pentru
a urmãri  meciul  dintre Borussia
M’Gladbach ºi Bayern München, de

TTTTTony Kroos la Manchester Unitedony Kroos la Manchester Unitedony Kroos la Manchester Unitedony Kroos la Manchester Unitedony Kroos la Manchester United
la sfârºitul sãpãmânii trecute, acest
lucru întãrind ºi mai mult speculaþiile
unui eventual transfer. 

Negocieri eºuate pentru Draxler
Negocierile dintre Arsenal ºi Schal-

ke 04, privind un transfer al interna-
þionalului german de 20 de ani Julian
Draxler, nu s-au finalizat Miercuri
seara, datoritã preþului ridicat cerut
de formaþia germanã pentru un even-
tual transfer. Schalke 04 a pretins 45
de milioane de lire sterline pentru tâ-
nãrul mijlocaº, sumã refuzatã de tu-
nari care considerã un risc prea mare
investiþia intr-un tânãr de 20 de ani.
Arsenal încearcã în continuare vari-
anta de a îl împrumuta pânã la sfâr-
ºitul sezonului pe german. La Arse-
nal mai evolueazã deja  trei internaþi-
onali germani Pert Mertesacker, Lu-
kas Podolski ºi Mesut Ozil.

LAURENÞIU CANÞÃR

Mijlocaºul de bandã francez,
Frank Ribery, jucãtorul formaþiei
bavareze Bayern München ºi cole-
gul sãu din naþionala Franþei, atacan-
tul lui Real Madrid, Karim Benzema,
au fost achitaþi ieri de un Tribunal
din Paris. Cei doi erau acuzaþi cã au
întreþinuþi relaþii sexuale plãtite, cu o
minorã în 2009, Zahia Dehar. De
asemenea în dosar a mai fost acuzat
ºi cumnatul lui Ribery. Nici una din
pãrþile implicate în proces nu a fost
prezentã ieri la tribunal, avocaþii fi-
ind  trimiºi sã îi reprezinte. Legea

Ribery ºi Benzema au fost achitaþi
francezã permite relaþiile sexuale de
comun acord între  persoanele cu
vârsta de 15 ani, dar orice formã plã-
titã este consideratã drept sex cu
minori.

Imaginea celor doi sportivi nu a
fost atât de rãu ºifonatã, dupã scan-
dal, Ribery prinzând locul trei în cur-
sa pentru Balonul de Aur. Zahia De-
har, în vârstã de 21 de ani acum, 16
la data scandalului, a devenit cunos-
cutã dupã incident ºi acum ºi-a lan-
sat propria linie de lenjerie intimã.

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

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Cvartetul de eşecuri ale echipei
feminine de handbal SCM Craiova
a adus şi prima victimă, din rândul
jucătoarelor. Una dintre cele mai
promiţătoare şi mai cotate jucătoa-
re în campionatul precedent, Ale-
xandra Gogoriţă Andrei, a fost pusă
pe liber de conducerea clubului. În
prealabil, antrenoarea Carmen
Amariei a anunţat-o că nu mai in-
tră în planurile sale, fiind nemulţu-
mită de randamentul interului stân-
ga. Postul lui Gogoriţă (22 de ani)
fusese acoperit prin transferul unei
jucătoare mult mai experimentate,
Mihaela Tivadar, de la Jolidon Cluj.
Gogoriţă s-a declarat nemulţumită
de faptul că SCM Craiova s-a dis-
pensat de ea abia după încheierea
perioadei de transferuri. Formaţia
antrenată de Carmen Amariei se
află pe locul 9 după 15 etape, cu
15 puncte şi are şanse minime să

CE de futsal

Tricolorii au pierdut cu Ucraina,
dar sunt în sferturi

Presa din „Cizmă” anunţă că fundaşul lui
Lazio, Radu Ştefan, s-au putea trasnfera la
una dintre marile rivale ale echipei din capita-
la Italiei, SSC Napoli. Căpitan la gruparea bian-
cocelestă, fundaşul român de 27 de ani este
văzut de Rafael Benítez drept înlocuitorul ideal
pentru veteranul francez Anthony Reveillere,
dar prezintă şi avantajul că poate acoperi zona
centrală a apărării. Mai mult, gruparea din su-
dul Italiei va rămâne doar cu columbianul Zu-
niga pe banda stângă, fiind aproape să-l vân-
dă la West Ham pe Armero. Cota de piaţă a
apărătorului român este de 10 milioane de euro,
conform site-ului de specialitate transfermar-
kt.de, dar şefii lui Lazio cer mai mult cu 5
milioane. Altfel, portarul român Laurenţiu Bră-
nescu (19 ani) a fost împrumutat de Juven-
tus la Virtus Lanciano, în Serie B.

Radu Ştefan, aproape de un transfer la Napoli

Echipa naţională de futsal a României s-a calificat în sferturile de finală
ale Campionatului European de la Antwerp, deşi a fost învinsă, joi, cu
scorul de 1-0, de reprezentativa Ucrainei, în al doilea meci din grupa A a
competiţiei. Golul a fost marcat de Sorokin, în minutul 18. În primul meci
din grupă, disputat marţi, România s-a impus, cu scorul de 6-1, în faţa
Belgiei. Belgia va juca astăzi cu Ucraina, în ultimul meci al grupei. Clasa-
mentul grupei A este următorul: 1. Ucraina - 3 puncte (un joc), 2. România
- 3 puncte (două jocuri), 3. Belgia (0 puncte, un joc). În sferturile de finală
acced reprezentativele clasate pe primele două locuri în cele patru grupe.

CSU Craiova, spre
Antalya, via Izvorani

Chiar dacă plecarea spre Anta-
lya,  pentru al doilea stagiu de pre-
gătire, es te programată luni dimi-
neaţa, la ora 6, de pe Aeroportul
„Henri Coandă”, delegaţia CS Uni-
versitatea Craiova a plecat încă de
ieri la Bucureşti. De teama înrău-
tăţirii condiţiilor  meteo,  dar şi fi-
indc ă în Bănie nu aveau teren de
antrenament,  împărţindu-l pe cel
de la „Popec i” cu jucătorii FCU,
fotbaliştii lui Ovidiu Stângă ş i-au
stabilit pentru w eek-end cartierul
general la Complexul Olimpic de
la Izvorani. CS Universitatea se
va pregăti la Belek în intervalul 3-
15 februarie, în aces t cantona-
ment urmând să se dispute şi cinci
meciuri amicale. „Am încredere
că vom face şi meciuri bune, nu

doar antrenamente. Băieţii sunt
motivaţi să joace pe terenuri us-
cate şi să se antreneze în condiţii
optime”, a declarat Ovidiu Stân-
gă. Lotul CSU este format din:
Brac , Irimia, Latinovic (portari) -
Cârjă, Kitanovski, Pătraşcu, Lju-
binkovic, Izvoranu, Patriche,  Vă-
tăjelu, Velcovici, Ionescu, Pleşan,
Ferfelea, Câju, Ganea,  Precup,
Sin,  Varga, Curelea şi Voinea (ju-
cători de câmp). Acestora li se va
alătura de pe 9 februarie şi junio-
rul Andrei Ivan, care se află deja
în Antalya, c u naţionala under 17
a României. Mijlocaşul Ionuţ Şer-
ban,  care a făcut parte din lot la
primul stagiu,  nu s-a înţeles în
privinţa contractului c u oficialii
clubului din Bănie.

Mercato de week-end la echipele Craiovei
Gogoriţă a părăsit echipa de handbal, iar Hallik, pe cea de baschet,
„Legiunea” încorporându-l pe fundaşul croat Petar Babic

prindă play-off-ul.  Următorul
meci al fetelor va fi în week-end-
ul viitor, cu Dunărea Brăila, în
Sala Polivalentă. În schimb,  bă-
ieţii de la CS Universitatea Cra-
iova vor disputa al doilea meci
în Polivalentă, duminic ă, de la
ora 11, cu Minaur II Baia Mare.
De altfel,  duminic ă va fi o zi
aglomerată pentru echipele de
sală, de la ora 13.30 formaţia
feminină de volei SCM U Craio-
va întâlnind lanterna roşie,  To-
mis Cons tanţa. Va urma de la ora
16 meciul de basc het feminin
SCM CSS Craiova – BT Alexan-
dria, cu oaspetele favorite cer-
te, iar fetele lui Daniel Vasile în
premieră pe parchetul Polivalen-
tei.  În sfârşit, ziua es te încheia-
tă de baschetbaliş ti, de la ora 19.
Preţul biletelor este de 5 lei pen-
tru fiecare partidă.

Hallik, dat afară de cifre
Şi echipa de baschet a anunţat o

despărţire, pivotul estonian Reinar
Hallik plecând din Bănie la un an de
când a fost transferat de la Mobitel-
co Cluj. Hallik a avut procentaje bune
în sezonul trecut, fiind una dintre
rezervele cu potenţial, însă în acest
sezon a evoluat doar în 6 meciuri în
Liga Naţională, mediile sale fiind: 4,5
puncte, 0,8 recuperări şi 0,2 recu-
perări. Într-un clasament al eficien-
ţei, jucătorul baltic îi depăşeşte doar
pe puştii Ciotlăuş şi Damian. În Liga
Balcanică, Hallik avea procentajele:
5,6 puncte, 1,3 recuperări, 0,3 pase
decisive. În aceeaşi zi în care Hallik
îşi făcea bagajele, un alt străin ajun-
gea în Bănie, pe un alt post decât
estonianul. Fundaşul de 1,90 metri,

Petar Babic, în vârstă de 29 de ani,
a semnat un contract până la finalul
sezonului cu SCM Universitatea Cra-
iova. Croatul evolua în liga secundă
din ţara sa, la Rudes Zagreb, însă
are un CV bun, fiind în lotul lui KK
Zagreb acum doi ani, la câştigarea
titlului naţional. Duminică seara, de
la ora 19, SCM Universitatea Craio-
va va disputa cel mai uşor meci din
aces t campionat, în Sala Poliva-
lentă, contra formaţiei Farul Con-

stanţa. Oaspeţii ocupă penultimul
loc , cu un singur suc ces în 16
meciuri, în timp ce echipa lui Ma-
rius Toma este pe 4, la egalitate
de puncte c u alte trei echipe afla-
te pe locurile următoare. Contra
Farului, „Legiunea” ar putea fo-
losi jucătorii care au evoluat mai
puţin, în condiţiile în care marţi
seara urmează un meci important,
în Balkan League, c u Teodo Ti-
vat,  în Muntenegru.


