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- Unii parlamentari ne-au modi-
ficat calendarul; în fiecare zi, Po-
pescule, e întâi aprilie.
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Sărbătoare de tradiţie a podgorenilor, revigora-
tă în anii din urmă, mai cu seamă de când Dome-
niul Coroanei – un brand al locului şi al ţării – primeşte recunoaşteri
internaţionale pentru vinurile sale de excepţie, Sfântul Trifon i-a
readus împreună pe segărceni, sâmbătă, chiar dacă pe un ger nă-
prasnic. Pe lângă slujba religioasă şi stropirea viilor şi livezilor cu
agheasmă – cu credinţa că, astfel, vor avea rod bogat, ferite fiind tot
anul de dăunători, de secetă şi grindină –, localnicii s-au bucurat şi
de un program artistic. La invitaţia Primăriei şi Consiliului Local
Segarcea, instrumentiştii şi soliştii Ansamblului Folcloric „Maria Tă-
nase” au susţinut la Casa de Cultură spectacolul intitulat… „Ţine,
Doamne, verde via!”. Li s-a alăturat Ansamblul de datini şi obiceiuri
„Segărceanca”, sărbătoarea continuând, apoi, în fiecare gospodărie.
Căci nu e segărcean care să nu cultive viţă-de-vie măcar pe un petic
de pământ şi să nu ciocnească un pahar de vin din producţia proprie,
mulţumindu-i Sfântului Trifon că i-a avut recolta în grijă.
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O şedinţă scurtă
şi formală

Maximum 15 minute, potri-
vit înregistrării video, a durat
prima şedinţă a Colegiului pre-
fectural pe acest an, prezidată
de Marius Deca, reprezentantul
Guvernului în teritoriu. Dar,
operativitate maximă, eficien-
ţă... minimă. Şi iată de ce. Co-
legiul prefectural, compus din
conducătorii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor
şi ale celorlalte organe ale ad-
ministraţiei publice centrale din
subordinea Guvernului, se con-
voacă, potrivit legii, privind pre-
fectul şi instituţia prefectului,
cel puţin o dată pe lună şi ori-
când este necesar.

Peste 180 de
locuri de muncă
în Danemarca
şi Franţa

Craioveni
condamnaţi
definitiv
pentru
falsificare
de monedă
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$1 EURO ...........................4,4978 ............. 44978
1 lirã sterlinã..........................5,4671.......................54671
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METEO

Parþial
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Serbia ºi Ungaria
interzic temporar
circulaþia
vehiculelor
de marfã de peste
3,5 tone, respectiv
7,5 tone

Ministerul sârb al Transpor-
turilor a interzis temporar, din
cauza ninsorilor abundente,
intrarea pe teritoriul sârb pe la
punctele vamale cu România ºi
Ungaria a vehiculelor de marfã
care au masa totalã de peste 3,5
tone, informeazã site-ul InSer-
bia.info. Interdicþia va rãmâne
în vigoare pânã la îmbunãtãþi-
rea condiþiilor meteo, probabil
pânã pe 3 februarie, precizeazã
Ministerul sârb al Transporturi-
lor. Autoritãþile din România ºi
Ungaria au fost anunþate despre
aceastã interdicþie. În Ungaria
a fost interzisã circulaþia
vehiculelor cu masa de peste 7,5
tone în mai multe comitate, din
cauza poleiului, au anunþat
autoritãþile maghiare sâmbãtã
seara, la Budapesta. „Circula-
þia vehiculelor cu masa de peste
7,5 tone este interzisã în
comitatele Somogy, Zala, Fejér
ºi Tolna, din cauza unor condiþii
extrem de dificile, cauzate de
polei”, a menþionat Ministerul
ungar de Interne. De asemenea,
autoritãþile ungare au decis sã
limiteze la 60 de kilometri pe
orã viteza pe autostrada M7,
care asigurã legãturã între
Budapesta ºi Slovenia, ºi au
interzis intrarea pe teritoriul
þãrii a vehiculelor cu masa de
peste 7,5 tone pe la punctele
vamale cu Austria ºi Serbia,
care au luat aceeaºi decizie.

Instanþele de judecatã au dispus, în
cursul zilei de sâmbãtã, punerea în liber-
tate a 122 persoane aflate în custodia
Administraþiei Naþionale a Penitenciare-
lor (ANP), ca urmare a intrãrii în vigoare,
pe 1 februarie, a noului Cod Penal (CP)
ºi noului Cod de Procedurã Penalã
(CPP), care prevãd pedepse mult mai
blânde pentru anumite infracþiuni, infor-
meazã un comunicat de presã al ANP.
De asemenea, pentru 176 de deþinuþi a
fost înlocuitã pedeapsa închisorii cu
mãsura educativã a internãrii într-un cen-
tru de detenþie, precizeazã sursa citatã.
Alþi aproximativ 400 de deþinuþi ar putea
beneficia, de asemenea, în viitorul apro-
piat, de noua formã a CP ºi CPP, mai fa-
vorabilã, dupã ce comisiile mixte de la
nivelul penitenciarelor (formate din judecãtori, pro-
curori ºi personal administrativ) au analizat aproa-
pe 31.000 de dosare ale persoanelor private de liber-
tate, dupã cum anunþa, vineri, ANP. „Urmare a aces-
tei analize, s-a constatat cã se impune sesizarea in-
stanþelor de judecatã, pentru ca acestea sã se pro-
nunþe asupra eventualei încetãri a executãrii pedep-
sei privative de libertate, pentru un numãr de apro-
ximativ 400 de cazuri”, estima ANP. Conform noului
Cod Penal, faþã de minorul care, la data sãvârºirii
infracþiunii, avea vârsta cuprinsã între 14 ºi 18 ani
se ia o mãsurã educativã neprivativã de libertate
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(internarea într-un centru de detenþie). O astfel de
mãsurã se poate lua în urmãtoarele cazuri: dacã mi-
norul a mai sãvârºit o infracþiune, pentru care i s-a
aplicat o mãsurã educativã ce a fost executatã ori a
cãrei executare a început înainte de comiterea in-
fracþiunii pentru care este judecat; atunci când pe-
deapsa prevãzutã de lege pentru infracþiunea sã-
vârºitã este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori
detenþiunea pe viaþã. Mãsura internãrii într-un cen-
tru de detenþie constã în internarea minorului într-o
instituþie specializatã în recuperare, cu regim de pazã
ºi supraveghere, unde va urma programe intensive

de reintegrare socialã, precum ºi progra-
me de pregãtire ºcolarã ºi formare profesi-
onalã potrivit aptitudinilor sale. Interna-
rea se dispune pe o perioadã cuprinsã în-
tre 2 ºi 5 ani, afarã de cazul în care pedeap-
sa prevãzutã de lege pentru infracþiunea
sãvârºitã este închisoarea de 20 de ani sau
mai mare ori detenþiunea pe viaþã, când
internarea se ia pe o perioadã cuprinsã între
5 ºi 15 ani. Pe de altã parte, în cazul în care,
pe durata internãrii, minorul a dovedit in-
teres constant pentru însuºirea cunoºtin-
þelor ºcolare ºi profesionale ºi a fãcut pro-
grese evidente în vederea reintegrãrii so-
ciale, dupã executarea a cel puþin jumãtate
din durata internãrii, instanþa poate dis-
pune: înlocuirea internãrii cu mãsura edu-
cativã a asistãrii zilnice pe o perioadã ega-

lã cu durata internãrii neexecutate, dar nu mai mult
de 6 luni, dacã persoana internatã nu a împlinit vâr-
sta de 18 ani; liberarea din centrul educativ, dacã
persoana internatã a împlinit vârsta de 18 ani. Pe
scurt, dupã cum a explicat judecãtorul Mihai Udro-
iu (membru al Comisiei de elaborare a noilor coduri),
noutãþile aduse de CP ºi CPP intrate sâmbãtã în
vigoare sunt: arestul la domiciliu, o singurã cale de
atac, judecãtorul de drepturi ºi libertãþi ºi cel de ca-
merã preliminarã, precum ºi pedepse mai blânde
pentru infractorii primari ºi mult mai aspre pentru
cei care comit concurs de infracþiuni ºi recidiviºti.

Preºedintele PDL, Vasile Blaga, a
declarat, sâmbãtã, la Braºov, unde a
avut loc ºedinþa Colegiului Director
lãrgit, cã partidul are un nou adver-
sar politic, PMP, iar relaþiile PDL cu
acest partid depind de PMP. „PDL
are încã un adversar politic, deocam-
datã nu îi spun inamic. PDL are încã
un adversar, se numeºte Partidul
Miºcarea Popularã, iar temperatura
relaþiilor depinde de acest partid, nu
de noi. Suntem adversari pe scena
politicã”, a subliniat Blaga în confe-
rinþa de presã susþinutã la finalul Co-
legiului Director, la care a fost stabili-
tã strategia pentru alegerile europar-
lamentare. Referindu-se la recentele
plecãri din partid, liderul democrat-li-

Senatul ºi Camera Deputaþilor încep, azi, o
nouã sesiune parlamentarã, cele mai importante
proiecte vizând revizuirea Constituþiei ºi un nou
Cod Rutier, parlamentarii urmând sã decidã ºi în
legãturã cu amnistierea ºi graþierea, dar ºi cu
achiziþiile de terenuri din Cãlãraºi ºi cu activita-
tea CEC, potrivit Mediafax. Comisia parlamenta-
rã comunã pentru revizuirea Constituþiei îºi va
relua activitatea încã din prima zi a sesiunii, cu o
întâlnire a membrilor cu reprezentanþii uniunilor
profesionale ºi cu prezentarea amendamentelor

Blaga: Este bine cã cei care au vrut sã pãrãseascã PDL au fãcut-o
acum, Udrea nu ar fi ajuns niciodatã preºedinte al partidului

beral a spus cã „ne aºteptam la lucru-
rile acestea ºi este bine cã ele s-au
întâmplat acum ºi nu mai târziu. (...)
Dacã vã uitaþi la cei care au plecat, nu
prea au avut treabã cu partidul nici
înainte, cei mai mulþi dintre ei. Mã su-
pãrã orice plecare, eu vreau sã vinã
oameni în partid, dar e mult mai bine
cã s-a întâmplat acum. Dacã îi luaþi
nume cu nume, o sã vedeþi cã aproa-
pe fiecare dintre colegii care au plecat
au fost în conflict cu partidul”. De-
spre Elena Udrea, care joi, 30 ianua-
rie, ºi-a anunþat demisia din PDL ºi
înscrierea în PMP, Blaga a menþionat
cã „vremea deciziilor în plic a trecut”,
adãugând „bine cã a plecat”. „Nu poþi,
chiar dacã te cheamã Elena Udrea ºi

ai anumite modalitãþi de
exprimare, nu poþi sã nu
þii cont de voinþa celor
137.000 de voturi care au
desemnat un candidat la
alegerile prezidenþiale. Cã
vrei tu sã fii preºedintã de
partid, iatã, þi-ai rezolvat
toate problemele într-o
singurã zi. Noi te-am che-
mat la Braºov sã ne spui de ce ne faci
asta, tu ai plecat pe aproape, pe la Si-
ghiºoara, te faci acum ºi preºedintã
de partid ºi candidat. Merge de minu-
ne. (...) De aceea, ea n-ar fi putut, in-
diferent cât ar fi insistat, sã fie votatã
preºedintele acestui partid. E bine cã
ºi-a gãsit drumul, va fi ºi preºedintã

de partid, va candida poate ºi la prezi-
denþiale. Treaba ei!” a spus Blaga. De
la ºedinþa Colegiului Director lãrgit al
PDL au lipsit primarul Clujului, Emil
Boc, primarul din Piatra Neamþ, Gheor-
ghe ªtefan, ºi primarul din Alba Iulia,
Mircea Hava, ceea ce a dat naºtere
multor speculaþii.

Constituþia, Codurile penale ºi cel rutier,
prioritãþile noii sesiuni parlamentare

care începe azi
formulate ca urmare a obser-
vaþiilor ºi propunerilor Comi-
siei de la Veneþia ºi ale celor
din avizul Consiliului Legis-
lativ. În condiþiile în care re-
ferendumul pentru revizuirea
Constituþiei ar putea avea loc
la finele lunii mai, simultan cu

europarlamentarele, proiectul noii legi funda-
mentale ar trebui sã treacã de Parlament cel mai
devreme în 24 aprilie. Tot la începutul acestei
sesiuni, deputaþii vor trebui sã ia o decizie cu
privire la iniþiativa legislativã care propune am-
nistierea ºi graþierea unor pedepse. Aceasta a
fost scoasã, în decembrie 2013, de pe ordinea de
zi a Camerei Deputaþilor, în urma numeroaselor
critici determinate de amendamentele adoptate
de Comisia juridicã, prin care se prevedea am-
nistierea infracþiunilor pedepsite cu închisoare

de pânã la ºase ani ºi graþierea pedepselor cu
închisoarea de pânã la ºapte ani. Ulterior, preºe-
dintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, a
anunþat cã acest proiect rãmâne în dezbatere
publicã pânã la 1 februarie 2014 ºi va fi repus,
ulterior, în dicuþia Camerei. Senatorii ºi deputaþii
ar mai putea sã ia în discuþie ºi modificarea Co-
dului de Procedurã Penalã, în sensul în care su-
pravegherea tehnicã sã poatã fi permisã ºi înain-
te de începerea urmãririi penale. Senatorii vor avea
rãgaz doar patru zile de la reluarea activitãþii ca sã
ia o decizie în trei comisii de specialitate – Comi-
sia pentru administraþie, Comisia pentru apãrare
ºi Comisia juridicã - dar ºi în plen referitor la con-
troversatul proiect de lege al Guvernului pentru
modificarea Ordonanþei de Urgenþã 195/2002 pri-
vind circulaþia pe drumurile publice (n.r. – mai
exact Codul rutier), proiect care riscã sã fie adop-
tat tacit în varianta propusã de Executiv.
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Maximum 15 minute, potrivit
înregistrării video, a durat prima
şedinţă a Colegiului prefectural pe
acest an, prezidată de Marius
Deca, reprezentantul Guvernului în
teritoriu. Dar, operativitate maxi-
mă, eficienţă... minimă. Şi iată de
ce. Colegiul prefectural, compus
din conducătorii serviciilor publi-
ce deconcentrate ale ministerelor
şi ale celorlalte organe ale admi-
nis traţiei publice c entrale din
subordinea Guvernului, se c on-
voacă, potrivit legii, privind pre-
fectul şi instituţia prefectului, cel
puţin o dată pe lună şi oricând este
necesar. Pentru şedinţa la care ne
referim s-a prevăzut prezentarea a
trei informări oportune: raport al
activităţii Sistemului de gospo-
dărire a apelor Dolj pe anul tre-
cut; informare a Oficiului de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit Dolj privind gradul de
absorbţie a fondurilor europe-

MIRCEA CANŢĂR

O şedinţă scurtă şi formală
ne pentru agricultură şi dezvol-
tare rurală; raportul IPJ Dolj
privind as igurarea prote cţiei
unităţilor de învăţământ şcolar
şi a personalului didactic în pri-
mul trimestru al anului şcolar.
Teme serioase, la o simplă enun-
ţare a lor, cu impactul de rigoare
asupra comunităţii doljene. Cu toa-
te acestea, a existat un singur co-
mentariu, scurt, de circumstanţă,
pe marginea celor prezentate de
comisarul-şef Constantin Nicoles-
cu, altminteri singurul care a vor-
bit desluşibil, clar, convingător şi
în limba română. Să ne referim
puţin la informarea prezentată de
directorul Sistemului de gospodă-
rire a apelor Dolj, Stancu Florinel.
Numai şi numai împliniri pe fron-
tul lucrărilor hidrotehnice, cu rol
de apărare împotriva inundaţiilor,
încât sentimentul celor prezenţi nu
putea fi altul decât că anul trecut
tot Doljul a fost un şantier de îm-

bunătăţiri hidroameliorative. N-am
înţeles dacă a lipsit sau nu aportul
comunităţilor menţionate. Să cităm:
regularizare pe pârâul Fratoştiţa, la
Fratoştiţa şi Ţânţăreni, pe o lungi-
me de 1.350 metri, respectiv 1.300
metri; regularizare pe pârâul Brân-
coveanca, în satul Buzduc, pe o
lungime de 950 de metri; decol-
matare pe pârâul Tejeacu, la Leam-
na de Sus, pe o lungime de 1.100
metri; aceeaşi lucrare pe pârâul
Desnăţui, la Cleanov, pe o lungi-
me de 2.000 metri şi pe pârâul
Terpeziţa, la Gebleşti, pe o lungi-
me de 600 metri; completări tera-
samente la coronamente pe malul
drept al Jiului, la Schitu, pe 576
metri; apărare biologică de mal pe
pârâul Baboia, la Bârca, Galicea
Mare şi Izvoare, pe o lungime cu-
mulată de 800 de metri; apărare
biologică de mal drept pe râul Jiu,
la Potmelţu, pe 100 de metri. În
fine,  „biroul de apărare c ontra

inundaţiilor” a verificat, conform
raportării, starea tehnică şi funcţi-
onală a construcţiilor hidrotehni-
ce, pe râurile interioare şi la Dună-
re, c onform ordinului comun al
MAI şi Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice. Abureală
curată. Un bilanţ atât de festivist,
cu atâtea „linii... Maginot”, ar pu-
tea stârni uimire. Dacă ar fi şi real.
Şi dacă s-ar cunoaşte şi cheltuieli-
le de fonduri publice, despre care
nu s-a scos un cuvânt.  O mică
observaţie: chiar dacă limbajul teh-
nic este de regulă abraziv, grama-
tica elementară rămâne obligatorie.
Şi o nedumerire: an de an, primă-
vara sau în timpul precipitaţiilor
abundente, perimetrele enunţate a
fi reţinut atenţia celor de la SGA
Dolj s-au dovedit „puncte vulne-
rabile” în sistemul de apărare con-
tra inundaţiilor.  Prin volumul de
lucrări hidrotehnice menţionat a fi
fost executate înţelegem că,  pe

viitor, nu se vor mai repeta cele
întâmplate. Să aşteptăm în tihnă
topirea zăpezii. În calitatea sa de
preşedinte al Comitetului judeţean
pentru situaţii de urgenţă, şef al
protecţiei civile,  reprezentantul
Guvernului în ter itoriu, Marius
Deca, se putea arăta cât de cât
curios de cele prezentate, într-o
manieră otova, de directorul SGA
Dolj Florinel Stancu, consilier ju-
deţean din partea liberalilor, posi-
bil şi incompatibil. I-a mulţumit, cu
amenitate, gest de rutină, şi a dat
cuvântul lui Daniel Popescu de la
Oficiului de Plăţi pentru Dezvolta-
re Rurală şi Pescuit Dolj, care a
bolborosit şi acesta, evident pe lim-
ba lui, despre gradul de absorbţie
a fondurilor europene, probabil
mai ridicat ca niciodată. Depline
suc cese în ramură. Şi c u as ta,
după atâta dezvoltare de compe-
tenţă desăvârşită,  s -a înc heiat
şedinţa.

Blocurile din centrul istoric,
refăcute pe sponsorizări

Proprietarii din centrul vechi al Craiovei au
primit notif icări din partea Primăriei Craiova ca,
în termen de patru luni, să înceapă refacerea fa-
ţadelor.  Primarul Lia Olguţa Vasilescu i-a asigu-
rat pe consilieri că, dacă aceştia nu vor trece la
treabă, municipalitatea va face lucrările pe bani
publici,  apoi îi va obliga să returneze toate cos-
turile. Dacă nici atunci nu vor coopera, proprie-
tăţile vor fi puse sub sechestru.

Consilierul social-democrat,
Bianca Predescu, a pus problema
faţadelor din centrul istoric al Cra-
iovei. Alesul local a solicitat, în ple-
nul de săptămâna trecută, ca auto-
rităţile locale să găsească o soluţie
astfel încât şi clădirile să arate bine
atunci când se va finaliza proiectul
care se află acum în derulare şi care
presupune doar modernizarea in-
frastructurii. „Este în execuţie cen-
trul istoric al Craiovei. Toţi cetăţe-
nii se aşteaptă – şi acest lucru se
leagă de proiectul Craiova Capitală
Culturală Europeană – ca să fie re-
făcute şi faţadele clădirilor din aceas-
tă zonă. Cred că putem găsi şi noi o
soluţie pentru refacerea faţadelor
clădirilor, fie că sunt case, fie că
sunt blocuri, ştim că marea majori-
tate sunt proprietate particulară. Mai
sunt foarte puţine care aparţin RA-
ADPFL şi care nu au fost retroce-
date pentru că nu au fost moşteni-

tori care să solicite acest lucru”, a
cerut consilierul Bianca Predescu.

Modelul Sibiu,
cu părţi bune şi părţi rele

Alesul local le-a mai spus cole-
gilor, dar şi autorităţilor, că aceas-
tă grijă pentru cum va arăta zona
istorică a urbei, şi îndeosebi cea
legată de clădirile vechi, o au şi
cetăţenii care locuiesc în această
zonă, şi nu numai. Consilierul Bian-
ca Predescu a menţionat că a dis-
cutat cu mai mulţi oameni simpli
şi toţi au fost de acord că o mare
importanţă în această moderniza-
re o deţin faţadele care trebuiesc
refăcute. Alesul local a amintit de
modul în care Sibiul a reuşit să re-
zolve această problemă, reuşind
apoi să devină şi Capitala Culturală
Europeană în 2007. „Până acum
avem experienţa clădirilor pe care

ne-o pune la dispoziţie Sibiul. Are
părţi bune, dar şi mai puţin bune,
din câte am discutat cu colegii de
acolo, din mediul univers itar”, a
mai spus Bianca Predescu. Admi-
nistraţia de la Sibiu a reuşit să rea-
biliteze clădirile cu bani publici după
ce a declarat faţadele clădirilor de
utilitate publică.

Primăria Craiova
a notificat proprietarii

Primarul Lia Olguţa Vasilescu i-
a asigurat pe consilieri că faţadele
din centrul vechi al Craiovei vor fi
şi ele refăcute, iar lucrărilor vor fi
suportate de proprietarii cu care
municipalitatea a căzut deja de co-
mun acord. „Ne-am întâlnit cu cei
din centrul vechi şi nu au avut nici
un fel de problemă ca să îşi refacă
faţadele pe banii lor, aşa cum este
normal până la urmă. Au înţeles

care va fi potenţialul zonei şi, din
câte am înţeles, s-a dublat preţuri-
le proprietăţilor din centrul vechi”,
a declarat primarul Craiovei. Po-
trivit acestuia, proprietarii din cen-
trul vechi au la dispoziţie patru luni
ca să depună documentaţia de au-
torizate pentru refacerea faţadelor.
„În cazul în care nu îşi refac faţa-
dele, o vom face pe c heltuiala
noastră, apoi vom pune sub exe-
cutare proprietatea, aşa cum spu-
ne şi legea până la urmă”, a menţi-
onat primarul Lia Olguţa Vasiles-
cu, precizând că Primăria Craiova
a trimis notificări în acest sens.

Firmele de construcţii
vor lucra pentru municipalitate

Clădirile din centrul vechi care
aparţin încă RAADPFL-ului vor fi
refăcute cu bani de la bugetul lo-
cal. Olguţa Vasilescu a declarat, tot

în plenul de săptămâna trecută, că
fondurile necesare pentru reface-
rea acestor faţade au fost prinse
deja în buget. „Mai mult decât atât
am luat ac ceptul asociaţiilor de
proprietari pentru zona din inter-
secţia cu Lipscaniul, unde sunt niş-
te blocuri foarte urâte, şi pentru tot
ce înseamnă A.I.Cuza,  ca să pu-
tem să le văruim noi pe sponso-
rizare. Practic, firmele care lu-
c rează în Craiova au fos t de
acord să ia câte un bloc sau două
să le văruiască şi să le dea o faţă
mai frumoasă”,  a anunţat prima-
rul. După ce le vor fi c osmetiza-
te faţadele blocurilor, proprieta-
rii din c entru vor primi din par-
tea regiei f lori cu care să îşi de-
coreze ferestrele ş i balcoanele.
„Vom asigura floricelele ca să f ie
exact ca în Oc cident,  ca în ma-
rile oraşe c are arată foarte bine”.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de vineri, po-
liþiºtii craioveni i-au prins pe To-
micã Mihai, de 25 de ani, din Cra-
iova, condamnat 5 ani ºi 6 luni în-
chisoare pentru constituire de
grup infracþional ºi fals de mone-
dã ºi pe Florin Radu de 27 de ani,
din Craiova, condamnat la 5 ani
închisoare pentru aceleaºi infrac-
þiuni. „Craiovenii au fost ridicaþi
ºi introduºi în Centrul de Reþine-
re ºi Arestare Preventivã al In-
spectoratului, în baza mandatelor
de executare a pedepsei cu închi-
soarea emise pe numele lor de Tri-

Reamintim cã, ofiþerii Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj, împreunã cu poliþiºti din cadrul Postului de Poliþie Ra-
dovan ºi cu procurorul desemnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj organizau, pe 10 octombrie 2013,
un flagrant în timpul cãruia a fost prins Zamfir Curte, de 42
de ani, din Calafat când îi oferea agentului Alin Alexie, de 23
de ani, ajutor al ºefului Postului de Poliþie Radovan, suma de
120 euro pentru a-i înapoia permisul de conducere. Potrivit
rechizitoriului Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, pe 8
octombrie a.c., agentul Alin Alexie împreunã cu un coleg, în

Închisoare cu suspendare pentru doljeanul
care a vrut sã-l mituiascã pe agentul Alexie

Magistraþii Tribunalului Dolj l-au
condamnat pe Curte Zamfir, bãrbatul
de 42 de ani din Calafat care a vrut sã-
l mituiascã cu 120 de euro pe agentul
Alin Alexie, ajutorul ºefului Postului de
Poliþie din Radovan la 3 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 6 ani. Sentinþa,
pronunþatã vineri, nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel atât de incul-
pat cât ºi de procurori.

cadrul unei acþiuni preventive desfãºuratã în trafic, l-au sur-
prins pe Zamfir Curte, de 42 de ani, din Calafat, la volanul
unui autoturism Mercedes, încãlcând prevederile regimului
circulaþiei pe drumurile publice. Mai exact, doljeanul a tre-
cut pe culoarea roºu a semaforului electric amplasat pe DN
56. Poliþiºtii l-au oprit, i-au întocmit proces verbal de con-
travenþie ºi i-au reþinut permisul de conducere. Supãrat, pen-
tru cã avea nevoie de permisul de conducere întrucât merge
des în Bulgaria, de unde aduce maºini, Curte s-a dus a doua
zi la Postul de Poliþie Radovan, l-a gãsit acolo pe Alexie, ºi l-
a rugat sã rupã procesul verbal întocmit anterior ºi sã-i facã
altul, în care sã-i dea doar un avertisment, promiþând cã va
fi ºi el „atent”. Poliþistul l-a trimis „la plimbare”, însã Curte a
insistat, astfel cã poliþistul ºi-a anunþat superiorii, a fãcut un
denunþ ºi la Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj, doljeanul
fiind prins în flagrant când îi oferea ºpaga de 120 de euro.

Pe 24 octombrie 2013 s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care bãrbatul a fost trimis în judecatã, iar vineri,
31 ianuarie a.c., instanþa a pronunþat sentinþa. Curte Zamfir
a fost gãsit vinovat de comiterea infracþiunii de dare de mitã
ºi condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pe durata
unui termen de încercare de 6 ani. Judecãtorii au mai stabilit
ca inculpatul sã achite 600 de lei cheltuieli judiciare, sentinþa
putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

Craioveni condamnaþi definitivCraioveni condamnaþi definitivCraioveni condamnaþi definitivCraioveni condamnaþi definitivCraioveni condamnaþi definitiv
pentru falsificare de monedãpentru falsificare de monedãpentru falsificare de monedãpentru falsificare de monedãpentru falsificare de monedã

Doi craioveni, condamnaþi definitiv
la 5 ani de închisoare, respectiv 5 ani
ºi 6 luni închisoare pentru constituire
de grup infracþional ºi fals de monedã,
au fost prinºi ºi încarceraþi de poliþiºti
la acest sfârºit de sãptãmânã. Cei doi
fac parte dintr-un grup de opt persoa-
ne trimise în judecatã de procurorii

DIICOT Craiova, în urma unei acþiuni
de amploare desfãºuratã în februarie
2011, când s-a descoperit „fabrica de
bani” de pe strada „Râului” din Craio-
va, cu toþii fiind acuzaþi cã falsificau
lei ºi valutã, bancnotele fiind apoi puse
în circulaþie în Dolj. Sentinþa în dosar
a rãmas definitivã joi, 30 ianuarie a.c.

bunalul Dolj. Ambii vor fi trans-
feraþi în penitenciar pentru ispã-
ºirea pedepselor”, a precizat in-
spector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj

Mihai Tomicã, Florin Radu,
împreunã cu Vasile Ovidiu Petcu,
ce a primit 5 ani ºi 6 luni în ace-
laºi dosar (dar este din Mehedinþi
ºi va fi încarcerat acolo), au fost
condamnaþi definitiv joi, dupã ce
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
le-a respins ca nefondate recur-
surile declarate împotriva deciziei
penale nr. 61 din 26 februarie 2013
a Curþii de Apel Craiova, prin care

li s-au menþinut pedepsele primite
la Tribunalul Dolj.

„Fabrica de bani”
de pe strada Râului,
descoperitã
pe 1 februarie 2011

Povestea destructurãrii grupã-
rii de falsificatori de pe strada „Râu-
lui” din Craiova a început în urmã
cu trei ani. Chiar pe 1 februarie
2011, în cadrul unei ample acþiuni
a poliþiºtilor Brigãzii de Combatere
a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova ºi procurorilor DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, având
ca scop destructurarea unei reþele
de falsificatori de bani – lei ºi valu-
tã – care acþiona în Craiova, dar ºi
pe teritoriul judeþului, au fost efec-
tuate mai multe percheziþii la lo-
cuinþe ale romilor de pe strada
“Râului”, dar ºi în alte locuri, fiind
ridicaþi Victor Sîrbu (36 de ani),
Zaharia Radu zis “Tohari” (40 de
ani), Tomicã Mihai zis “Tomil” (23
de ani), Florin Radu, în timp ce din
municipiul Drobeta-Turnu Severin,
judeþul Mehedinþi, a fost “sãltat” un
alt membru al grupului, Ovidiu Va-
sile Petcu (27 de ani), toþi cinci fi-
ind arestaþi preventiv de pe 2 fe-
bruarie 2011. Mihai Dan Pãdaru (25
de ani) ºi Marian Mihai (32 de ani)

nu au fost gãsiþi de poliþiºti, pe nu-
mele lor fiind emise ulterior man-
date de arestare în lipsã, în timp
ce Ionuþ Logoviceanu a fost cer-
cetat în stare de libertate.

În urma percheziþiilor au fost
gãsite o unitate de calculator în
care poliþiºtii au dat peste matri-
þele bancnotelor care erau falsifi-
cate, un scanner ºi o imprimantã
performante utilizate la contrafa-
cerea bancnotelor autohtone ºi 14
bancnote contrafãcute din cupiu-
rile de 100 lei, 500 lei, 200 euro ºi
500 euro. Grupul se ocupa atât cu
”producerea” bancnotelor false,
cât ºi cu punerea lor în circulaþie,
Victor Sîrbu, coordonatorul reþe-
lei, încasând 50% din valoarea
bancnotelor false, însã în bani ade-
vãraþi, dupã cum au stabilit pro-
curorii DIICOT Craiova. Inculpa-
þii mergeau la staþii de alimentare
cu GPL, de obicei seara, în judeþ,
achitau cu o bancnotã de valoare

mare (falsã) ºi primeau restul în
bani buni.

Cei opt au fost trimiºi în jude-
catã pentru constituirea unui grup
infracþional organizat, falsificare
de monedã, punere în circulaþie a
valorilor falsificate ºi furturi de
cablu, iar în iunie 2011 trei dintre
inculpaþi, respectiv Florin Radu,
Mihai Tomicã ºi Petcu Vasile Ovi-
diu, ºi-au recunoscut infracþiuni-
le comise în faþa judecãtorilor ºi
au beneficiat de reducerea cu o
treime a pedepselor în baza Legii
Micii Reforme în Justiþie. Astfel,
Florin Radu a fost condamnat la
5 ani de închisoare, iar Tomicã ºi
Petcu la câte 5 ani ºi ºase luni de
închisoare. Au fãcut apel, iar ju-
decãtorii de la Curtea de Apel Cra-
iova le-au respins apelurile ca fi-
ind nefondate. Ceilalþi cinci incul-
paþi au fost condamnaþi ºi ei la pe-
depse cuprinse între 5 ºi 5 ani ºi
6 luni de detenþie.
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Amenzi de peste 19.000 lei aplicate
de poliţiştii de la Rutieră

Pompierii craioveni, cu ATV-ul la
o fermă din judeţ

Pompierii doljeni au ajuns, la sfâr-
şitul săptămânii trecute, cu ATV-ul, la
o fermă din vecinătatea comunei Leu,
cu mâncare şi medicamente pentru
proprietarul acesteia, întrucât drumul
până acolo nu a putut fi deszăpezit.

Cadrele Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă “Oltenia” al Judeţului Dolj au
fost solicitate să intervină, vineri după-
amiază, în comuna Leu, pentru a ajuta
şase persoane care au rămas izolate în
câmp, la o fermă de animale, la aproximativ
5 km de localitate. Era vorba despre pro-
prietarul fermei şi de ajutoarele acestuia. La
faţa locului au ajuns membri ai Detaşamen-
tul 1 de Pompieri Craiova cu un autocamion
ce transporta ATV-ul din dotare. Împreună
cu membrii Comitetului Local pentru Situa-
ţii de Urgenţă s-a acţionat cu un tractor cu
lamă în încercarea de a face pârtie, dar nu
s-a putut înainta decât 1 km. În aceste con-

diţii, un echipaj al ISU Dolj a pornit cu ATV-
ul către fermă, unde a ajuns fără probleme.
Proprietarul fermei, care solicitase medica-
mente, dar şi alimente, pentru el şi pentru
ajutoarele sale, a fost bucuros de sosirea
echipajului  şi a mulţumit, specificând că cel
mai mult avea nevoie de medicamente (As-
penter), a precizat mr. Florin Cocoşilă, pur-
tătorul de cuvânt al ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN 

Poliţiş tii din cadrul Serviciului
Rutier – BDNE, împreună cu lucră-
torii Biroului Rutier Craiova au acţi-
onat, la acest sfârşit de săptămână,
pentru prevenirea accidentelor rutie-
re generate de neacordarea priorită-
ţii pietonilor angajaţi regulamentar în
traversarea străzii, precum şi pentru
conştientizarea conducătorilor auto
cu privire la riscul la care se expun
atunci când încalcă regimul legal de
viteză. În cadrul acestor activităţi,
oamenii legii au constatat 166 aba-
teri de natură contravenţională apli-
când amenzi în valoare de peste
19.000 lei. Dintre acestea 11 au fost aplicate
conducătorilor auto care nu şi-au îndeplinit
obligaţia de a acorda prioritate pietonilor, iar
alte 8 conducătorilor auto care călcat mai mult
decât trebuie pedala de acceleraţie încălcând

limita legală de viteză. De asemenea, poliţiştii
au reţinut 12 permise de conducere în vede-
rea suspendării dreptului de a conduce şi au
retras 1 certificat de înmatriculare.

CARMEN ZUICAN

Un teritoriu binecuvântat,
aflat pe „paralela vinurilor
de calitate”

Respectul pentru pământ, pen-
tru viţa-de-vie mai cu seamă, vine
din vechime la Segarcea – terito-
riu binecuvântat,
aflat pe „paralela
vinurilor de cali-
tate”. Cultura este
favorizată aici de
condiţiile climati-
ce, plantaţiile vi-
ticole aflându-se
pe ultimele dea-
luri care se întind
înainte de Dună-
re, într-un amfi-
teatru format de
fluviu, Carpaţi şi
Munţii Balcani.

Aici, în acest
spaţiu „cu sol as-
pru şi soare arzător, ca o îmbinare
de înalt caracter uman şi natură
caldă, generoasă”, podgorenii duc,
cu mândrie, tradiţia mai departe.
Aici, Domeniul Coroanei reuşeşte
să f ie podgoria românească cea
mai premiată la competiţiile inter-
naţionale,  buchetul soiurilor de
struguri negri, fără a fi defavori-
zate însă cele albe, aducând un
portofoliu impresionant de medalii
din Europa, Asia şi America.
Care e secretul podgorenilor
din Segarcea?

Să f ie secretul vinurilor cu ca-
racter puternic ale Segarcei aceste
condiţii ideale de sol, precipitaţii

Domeniile viticole ale segărcenilor, lăsate
în grija Sfântului Trifon

Sărbătoare de tradiţie a podgorenilor, revigorată în anii din urmă,
mai cu seamă de când Domeniul Coroanei – un brand al locului şi al
ţării – primeşte recunoaşteri internaţionale pentru vinurile sale de
excepţie, Sfântul Trifon i-a readus împreună pe segărceni, sâmbătă,
chiar dacă pe un ger năprasnic. Pe lângă slujba religioasă şi stropirea
viilor şi livezilor cu agheasmă – cu credinţa că, astfel, vor avea rod
bogat, ferite fiind tot anul de dăunători, de secetă şi grindină –, local-
nicii s-au bucurat şi de un program artistic. La invitaţia Primăriei şi
Consiliului Local Segarcea, instrumentiştii şi soliştii Ansamblului Folc-
loric „Maria Tănase” au susţinut la Casa de Cultură spectacolul inti-
tulat… „Ţine, Doamne, verde via!”. Li s-a alăturat Ansamblul de datini
şi obiceiuri „Segărceanca”, sărbătoarea continuând, apoi, în fiecare
gospodărie. Căci nu e segărcean care să nu cultive viţă-de-vie măcar
pe un petic de pământ şi să nu ciocnească un pahar de vin din produc-
ţia proprie, mulţumindu-i Sfântului Trifon că i-a avut recolta în grijă.

şi temperaturi? Să fie eforturile şi
pasiunea oamenilor, la c are se
adaugă şi investiţiile făcute? Sunt
toate acestea, spun oamenii locu-
lui, dar nu numai: e şi spiritul Sfân-
tului Mucenic Trifon, pe care îl
invocă spre a le proteja recoltele.

În vechime, viticulturii şi pomi-
cultorii ţineau post în această zi,
cunoscută şi ca Arezanul sau Gur-
banul viilor.

„Podgorenii se duc la vie, taie
coarde de viţă în patru locuri, în
formă de cruce, iar deasupra toar-
nă vin (pe coarda tăiată), pun sare
şi înfig o bucată de slănină şi una
de pâine, ca să sporească rodul.
În alte părţi se mătură coşul în
ajunul lui Sf. Trifan, se ia această
funingine, c u cea din ajunul Bo-
botezei şi lui Sf.  Vasile şi se pre-
sară prin vie”, sc ria, la 1915,  re-
vista „Ion Creangă” – publicaţie
de limbă, literatură ş i artă popu-
lară apărută în Bârlad şi coordo-

nată de părintele etnografiei româ-
neşti, Tudor Pamfile.
Între sărbătoare religioasă
şi tradiţie populară

Tradiţiile de suflet locale au fost
reluate în acelaşi spirit al sărbăto-

rilor  din trec ut.  Ofrandele
tradiţionale, descântatul cu
fum sau brâiele şi cununile din
corzi de viţă s-au transformat
demult în binecuvântarea pre-
otului din parohie, care stro-
peşte cu agheasmă viile şi cra-
mele Segarcei, prin gestul său
amintind că la întâi al lui Fău-
rar – zi considerată îndeobşte
ca fiind Anul Nou Viticol –, în
ajunul Întâmpinării Domnului
(2 februarie),  îl serbăm pe
Sfântul Trifon, unul dintre pri-
mii martiri ai creştinătăţii. Năs-
cut în părţile Frigiei, în satul
ce se numea Campsada, din

părinţi drept-credincioşi, a primit
harul de a face minuni şi a tămă-
dui toate bolile. În
credinţa populară, e
cunoscut ca cel ce
păzeşte livezile de
omizi şi lăcuste, iar
pe oameni, de ne-
bunie.

«Despre Sf. Tri-
fon spun că a păzit
pe Fecioara Maria,
c ând a ieş it c u
pruncul Iisus la bi-
serică, de câinii lui
Sf. Petru (de iarnă),
care, păscând vite,
n-a băgat de seamă

că aceştia au sărit la Fecioară s-o
muşte. Atunci,  Fecioara Maria,
drept mulţumită, a făcut pe Trifon
stăpân peste lăcuste, viermi şi alte
gângănii, dându-i puterea de a le
orândui să facă stricăciuni în hol-
dele acelora care nu-l vor serba,
iar lui Petru i-a zis: „Petru, câinii
tăi să se facă lupi de azi înainte şi
să-ţi mănânc e întâi vitele tale”»,
nota folcloristul Th. D. Speranţia.
Şi mai povestea acesta: „Odată au
venit lăcustele. Toţi oamenii din sat
au făcut treabă – unii ducându-se
să alunge lăcustele, iar alţii în altă
parte. Numai o babă n-a făcut ni-
mic, ci a stat acasă şi s-a rugat
sfântului să-i ferească holdele.
Când s-a observat, la toţi făcuseră
lăcustele stricăciuni mari, dar de
holdele sale nu se atinseseră” (după
Antoaneta Olteanu – „Calendare-
le poporului român”, Ed. „Paide-
ia”, 2001).
Bun prilej de petrecere,
cu degustări şi muzică populară

Cu credinţa că le va avea recol-
tele în grijă, segărcenii l-au serbat
şi anul acesta. Dis-de-dimineaţă,
rugăciunea Sfântului Mucenic Tri-
fon a răsunat în biseric i,  unde
s-au adunat femeile satului, adu-
când cu ele grăunţe de toate felu-
rile, cu credinţa că, odată sfinţite
şi apoi semănate, vor da rod bo-
gat. La prânz, suflarea bărbăteas-
că a localităţii, în frunte cu prima-
rul Nicolae Popa şi însoţită de pre-
oţii Marin Anghel şi Dumitru Pa-
tra, a pornit spre zona silozului, spre
a face sfeştania viilor.

Sărbătoare cu caracter religios,
dar şi un bun prilej de petrecere,
Trifonul segărcenilor a continuat
cu un program de muzică şi dan-
suri populare. Suges tiv intitulat
„Ţine,  Doamne,  verde v ia!” ,
spectacolul Ansamblului Folcloric
„Maria Tănase” i-a adus în scenă,
la Casa de Cultură din localitate,
pe soliştii Lavinia Bîrsoghe, Lilia-
na Popa, Marius Măgureanu, Cris-
tian Bănăţeanu şi Ciri Mayer. Li

s-a alăturat Ansamblul
de datini şi obic eiuri
„Segărceanc a”, petre-
cerea continuând, apoi,
în fiecare gospodărie.
Căci nu e segărcean
care să nu cultive viţă-
de-vie măcar pe un pe-
tic de pământ şi să nu
ciocnească un pahar de
vin din producţia pro-
prie,  mulţumindu-i
Sfântului Trifon că i-a
avut recolta în grijă.

MAGDA BRATU
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Cine îºi mai aduce aminte cã, în pli-
nã consolidare a propriei dictaturi ur-
mare a nefericitei vizite în vastul la-
gãr comunist asiatic din 1971, Ceau-
ºescu ºi-a fãcut o obsesie, aproape
paranoicã, din implementarea, teore-
ticã ºi practicã, a unui „cod de eticã”:
un set programat doctrinar, stufos dar
imperativ, pe care, în varii contexte de
clandestinitate, mulþi dintre românii
afiliaþi gândirii bãºcãlioase, o asimi-
lau, ironic, „poruncilor evangelice”.
Într-un format de „ghid practic” (bro-
ºuricã în format de …reþetar), „porun-
cile” conturau o tipologie cvasi-cleri-
calã a acelui „om nou” transformat
într-un fel de cobai, dar uns, într-un
limbaj ideologic caricatural, în postu-
ra unui superman generalizat.

Nu-mi mai amintesc nici mãcar vag
vreuna din acele aserþiuni imperative.
ªi nu-i de mirare, fiindcã nici în acei
ani, aproape nimeni, incluzându-i chiar
ºi pe propagandiºtii anume însãrcinaþi,
nu reuºea sã reþinã, în literã ºi în spirit,
vreuna dintre cerinþe fãrã consulta, ori-
cum formal, broºurica la îndemânã cam
peste tot. Ceea ce-mi amintesc este
faptul cã enunþurile, dincolo de „stân-

gãciile” de gândire, sufereau de un
balast de banalitate care mimetiza
abundent o întreagã tradiþie a morali-
tãþii populare. „Bunãtatea”, „drepta-
tea”, „cinstea”, „compasiunea”, „cura-
jul”, „iubirea aproapelui”, „solidarita-
tea” etc., sustrase ethosului ancestral,
sfârºeau într-un fel de program secta-
rist, asumând, printr-o substituire per-
versã, forma unui fel de „terapie” in-
dusã, suport al îndoctrinãrii forþate.

Înghiþite de o uitare beneficã, acele
demersuri, cu ºi fãrã evidenta lor inu-
tilitate, n-ar trebui – gândesc – diso-
ciate nediferenþiat de contextul nici
unei alte forme de ideologie, ca sub-
strat ºi resort al Politicii în general. Întâi
de toate, fiindcã raportarea, dincolo de
orice balast doctrinar îndeobºte fumi-
gen, la o conduitã eticã înãuntrul ges-
tionãrii unui act politic este nu doar
necesarã, ci chiar constitutivã acestu-
ia. Se va spune cã majoritatea, dacã
nu toate, formaþiunile politice dispun
deja de astfel de coduri etice. Sufe-
rind îndeobºte de aceeaºi boalã cu re-
sorturi „catehetice”, dar mai ales de
un formalism ce le trãdeazã caracte-
rul pur convenþional, codurile acestea

rãmân literã moartã, atunci când nu
sunt doar simple invocãri de circum-
stanþã. ªi, plecând de aici, raportul din-
tre politicã ºi moralã redevine mai ac-
tual ca oricând. ªi la fel de dificil de
definit în niºte cadre ale unei gândiri
sustrase relaþiei controversate, dacã nu
de-a dreptul pernicioase, dintre „bine-
le” (comun) ºi „utilul” (partinic).

Bãtãlia pentru Putere, opacã la im-
perative morale, centratã, cum e, pe fi-
nalitãþi de moment, nu doar cã se dis-
penseazã de vreun set de reguli dato-
rate unei etici practice incluse într-un
mintal comunitar, dar chiar desfide, de-
seori fãþiº, orice incluziune. Competi-
þia se dispenseazã de reguli, travesti-
te, la nivelul unei retorici ipocrite, în
amãgitoare promisiuni, în care toate
acele principii ale moralei comune, aºa-
dar tradiþionale, asumã, belicos, doar
însemnele unei propagande limbute.

Nu-i de mirare. ca sã mã opresc la
un singur exemplu, cã în disputele
aprinse din gândirea politicã de astãzi
se înmulþesc vocile, autoritare, care
propun întoarcerea la moralã ca solu-
þie, liminarã, susþin unul dintre ei, de
salvare ºi remontare a democraþiei ca

atare. O democraþie moralã e, în cer-
curile unor gânditori occidentali, alter-
nativa, unica, la toate cele teoretizate
ºi aplicate în ultimul secol. Surclasând
democraþia partitivã, în forma ei de-
acum, ca ºi democraþia participativã
ori cea directã, aºa cum au survenit
în discursul politologic din ultimul de-
ceniu, democraþia moralã, în ciuda
aparentei simplitãþi a conceptului, ar
presupune, printre altele, o etapã pre-
liminarã de asanare, de la bazã, în
chiar actul constitutiv, a oricãrei ten-
tative de ocultare a primatului moral
al aderentului, ca posibil acant al unei
gestiuni a politicului.

Scepticismul nu lipseºte, fireºte, nici
de data aceasta. Întrebarea cum ar pu-
tea fi posibilã un astfel de proiect e con-
troversatã ºi fãrã rãspunsuri satisfãcã-
toare. Incapacitatea calificãrii sale
ideologice ºi doctrinare e generatã în
primul rând de reacþiile vehemente ale
actorilor din politica de azi care pre-
tind, cu nu mai puþinã ipocrizie, cã toa-
te aceste cerinþe constituie linii de forþã
ale propriilor lor opþiuni. Mai are vreo
importanþã cã pe terenul realitãþii lu-
crurile se prezintã cu totul altfel?

Democrat-liberalii doljeni s-
au întrunit ieri, în cadrul Bi-
roului Judeþean pentru a pune
la punct toate detaliile privind
alegerile europarlamentare ºi
nu în ultimul rând, alegerile
prezidenþiale. Totodatã, lide-
rii PDL Dolj i-au informat pe
primari despre ceea ce s-a
discutat la Colegiul Director
al partidului ce a avut loc sâm-
bãtã, la Braºov. „Alegerile
europarlamentare sunt foarte
importante, þinta noastrã este
sã fim al doilea partid ºi cel
mai puternic partid dupã flan-
cul dreptei. Cu acest target au
fost de acord toþi cei 45 de
ºefi de organizaþii judeþene,
prezenþi ieri ( n.r sâmbãtã) la
Braºov. ªi alegerile preziden-
þiale sunt la fel de importan-
te. Au o mizã foarte mare ºi
cu toþii ar trebui sã gândim ce
s-ar întâmpla dacã am avea ºi
guvern USL dar ºi preºedinte
dat de USL: Ar fi un dezas-
tru. Pânã la alegeri mai sunt
patru luni aºa cã am discutat
cu reprezentanþii colegiilor lo-
cale, cu primarii, cu consilie-
rii noºtri ºi toatã lumea este
pregãtitã sã avem un rezultat
bun. Stategia pentru alegerile
europene ºi prioritãþile legis-
lative pentru anul acesta au
fost cele douã proiecte. În
ceea ce priveºte alegerile pre-
zidenþiale pot spune domnul

PDL Dolj se pregãteºte de europarlamentare
Predoiu va fi în mod sigur vi-
itorul preºedinte al României
ºi sã ºtiþi cã ºtiu ce spun...”,
a spus Marian Jean Marines-
cu, preºedintele PDL Dolj.

300 de democraþi-
liberali doljeni vor
participa la mitingul
de sâmbãtã

Tot în cadrul Colegiului Di-
rector s-a luat ºi hotãrârea ca
sâmbãtã, 8 februarie, PDL sã
organizeze un miting, la Bucu-
reºti, în  Piaþa Parlamentului,
la care sunt aºteptaþi peste
15.000 de membri, dar ºi re-
prezentanþi ai ONG-urilor, ai
societãþii civile ºi nu în ultimul
rând, ai mass-mediei. Se va
protesta împotriva modificãri-
lor legislative propuse ºi adop-
tate de USL în aceastã perioa-
dã. Este vorba de nouã proiec-
te legislative declarate necon-
stituþionale de cãtre CCR.  Pe
de altã parte, s-a pus la punct
ºi strategia alegerilor europar-
lamentare la nivelul judeþului
Dolj, unde campania va fi co-
ordonatã de deputatul ªtefan
Stoica ºi s-a adus în discuþie
ºi temele care vor fi prezenta-
te oamenilor. „Organizaþia de
la Dolj va fi prezentã la acest
miting cu 300 de membri.
Vrem sã dãm un semnal clar,
cã suntem împotriva acestui

mod de a guvena þara. În
ceea ce priveºte alegeri-
le europarlamentare, PDL
ºi-a propus sã ocupe un
loc doi, dupã PSD. ªeful
campaniei la nivel naþio-
nal este secretarul gene-
ral  domnul  Flutur.  La
aceste alegeri ,  f iecare
par t id  t rebuie  sã  a ibã
200.000 de semnãturi uni-
ce pentru susþinerea can-
didatului. Ne-am propus
ca la Dolj sã strângem
15.000 de semnãturi. Ne
bucurãm totodatã, cã un
loc fruntaº pe listã se aflã
preºeditele nostru, domnul
Marian Jean Marinescu.
Acest lucru aratã un res-
pect faþã de electoratul care
ne-a susþinut, faþã de oltenii
care au votat pentru noi”, a de-
clarat deputatul ªtefan Stoica.

Marinescu:
„În Parlamentul
European,
am apãrat
interesul naþional”

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a spus cã ºi-
ar dori o campanie susþinutã
de activitatea din Parlamen-
tul European ºi mai puþin pe
ceea ce se întâmplã pe plan
naþional, pentru cã aºa se des-

fãºoarã aceste campanii pes-
te tot în Europa. Dar ºtie cã
acest lucru nu va fi posibil.
„Dacã ar fi sã ne prezentãm
activitatea de la Bruxelles, ar
fi foarte simplu. Eu, Teodor
Stolojan ºi Monica Macovei
avem rapoarte cât toþi ceilalþi
europarlamentari la un loc ºi
acest lucru se poate verifica
foarte uºor. Eu ºtiu cã acolo
mi-am fãcut treaba. Am luat
pozitie când a venit vorba de
migraþia forþei de muncã, am
fost în Italia când românii
aveau probleme cu locurile de
muncã, am fost chiar ºi la
Papa cu o scr isoare,  i -am
adus pe francezi, aici, la Cra-

iova sã se convingã ei, când
s-a discutat despre cetãþenii
rromi. Am apãrat interesul
naþional. De fapt pentru asta
suntem cu toþi trimiºi acolo, sã
apãrãm interesul naþional.
Sunt convis cã nu se va rezu-
ma la aºa ceva campania. Se
va reveni la teme false, sala-
rii tãiate, Bãsescu, Udrea, dar
asta e... românii trebuie sã
ºtie cã sunt miliarde de lei,
fonduri europene, pentru lo-
curile de muncã ºi actualul
guvern nu face nimic sã le ac-
ceseze”, a completat vicepre-
ºedintele EPP; Marian Jean
Marinescu.

MARGA BULUGEAN
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EURES România pune la dis-
poziþie în aceastã perioadã peste
180 de locuri de muncã pentru
persoanele care doresc sã mun-
ceascã în Danemarca ºi Franþa.
Astfel, doljenii care doresc sã lu-
creze în domeniul agricol, la cu-
les de cãpºuni, în Danemarca, au
avut ca termen limitã pentru de-
punerea dosarelor, date de 31 ia-
nuarie ºi au avut la
dispoziþie doar 35
de locuri. Pentru
culesul de mazã-
re, doljenii mai au
la dispoziþie o sin-
gurã zi, mâine, 4
februarie, fiind ul-
tima zi în care se
mai primesc dosa-
re. Pentru aceastã
activitate sunt la
puse la bãtaie în
jur de 100 de lo-
curi, iar selecþia se
va organiza la Ora-
dea, în a doua de-
cadã la lunii fe-
bruarie 2014. „În
Danemarca, plata
muncii este în funcþie de cantita-
tea recoltatã. Se plãteºte echiva-
lentul în coroane daneze a apro-
ximativ 1 euro brut/ kilogram. An-
gajatorul oferã cazare contra cost,
taxa de cazare/lucrãtor/zi fiind
echivalentul în coroane daneze a
circa 8 euro. Se asigurã spaþii
pentru prepararea mâncãrii, du-
ºuri, maºini de spãlat, TV ºi in-
ternet wireless. Durata contractu-
lui este dev aproximativ 6-7 sãp-
tãmâni, 6 zile/sãpãtmâna, în me-
diu de 25-30 ore/sãptãmânã. Se-
zonul de recoltare a cãpãºunilor
începe aproximativ la începutul
lunii iunie ºi se terminã în jurul
datei de 15 august”, a precizat
Daniela Barbu, directorul execu-
tiv al AJOFM Dolj, într-un comu-
nicat de presã.

Culegãtorii
de mazare plãtiþi
la kilogram

Doljenii care ar dori sã presteze
o activitatea în domeniul agricol,

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

mai precis la cules de mazãre tre-
buie sã ºtie cã ºi aici, ca ºi la cule-
sul de cãpºuni, plata se face în
funcþie de cantitatea recultatã ºi se
plãteºte aproximativ 0,6 euro/kilo-
gram. Angajatorul oferã cazare
contra cost, în jur de 4-8 euro, iar
durata contractului este între 1 iu-
nie 2014 ºi 1 septembrie 2014, fi-
ind vorba de 6 zile/sãptãmânã, în

mediu 30-40 de ore pe sãptãmâ-
nã. „candidaþii trebuie sã trimitã CV
model EUROPASS în limba engle-
zã, cu fotografie la daresa de email
a angajatorului ºi de asemenea sã
completeze online un formular de
aplicare. Preselecþia persoanelor
care au aplicat se va face de anga-
jatori. Invitarea la selecþie a per-
soanelor preselectate se va în timp
util de consilierul Eures din cadrul
Agenþiei Judeþene pentru Ocupa-
rea Forþei de Muncã din judeþul de
domiciliu al candidatului. Detaliile
referitoare la data exactã, locaþia
ºi programul selecþiei vor fi trans-
mise numai persoanelor invitate.
Nu sunt admise alte persoane la in-
terviu”, a consemnat directorul
AJOFM Dolj, în acelaºi comuni-
cat de presã.

36 de job-uri
în Sãnãtate

În aceasta perioadã tot prin re-
þeaua EURES sunt puse la dispo-
ziþia persoanelor interesate 48 lo-

curi de muncã în Franþa. Dolje-
nii car-ºi cautã un job ºi vor sã
presteze o activitate în afara þãri
trebuie sã cunoscã cã cele mai
multe locuri de muncã vacante
sunt în domeniul sãnãtãþii. Astfel
ca kinetoterapeut – trei locuri
(douã pe perioadã determinatã de
3 luni ºi un loc pe perioadã nede-
terminatã), salariul oferit – 2.185
euro brut; medic generalist –
zece locuri – contract pe perioa-
da nedeterminatã, salariul oferit
7000 – 10.000 euro, experienãþa
necesarã de minim 2 ani; medic
de urgenþã – cinci locuri – con-
tract pe perioadã nedeterminatã,
salariul oferit 6.000 euro în func-
þie de experienþã, fiind vorba de
minim doi ani; medic oftalmolog
– trei locuri – salariul minim oferit
5.000 euro, experienþa necesarã
minim 2 ani. Tot în Franþa se mai
cautã ºi ortofonist (logoped) – un
loc – contract pe perioada nede-
terminatã, salariul oferit 2.185
euro brut, medic anestezist cu
salariu negociabil în funcþie de
experienþã, dar sã ai minim trei

ani; medic endo-
crinolog - diabe-
tologist – un loc,
terapeut ocupaþio-
nal, de asemenea
un post ;  medic
geriatrie – douã
locuri - experien-
þã minim doi ani ºi
medic ginecolog
– obstretician –
cinci locuri- cu o
experienþã mini-
mã necesarã de
trei ani.

Chirurgii
oftalmologi,
plãtiþi
regeºte

Daniela Barbu, directorul exe-
cutiv al AJOFM Dolj a precizat
în comunicatul de presã remis
mass-mediei cã în Franþa se mai
cautã chirurgii oftalmologi, pen-
tru un salariu minim garantat
8000 euro pe lunã. Cel care do-

reºte acest job va fi scutit la im-
pozitul pe salariu pentru un an
de zile ºi va gãsi sprijin pentru
gãsirea unei locuinþe, dar se im-
pune condiþia ca cei care aplicã
sã aibã o experienþã necesarã de
minim trei ani. „Chirurg vascu-
lar – un loc – salariu negociabil
în funcþie de experienþã, sprijin
pentru a gãsi o locuinþã timp de
o  lunã dar ºi în acest caz sunt
solicitate persoanele care au ex-
perienta. Chirurg visceral, de
asemenea un post ºi radiolog, un
loc, pentru care salariu minim

garantat va fi de 8000 euro pe
lunã, De asemenea va avea o
scutire la impozit pe salariu un
an ºi sprijin pentru gãsirea unei
locuinþe. Se impune experienþa
de minim 3 ani”, a mai subliniat
Daniela Barbu în comunicatul de
presã.

Strungarii ºi sudori,
cãutaþi în Franþa

În Franþa sunt la mare cãuta-
re sudorii ºi strungarii. Doljenii
care doresc sã lucreze în Fran-
þa, ca sudori sau ca strungari,
trebuie sã ºtie cã sunt ºase lo-
curi disponibile, pentru fiecare
meserie în parte. Oltenii pot lu-
cra acolo cu contract pe perioa-
dã determintã de la ºase pânã la
nouã luni, salariul oferit între
1.500 – 1.700 euro brut (nego-
ciabil în funcþie de experienþa),
dar oricum nu se primesc cere-
rile care nu fac dovada unei ex-
perienþe minime de doi ani.  Pen-
tru postul de kinetoterapeut pe
perioada nedeterminata se trans-
mite CV la adresa de email: gil-
les.lechantre@cooptalis.com iar
pentru toate celelalte locuri de
muncã oferite se transmite CV
la adresa de email: Sandrine.vil-
cot@cooptalis.com .
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Elevii din clasa a VIII-a vor fi
informaþi ºi consiliaþi privind în-
vãþãmântul profesional. Se va în-
tâmpla în cadrul acþiunilor ”Sãp-
tãmâna meseriilor” ºi ”Târgul me-
seriilor“. Înscrierea se face pe
baza opþiunii candidatului pentru
o calificare profesionalã din ofer-
ta ºcolii. Elevul are posibilitatea
sã înregistreze mai multe opþiuni
în fiºa de înscriere.

Calendarul înscrierii
ºi admiterii
în învãþãmântul
profesional de 3 ani

Înscrierea ºi admiterea în în-
vãþãmântul profesional se des-
fãºoarã în trei etape, dupã cum
urmeazã:
Etapa I

 22-23 mai 2014: Secretaria-
tele unitãþilor de învãþãmânt gim-
nazial completeazã, la cererea
elevilor ºi a pãrinþilor/reprezen-
tanþilor legali pentru minori, fiºa
de înscriere în învãþãmântul pro-
fesional cu durata de 3 ani. Eli-

În luna mai încep înscrierile elevilorÎn luna mai încep înscrierile elevilorÎn luna mai încep înscrierile elevilorÎn luna mai încep înscrierile elevilorÎn luna mai încep înscrierile elevilor
în învãþãmântul profesionalîn învãþãmântul profesionalîn învãþãmântul profesionalîn învãþãmântul profesionalîn învãþãmântul profesional

Elevii care vor sã se urmeze
cursurile unei ºcoli profesionale
trebuie sã ºtie cã înscrierile vor
începe în luna mai. Metodologiei
de organizare ºi funcþionare a
învãþãmântului profesional de
stat, care a fost pusã în dezba-
tere de Ministerul Educaþiei,

anul ºcolar 2014-2015 va fi pri-
mul în care învãþãmântul profe-
sional va avea o duratã de 3 ani.
Candidaþii respinºi sau cei care
doresc sã renunþe la locul ocu-
pat în ºcoala profesionalã se pot
înscrie la admiterea în învãþã-
mântul liceal.

berarea, de cãtre unitãþile de în-
vãþãmânt gimnazial, a fiºei de în-
scriere în învãþãmântul profesi-
onal cu durata de 3 ani, pentru
candidaþii care solicitã aceasta.
26-27 mai 2014: Înscrierea can-
didaþilor la unitãþile de învãþã-
mânt care ºcolarizeazã învãþã-
mânt profesional cu durata de 3
ani, pe baza fisei de înscriere în
învãþãmântul profesional cu du-

rata de 3 ani. 28 mai 2014: Afi-
ºarea listei candidaþilor înscriºi
ºi a graficului de desfãºurare a
sesiunii de preselecþie ºi/sau a
probei suplimentare de admite-
re, dupã caz. 29-30 mai 2014:
Derularea probei de preselecþie,
în unitãþile de învãþãmânt în care
s-a decis derularea acesteia. 4
iunie 2014: Afiºarea rezultate-
lor sesiunii de preselecþie la se-
diul unitãþii de învãþãmânt. Aco-
lo unde numãrul celor reuºiþi la
preselecþie este mai mare decât
numãrul locurilor disponibile, se
va preciza cã urmeazã o probã
suplimentarã de admitere, în
urma cãreia se va definitiva lista

candidaþilor admiºi în învãþã-
mântul profesional. În listele afi-
ºate se va menþiona, în mod ex-
pres, anularea înscrierii în învã-
þãmântul profesional a candida-
þilor care nu promoveazã clasa
a VIII-a. 4-5 iunie 2014: Ridi-
carea de cãtre candidaþii respinºi
a fiselor de înscriere la învãþã-
mântul profesional cu durata de
3 ani de la unitatea de învãþãmânt
care a organizat sesiunea de pre-
selecþie. 6 iunie 2014: Înscrie-
rea candidaþilor respinºi la pro-
ba de preselecþie, la altã unitate
de învãþãmânt care ºcolarizeazã
învãþãmânt profesional cu dura-
ta de 3 ani, care nu a organizat
proba de preselecþie. 7 iunie
2014: Afiºarea listei candidaþilor
înscriºi la învãþãmântul profesi-
onal cu durata de 3 ani, dupã în-
scrierea candidaþilor respinºi la
unitãþile de învãþãmânt care au
organizat proba de preselecþie.
Afiºarea informaþiilor (data, lo-
cul de desfãºurare, orã, acte ne-
cesare de identitate a candidaþi-
lor, alte detalii organizatorice)
privind organizarea probei supli-
mentare de admitere, la
unitãþile de învãþãmânt
profesional pentru care
numãrul de candidaþi
înscriºi este mai mare
decât numãrul locurilor
oferite de unitatea de
învãþãmânt. 10 iunie
2014 :  Desfãºurarea
probei suplimentare de
admitere (acolo unde
numãrul candidaþilor
este mai mare decât nu-
mãrul locurilor oferite
de ºcoalã). 13 iunie 2014: Afi-
ºarea rezultatelor probei supli-
mentare de admitere la sediul
unitãþilor de învãþãmânt care au
organizat probã. Depunerea con-
testaþiilor la proba suplimentarã
de admitere acolo unde proce-
dura de admitere permite acest
lucru. 16 iunie 2014: Afiºarea
rezultatelor finale la proba supli-
mentarã de admitere, în urma
contestaþiilor. În listele afiºate se
va menþiona expres anularea în-
scrierii în învãþãmântul profesi-
onal a candidaþilor care nu pro-
moveazã clasa a VIII-a. Trans-
miterea, de cãtre comisia de ad-
mitere din unitatea de învãþã-
mânt care organizeazã învãþã-
mânt profesional cu durata de 3
ani, în format electronic ºi în
scris, cãtre comisia de admitere
judeþeana/a municipiului Bucu-
reºti pentru învãþãmânt profesi-

onal cu durata de 3 ani, a rezul-
tatelor la proba suplimentarã de
admitere. 7 iulie 2014: Afiºarea
la sediul ºcolilor care organizea-
zã învãþãmânt profesional a lo-
curilor rãmase libere în etapa I.
Etapa a II-a

Cea de-a doua etapã începe pe
27 iulie a.c. cu înscrierea candi-
daþilor ºi se încheie pe 12 august.

27-28 iulie 2014: Înscrierea
elevilor la ºcolile profesionale cu
durata de 3 ani. 29 iulie 2014:
Afiºarea listei candidaþilor înscriºi
la învãþãmântul profesional cu
durata de 3 ani ºi a graficului de

desfãºurare a preselecþie ºi/sau
a probei suplimentare de admite-
re, dupã caz. 30-31 iulie 2014:
Derularea probei de preselecþie în
ºcolile profesionale în care s-a
decis derularea acesteia. 1-2 au-
gust 2014: Afiºarea rezultatelor
sesiunii de preselecþie la sediul
ºcolii profesionale. 3-4 august
2014: Înscrierea elevilor respinºi
la sesiunea de preselecþie, la altã
ºcoalã profesionalã care ºcolari-
zeazã învãþãmânt profesional cu
durata de 3 ani fãrã preselecþie.
5 august 2014: Afiºarea informa-
þiilor (data, locul de desfãºurare,
orã, acte necesare de identitate a
candidaþilor, alte detalii organiza-
torice) privind organizarea pro-
bei suplimentare de admitere,
acolo unde numãrul candidaþilor
înscriºi este mai mare decât nu-
mãrul locurilor oferite. 7 august
2014: Desfãºurarea probei supli-

mentare de admitere (acolo unde
este cazul). 8 august 2014: Afi-
ºarea rezultatelor probei supli-
mentare de admitere; Depunerea
ºi rezolvarea contestaþiilor. 9 au-
gust 2014: Afiºarea rezultatelor
finale la proba suplimentarã de
admitere, în urma contestaþiilor.
10 august 2014: Afiºarea listei
candidaþilor declaraþi admiºi ºi a
celor respinºi. 11-12 august
2014: Candidaþii declaraþi admiºi
depun, la ºcolile la care au fost
declaraþi admiºi, dosarele de în-
scriere.
Etapa a III-a

Etapa a III-a înce-
pe pe 25 august ºi se
încheie pe 8 septem-
brie, dupã urmãtorul
calendar: 25 august
2014: ªcolile profesi-
onale cu durata 3 ani
care au locuri libere
afiºeazã graficul în-
scrierii, al probei de
preselecþie ºi al celei
suplimentare de admi-
tere. 1-2 septembrie
2014: Înscrierea can-

didaþilor. 3 septembrie 2014:
Afiºarea informaþiilor (data, locul
de desfãºurare, orã, acte nece-
sare de identitate a candidaþilor)
privind organizarea probei supli-
mentare de admitere, la unitãþile
de învãþãmânt profesional pentru
care numãrul de candidaþi înscriºi
este mai mare decât numãrul lo-
curilor oferite de unitatea de în-
vãþãmânt. 4-5 septembrie 2014:
Derularea probei de preselecþie ºi/
sau a probei suplimentare de ad-
mitere, dupã caz. 6 septembrie
2014: Afiºarea rezultatelor probei
de preselecþie ºi/sau a probei su-
plimentare de admitere. Depune-
rea ºi rezolvarea contestaþiilor. 7
septembrie 2014: Afiºarea listei
candidaþilor admiºi. 8 septem-
brie 2014: Candidaþii declaraþi
admiºi depun, la unitãþile ºcolare
la care au fost declaraþi admiºi,
dosarele de înscriere.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

În prim plan a fost violonistul Gabriel Niţă, concertmaestrul
orchestrei noastre, care a putut fi văzut într-una dintre rarele
sale apariţii de până acum în postura de solist. Studiile şi expe-
rienţa sa vastă – din 1988 face parte din orchestra craioveană –
îl recomandau ca un violonist care şi-a demonstrat deja calită-
ţile. Aşteptările erau cu atât mai mari cu cât programul serii
propunea şi o bijuterie la vioară din Paganini, compozitorul de-
spre care cei care l-au ascultat cântând spuneau că şi-ar fi
vândut sufletul diavolului în schimbul harului său muzical.

Sub bagheta unui dirijor tânăr şi talentat, muzicianul li-
banez Lubnan Baalbaki, violonistul craiovean a oferit pu-
blicului Concertul nr. 4 pentru vioară şi orchestră al lui
Nicc olo Paganini, singurul din cele şase scrise care a ră-
mas mult timp nedescoperit şi c are presupune,  înainte de
toate, o tehnică de înaltă calitate din partea violonistului.
Aşadar, o mare provocare pentru interpret!

O seară cu Paganini
O intenţie lăudabilă a Filarmonicii „Oltenia” de a promova valorile locale, care au

stat mult timp în umbră în ciuda experienţei şi talentului lor, s-a dovedit a fi o seară de
excepţie pentru publicul meloman care a venit să audieze concertul de vineri seara.

Un recital de excepţie
Gabriel Niţă a intrat în scenă cu emoţii, şter-

gându-şi des fruntea cu o batistă, dar avea să o
părăsească în aplauzele puternice ale sălii. Timp
de 30 de minute, cât a durat concertul, fără să
consulte nici o partitură, solistul a închis ochii şi a
zburat pe strune urmărind doar notele întipărite în
minte. Şi-a început recitalul după acordurile dra-
matice ale orchestrei, când vioara sa a captat brusc sala cu
un pasaj de o tulburătoare melancolie. Rând pe rând, sunetele
aflate într-o permanentă joacă au scăpat de sub arcuşul său şi
au învăluit publicul într-o magie muzicală imaginată cu 200
de ani în urmă de marele compozitor. Condusă cu o tehnică a
interpretării impecabilă, vioara a vrăjit audienţa cu capriciile
sale, intuite ca nimeni altul de Paganini: când tristă şi visătoa-

re, când sprinţară şi încrezătoare, uşor nevrotică uneori. La-
birintul elegant al notelor au amuţit pur şi simplu sala, făcân-
du-i pe spectatori să recunoască din nou geniul „demonului
viorii”, aşa cum a fost apreciat Niccolo Paganini, iar pe dirijor
să îl privească admirativ pe violonistul Gabriel Niţă, care s-a
ridicat la înălţimea unei interpretări de excepţie.

LAURA MOŢÎRLICHE

Patru spectacole noi-nouţe
vor inaugura Sala Studio

Din lumea de basm a iernii,
prin al c ărei ger se plimbă Baba
Dochia cea cu nouă c ojoace, se
adăpos teşte fetiţa cu chibrituri a
lui Hans Christian Andersen ori,
de ce nu,  zboară cu săniuţa fie-
care dintre voi,  Teatrul pentru
Copii şi Tineret „Colibri” vă in-
vită să treceţi în lumea sa de po-
veşti.  Una cu spectac o-
le noi-nouţe,  în care ac-
torii şi-au pus toată dra-
gostea şi priceperea, una
în care vă veţi putea da
măsura talentului parti-
cipând la felurile ateliere
de creaţie, una din care
proiec ţiile de f ilme ş i
audiţiile vă vor oferi po-
s ibilitatea întâlnir ii c u
personaje uitate sau poa-
te numai rătăc ite prin
poveşti…

„Cheiţa fermecată”,
„Prietenii Motanului În-
călţat”, „La joacă prin
lumea  pov eşti lor”  ş i
„Miorlau” sunt cele mai
noi produc ţii, cu care, de altfel,
va fi inaugurat încă un spaţiu al
teatrului: Sala Studio.  «Este un
spaţiu multifuncţional foarte po-
trivit pentru ceea ce vrem noi să
facem. Adică spectac ole mici, de
studio, cu c omponentă didac tică
şi demonstrativă. Sunt spectaco-
le de „împrietenire” a celor mici
cu teatrul de păpuşi.  Încercăm să
le netezim drumul către noi prin
crearea unei atmosfere de intimi-
tate, de apropiere de păpuşă, fără
„bariera” scenei, cu o lumină mai
caldă, dar păstrând în acelaşi timp
rigoarea unui spectac ol», explică
Adriana Te odorescu, managerul
Teatrului „Colibri”.

În program:
Astăzi, 3 februarie

 Ora 10.30 – proiecţie film
(foaier)
 Ora 11.00 – spec tac olul

„Cheiţa fermecată” (Sala Studio)
 Ora 16.00 – „Fabrica de po-

veşti” – audiţie şi desene (Sala Studio)
Mâine, 4 februarie

 Ora 10.30 – proiecţie film
(foaier)
 Ora 11.00 – spec tac olul

„Prietenii Motanului Încălţat” (Sala
Studio)
 Ora 16.00 – „Fabrica de

poveşti” – audiţie şi desene (Sala
Studio)

Miercuri, 5 februarie
 Ora 10.30 – proiecţie film

(foaier)
 Ora 11.00 – spectacolul „La

joacă prin lumea poveştilor” (Sala
Studio)
 Ora 16.00 – „Fabrica de po-

veşti” – audiţie şi desene (Sala Stu-
dio)

Joi, 6 februarie
 Ora 10.30 – proiecţie film

(foaier)
 Ora 11.00 – spectacolul „La

joacă prin lumea poveştilor” (Sala
Studio)
 Ora 16.00 – „Fabrica de po-

veşti” – audiţie şi desene (Sala Studio)
Vineri, 7 februarie

 Ora 10.30 – proiecţie film
(foaier)
 Ora 11.00 – spec tac olul

„Miorlau” (Sala Studio)
 Ora 16.00 – „Fabrica de

poveşti” – audiţie şi desene (Sala
Studio)

Sâmbătă, 8 februarie
 Ora 18.00 – spectacolul „Ca-

valerii Mesei Rotunde” (Sala Mare)
Duminică, 9 februarie

 Ora 11.00 – spec tac olul
„Cântăreţii din Bremen” (Sala Mare)

A ve nit vacanţa, aşadar fiţi bineveniţi la
„Fabrica de  poveşti” ElectroColibri!
Spectacole,  proiecţii de filme, ateliere de
creaţie, audiţii ş i dese ne – toate se lasă
descoperite , săptămâna aceasta, de micii şi
marii spectatori ai Craiovei. Evenimentele

sunt organizate de  Teatrul pentru Copii şi
Tine ret „Colibri” şi găzduite la sediul din
Cale a Bucureşti nr. 56 începând de astăzi
până duminică, 9 februarie. Adică pe
întreaga perioadă a vacanţei interse mes-
triale a copiilor!

Cuvintele magice
care vă duc mai aproape
de personajele preferate

„Cheiţa fermecată”, spectacol-
atelier realizat de Rodica Prisăca-
ru în colaborare cu actorul Mugur
Prisăc aru,  le deschide copiilor
poarta spre universul magic al
păpuşilor care dau grai poveştilor
la teatru. Micii spectatori află că
sunt mari povestitori, îşi întâlnesc

personajele preferate din reprezen-
taţii precum „Fata babei şi fata
moşneagului” sau „Punguţa cu
doi bani”,  descoperă tehnici de
mânuire şi tipuri de păpuşi. „Prie-
tenii Motanului Încălţat” este o
propunere de interpretare a cunos-
cutei poveşti venită din partea ac-
triţei Iulia Cârstea. Alături de cole-
gii de scenă Daniel Mirea, Oana
Stancu, Alis Ianoş,  Emanuel Po-
pescu şi Eugen Nicola a transfor-
mat-o într-un spectacol ce prezintă
isprăvile unei trupe amatoare de
teatru de păpuşi şi admiratoare a
vestitului motan, hotărâtă să cu-
cerească publicul de la oraş.

 „La joacă prin lumea poveş-
tilor” este o invitaţie cu dedicaţie

pentru copii lansată de
Adriana Ioncu împreună
c u Oana Stanc u, Alis
Ianoş, Emanuel Popescu şi Eugen
Nicola să înveţe cuvintele magice
numai de ei ştiute c a să ajungă
aproape de Cenuşăreasa, de iste-
ţul cocoş şi a lui Punguţă cu doi
bani, de Albă ca Zăpada şi vrăji-
toarea cea rea. În fine, „Miorlau”,
spectacol-atelier de şi cu Rodica
Prisăcaru şi Oana Stancu, se aşea-

ză într-un dec or de
poveste şi le demon-
s trează c opiilor  c ă
răsfăţul are leac, iar
cei ce strâmbă des din
nas la poveţele pă-

rinţilor, buni-
cilor, ce îş i
pun pe fugă
prietenii se
pot trezi sin-
guri, de toţi
ignoraţi.
Participanţii la audiţii –
desenatori inspiraţi
de poveştile ascultate

Spectacolele se vor succeda
începând de astăzi, zilnic,  de la
ora 11.00, pe toată perioada va-
canţei inter semestriale a copii-
lor, până vineri, 7 februarie, şi
vor alterna c u diverse activităţi
organizate – de asemenea, zilnic
– în foaierul teatrului.  La 10.30

vor avea loc proiecţii c u frag-
mente din spec tac ole care nu se
mai regăsesc în repertoriul insti-
tuţiei, iar după-amiaza,  de la ora
16.00 – audiţii ş i desene.  «Un
proiec t realizat în parteneriat cu
Teatrul „Ariel” din Târgu Mureş
şi Radio Târgu Mureş face auzi-
te pentru copiii craioveni scurte
povestioare semnate de scriitoa-
rea Alina Nelega.  Partic ipanţii la
audiţii se vor transforma în de-
senatori inspiraţi de poveştile as-
cultate, iar creaţiile lor vor fi ex-
puse în Sala Studio a Teatrului

„Colibri”», a mai prec izat mana-
gerul Adriana Teodoresc u.

În plus, copiii se pot bucura în
vacanţă şi de ateliere de creaţie, ca
şi de obişnuitele spec tacole de
sâmbătă, ora 18.00, şi duminică,
ora 11.00. Accesul atât la repre-
zentaţiile de studio, cât şi la audiţii
şi desene se face pe bază de bilet,
care va putea fi cumpărat de la
agenţia teatrului, la preţul de 5 lei.

MAGDA BRATU
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Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Începând cu luna ianuarie a.c.,
medicii de familie au anunþat cã
nu mai elibereazã reþete compen-
sate cu 90 la sutã pensionarilor cu
venituri sub 700 de lei, decât în
situaþia în care aceºtia aduc ade-
verinþã de la Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã (ANAF)
care sã dovedeascã faptul cã pen-
sia lor nu depãºeºte acest prag.
Motivul invocat a fost acela cã
Ministerul Finanþelor le-a imputat
medicilor de familie sume de bani

Decizia medicilor de familie de a
nu mai elibera reþete compensate 90
la sutã pentru pensionarii cu veni-
turi sub 700 de lei decât cu adeve-
rinþã de la Finanþe nu este agreatã
de reprezentanþii Casei de Asigurãri

de Sãnãtate. Aceºtia au transmis
doctorilor sã nu mai solicite adeve-
rinþã de venit, fiind suficientã de-
claraþia pe proprie rãspundere a
pensionarului ºi copia dupã talonul
de pensie.

Reprezentanþii Ministerului
Sãnãtãþii au anunþat cã începând
de astãzi ºi pânã pe data de 8
februarie a.c., la Spitalul de
Copii “Marie Curie” din Bucu-
reºti vor avea loc noi operaþii de
chirurgie cardiacã pediatricã.
Misiunea medicalã face parte din
Programul de Dezvoltare a
chirurgiei cardiovasculare
pediatrice iniþiat de Ministerul
Sãnãtãþii în colaborare cu clinica
italianã San Donato ºi fundaþia
Bambini Cardiopatici nel Mondo.
Cu aceastã ocazie, în România,
va sosi o echipã de cinci medici
ºi patru asistenþi medicali italieni
de la clinica San Donato din

Noi operaþii pe cord,
în colaborare cu medici italieni

Milano, care împreunã cu cinci
medici ºi opt asistenþi medicali
români vor efectua mai multe
operaþii la copii pentru corecta-
rea unor malformaþii congenitale
cardiace.

Din personalul medical
român care va asista specialiºtii
italieni în timpul operaþiilor, doi
medici ºi patru asistente
medicale s-au aflat deja în
programul de formare în
chirurgia cardiovascularã
pediatricã.

În plus, oficialii din Ministerul
Sãnãtãþii dau asigurãri cã
activitatea chirurgicalã din
cadrul Departamentului de

cardiochirurgie al Spitalului
„Marie Curie” va deveni tot mai
susþinutã în perioada urmãtoare,
urmând a fi complet funcþionalã
cu specialiºtii din România
formaþi pânã la sfârºitul progra-
mului.

În perioada urmãtoare, în
cadrul acþiunilor de formare
profesionalã în Italia prin
Programul de Dezvoltare a
chirurgiei cardiovasculare
pediatrice vor participa încã trei
doctori ºi patru asistente
medicale.

Anul trecut, Departamentul
de Cardiochirurgie pediatricã al
Spitalului de copii „Marie Curie”

a fost amenajat ºi dotat în urma
unei investiþii totale de aproxi-
mativ 4,2 milioane de euro, din
care: aproximativ 1,5 milioane
de euro din donaþii publice
strânse de Asociaþia Inima

Copiilor, aproximativ 2,3
milioane de euro de la Ministerul
Sãnãtãþii pentru aparatura
medicalã, restul sumei prove-
nind din alte donaþii ºi sponsori-
zãri cãtre unitatea sanitarã.

considerabile pe ultimii trei ani,
dupã ce unii pacienþi au declarat
cã au venituri mici pentru a obþi-
ne medicamente compensate, dar,
în realitate, situaþia lor fiscalã de-
pãºea plafonul impus de lege.

La nici o lunã, însã, din mo-
mentul în care a fost luatã aceas-
tã decizie, reprezentanþii Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãta-
te au avertizat cã solicitarea me-
dicilor cãtre pensionari nu este
justificã. De altfel, caselor jude-

þene de sãnãtate le-a fost trans-
mis cã este suficientã declaraþia
pe proprie rãspundere a pensio-
narului ºi copia dupa talonul de
pensie.

Doctorii se tem cã vor fi nevoiþi
sã plãteascã în continuare

De partea cealaltã, medicii de
familie au declarat în mai multe
rânduri cã nu au niciun interes sã
punã pacienþii pe drumuri,  însã au
decis sã solicite adeverinþã de la
ANAF ca o mãsurã de siguranþã
dupã ce mii de doctori au fost ne-
voiþi sã plãteascã bani din cauza
celor care nu îºi declarã veniturile
reale. De altfel, în fiecare lunã a
anului trecut, controalele efectua-
te de inspectorii Casei de Asigu-
rãri de Sãnãtate au arãtat cã unii
pensionari beneficiau de reþete
compensate deºi veniturile lor de-
pãºeau plafonul stabilit prin lege,
medicii de familie fiind traºi la rãs-
pundere pentru aceste nereguli.

Asiguraþii ar putea fi traºi
la rãspundere

Pentru a lãmuri situaþia, la sfâr-
ºitul lunii ianuarie, CNAS a trans-
mis cãtre Casa de Asigurãri de
Sãnãtate Dolj o adresã cu privire
la Programul de compensare cu
90 la sutã a preþului de referinþã
al medicamentelor pentru pensi-
onarii cu venituri realizate numai
din pensii de pânã la 700 de lei
pe lunã. Conform normelor me-
todologice de aplicare a con-
tractului cadru pensionarii trebu-
ie sã prezinte medicului de fami-
lie ultimul talon de pensie, actul
de identitate, precum ºi o decla-
raþie pe propria rãspundere din

care sã rezulte faptul cã realizea-
zã venituri numai din pensii de
pânã la 700 lei pe lunã, iar medi-
cul va consemna în fiºa medica-
lã a pensionarului/în registrul de
consultaþii, numãrul talonului ºi
cuantumul pensiei ºi va anexa la
fiºa medicalã declaraþia datã pe
propria rãspundere de cãtre pen-
sionar.

În situaþia în care nu existã de-
claraþie datã pe propria rãspun-

dere de cãtre pensionar, anexatã
la fiºa medicalã, precum ºi în-
scrisuri privind numãrul talonu-
lui ºi cuantumul pensiei pentru
prescripþia eliberatã de doctor,
rãspunderea revine medicului pre-
scriptor. În schimb, în situaþia în
care existã declaraþia datã pe pro-
pria rãspundere de cãtre pensio-
nar, dar se dovedeºte cã nu este
conformã cu realitatea, rãspun-
derea revine asiguratului.
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Preºedintele bulgar
a cerut deschiderea
completã a arhivelor
comuniste

Preºedintele bulgar, Rosen
Plevneliev, a cerut, sâmbãtã,
deschiderea completã a arhivelor
serviciilor secrete comuniste, dupã
aproape 25 de ani de la înlãtura-
rea de la putere a regimului, care a
avut loc la 10 noiembrie 1989.
„Dupã 25 de ani, nu mai este
necesar sã pãstrãm secrete (...).
Toþi cetãþenii, elevii ºi studenþii au
dreptul sã afle (...) adevãrul despre
puterea totalitarã”, a subliniat el,
într-o declaraþie transmisã
simultan la radio ºi televiziune.
Plevneliev, un conservator, a
afirmat cã absenþa unei analize
aprofundate a totalitarismului
reprezintã „cea mai mare slãbiciu-
ne a tranziþiei” postcomuniste. Din
2007, o comisie deschide sistema-
tic dosarele unor miniºtri, diplo-
maþi, candidaþi la alegeri, jurna-
liºti ºi antreprenori. Legea aflatã
în vigoare - pe care mai mulþi
deputaþi, în special socialiºti,
doresc sã o suspende - prevede ca
arhivele serviciilor secrete sã fie
publicate pe Internet. În perioada
1945-1946, un tribunal comunist a
condamnat, în total, 11.000 de
persoane, dintre care 2.816 la
moarte ºi 1.233 la închisoare pe
viaþã, a amintit sâmbãtã, pentru
agenþia Focus Drago Mihalev,
preºedintele Uniunii Victimelor
Represiunii.

Siria susþine cã SUA au
propus negocieri directe,
Washingtonul dezminte

Regimul Bashar al-Assad
afirmã cã Statele Unite au propus
negocieri directe pentru soluþio-
narea conflictului sirian, însã
Departamentul de Stat american
neagã aceste informaþii. „Statele
Unite au propus Siriei contacte la
nivel de colaboratori, sub
coordonarea emisarului special
Lakhdar Brahimi ºi a Naþiunilor
Unite, pentru cã vrem sã punem
capãt suferinþei poporului
sirian”, a explicat Jennifer Psaki,
un purtãtor de cuvânt al Departa-
mentului de Stat american. „În
nici un moment, Statele Unite nu
au propus negocieri directe cu
regimul sirian”, a precizat
oficialul american. Ministrul
sirian de Externe, Walid Moual-
lem, a declarat, sâmbãtã, cã
delegaþia sa la conferinþa de pace
Geneva II a respins o cerere
americanã privind negocieri
directe. Siria se confruntã,
începând din martie 2011, cu
revolte reprimate violent ºi
confruntãri între grupuri insur-
gente afiliate opoziþiei ºi servicii-
le de securitate subordonate
regimului Bashar al-Assad.
Bilanþul violenþelor este, potrivit
diverselor estimãri, între 100.000
ºi 130.000 de morþi. Nu mai
departe de sâmbãtã, cel puþin 46
de civili, dintre care 13 copii ºi 5
femei, au fost uciºi de butoaie
explozive lansate de elicopterele
armatei asupra zonelor rebele din
oraºul Alep, în nordul Siriei,
potrivit ONG-ului Observatorul
sirian pentru drepturile omului
(OSDH), citat de AFP. Aceste
butoaie umplute cu TNT sunt
lansate din avioane sau elicopte-
re. Uniunea Europeanã, Statele
Unite ºi Liga Arabã au condam-
nat utilizarea acestor arme, iar
Human Rights Watch le-a calificat
„ilegale”.

Preºedintele francez, Francois Hollande, ºi pre-
mierul britanic, David Cameron, au semnat o serie
de acorduri privind cooperarea militarã bilateralã,
dar ºi-au exprimat ºi dezacorduri, când în discuþie
a fost Uniunea Europeanã. Francois Hollande a
salutat „primirea excepþionalã” care i-a fost rezer-
vatã cu ocazia primului summit franco-britanic dupã
ascensiunea sa la putere, în mai 2012, dar relaþiile
Parisului ºi Londrei sunt departe de a fi roze. Întâl-
nindu-se, vineri, la o bazã aerianã de lângã Oxford,
cei doi lideri europeni ºi-au consacrat discuþiile, în
mare parte, pe chestiuni de apãrare. Dupã cum se
ºtie, primul-ministru britanic promisese ajutor mili-
tar logistic armatei franceze în cele douã teatre de
operaþiuni, Mali ºi Republica Centrafricanã. Aºa
cã principalul succes al acestei întâlniri a fost sem-
narea unui acord cu privire la controlul comun,

Liberalii europeni au conve-
nit, sâmbãtã, sã prezinte un tan-
dem, compus din fostul premier
belgian Guy Verhofstadt ºi co-
misarul european pentru Afaceri
Economice Olli Rehn, pentru a
conduce campania pentru alege-
rile europene din luna mai, a re-
latat ieri „La Libre Belgique”.
„Alianþa Liberalilor ºi Democra-
þilor pentru Europa (ALDE) pro-
pune un tandem format din Guy
Verhofstadt ºi Olli Rehn pentru
alegerile europene din 2014”, a
anunþat aceastã formaþiune po-
liticã pan-europeanã la finalul

Opoziþia din Ucraina a avertizat þãrile europene
cã o intervenþie a armatei împotriva manifestanþi-
lor este „foarte probabilã”. „Este foarte probabil ca
regimul de la Kiev sã recurgã din nou la forþã, cu
participarea armatei”, a transmis Arseni Iaþeniuk,
unul dintre liderii opoziþiei ucrainene, în cursul unei
întrevederi cu oficiali europeni. Armata l-a îndem-
nat, vineri, pe preºedintele Viktor Ianukovici, sã
adopte „mãsuri de urgenþã” pentru „stabiliza-
rea” situaþiei din þarã. La rândul sãu, partidul
fostului premier Iulia Timoºenko susþine cã ad-
ministraþia Viktor Ianukovici intenþioneazã sã in-
staureze starea de urgenþã pentru a implementa
mãsuri speciale, în scopul reprimãrii manifesta-
þiilor. „Ancheta Serviciului ucrainean de securi-
tate (SBU) privind presupusa tentativã ilegalã
de preluare a puterii este un element dintr-un
scenariu de forþã pentru instaurarea stãrii de ur-
genþã. (...) Comunicatul armatei, prin care i se
cereau preºedintelui Viktor Ianukovici mãsuri de
urgenþã, este un alt element al acestui scena-
riu”, a declarat deputatul Grigori Nemiria, un li-
der al partidului Batkivºcina ºi preºedintele Co-
misiei parlamentare pentru Integrare Europea-
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pentru 600 milioane euro,
al rachetelor luminoase
anti navã ANL, destina-
te echipãrii elicopterelor
marine ale celor douã
þãri. Un alt acord a fost
semnat în privinþa unei
viitoare drone de luptã
(FCAS) franco-britanicã,
pentru care cele douã
þãri s-au angajat sã cofi-
nanþeze un studiu de fe-
zabilitate pentru doi ani,
la un cost total de 145
milioane euro. Cele douã
naþiuni au decis sã-ºi în-
tãreascã cooperarea în
„rãzboiul minelor” sub-

marine ºi luptei contra terorismului ºi ameninþãri-
lor reprezentate de jihadiºtii originari din þãrile lor,
care momentan luptã în Siria. Summitul a prilejuit,
de asemenea, ocazia reafirmãrii cooperãrii franco-
britanice în domeniul nuclear civil ºi aerian. S-a
convenit ºi construirea a douã noi reactoare de
ultimã generaþie, EPR, la Hinkley Point. Dar ºi con-
vergenþa în materie de apãrare are limitele sale: în
decembrie trecut, când Francois Hollande, cu oca-
zia unui summit european, a pledat pentru ranfor-
sarea apãrãrii europene, premierul britanic a con-
firmat cã Londra va bloca orice iniþiativã în acest
sens. „Este logic pentru naþiunile europene sã co-
pereze în domeniul apãrãrii, dar nu este bine pen-
tru UE sã se doteze cu capacitãþi comune de arma-
tã, mijloace aeriene ºi restul”, a spus Cameron.
Pentru premierul britanic, contrar lui Francois Hol-

lande, aºteptãrile de la UE sunt mai mici. Acesta
este constrâns, în perspectiva alegerilor europene
din luna mai ºi alegerilor legislative de anul viitor
din þara sa, de o serie de gesturi ale euroscepticilor
britanici. Astfel, partidul populist Ukip preseazã
cu fiecare zi ºi oamenii de afaceri se tem cã Londra
ar putea pierde poziþia sa de centru financiar al
Uniunii Europene. Apoi, la sfârºitul lui 2017, în caz
de realegere a conservatorilor, este prevãzut un
referendum privind rãmânerea Regatului Unit în
UE. Londra cere reforma tratatelor europene, în
special pe probleme de migraþie, ºi instaurarea unor
mecanisme de protecþie pentru non-membrii zonei
euro. Pentru Hollande, reforma tratatelor europe-
ne doritã de Cameron „nu este o prioritate”. David
Cameron a salutat, vineri, „pactul de responsabili-
tate” al invitatului sãu, menit sã permitã creºterea
investiþiilor ºi a locurilor de muncã. O manierã de a
evidenþia dezacordurile anterioare. Pentru conser-
vatorii britanici mãsura guvernului francez privind
taxa de 75% (aplicatã companiilor care plãtesc sa-
larii de peste un milion de euro pe an) a fost un
contraexemplu. Presa britanicã, bineînþeles, a acor-
dat spaþii largi celor apãrute în „Closer” despre
relaþia preºedintelui francez cu actriþa Julie Gayet,
care a dus la despãrþirea de partenera oficialã a
acestuia, Valerie Trierweiler. Ultimul episod nega-
tiv la adresa Franþei, de la începutul lunii ianuarie,
dezvãluia declinul „mediului de afaceri” din aceas-
tã þarã ºi faptul cã antreprenori din Hexagon vor
veni sã-ºi caute norocul la Londra în urmãtoarele
12 luni. A urmat rãspunsul ambasadei franceze la
erorile de text, subliniindu-se eºecurile sistemului
britanic de asigurãri sociale, ceea ce i-a înfuriat pe
conservatorii din aceastã þarã.

Guy Verhofstadt ºi Olli Rehn, tandemul propus
de ALDE pentru alegerile europene

reuniunii reprezentanþilor sãi
desfãºurate la Bruxelles. Euro-
parlamentarul Verhofstadt, un
federalist convins, care militea-
zã pentru „Statele Unite ale Eu-
ropei”, va candida pentru func-
þia de preºedinte al Comisiei Eu-
ropene, în timp ce comisarul eu-
ropean Rehn, finlandezul care ºi-
a asumat în ultimii cinci ani poli-
ticile de austeritate aflate în vi-
goare în Europa, va candida
pentru unul dintre posturile im-
portante în domeniul economic
sau diplomatic din viitorul exe-
cutiv de la Bruxelles.

Ucraina: Opoziþia se teme de o intervenþie a armatei împotriva manifestanþilor
nã. ªi tot din tabãra opoziþiei, Dmitro Bulatov, mili-
tantul care susþine cã a fost rãpit ºi torturat timp de
o sãptãmânã, a fost autorizat sã plece, dacã doreº-
te, ieri din Ucraina într-o þarã din Uniunea Europea-
nã, a declarat sâmbãtã ministrul german de Exter-
ne, transmite AFP. Frank-Walter Steinmeier a spus
televiziunii germane cã omologul sãu ucrainean,
Leonid Kojara, i-a adus la cunoºtinþã, în cadrul

unei întâlniri în afara Conferinþei de Securitate de
la München, cã Bulatov „poate sã plece ºi mâine
din þarã, dacã doreºte”. El ar putea merge în Ger-
mania pentru a primi îngrijiri pentru rãnile sale, a
adãugat el. Autoritãþile germane au precizat cã nu
ºtiu dacã Dmitro Bulatov intenþioneazã sau nu sã
plece din þara lui. În schimb, tot sâmbãtã, ministrul
ucrainean al Afacerilor Externe, Leonid Kojara, a

precizat cã opozantul Bulatov, care a fost ope-
rat, este „într-o stare bunã de sãnãtate” ºi are
doar o „zgârieturã pe obraz”, relateazã AFP. „Se
pare cã povestea rãpirii sale ºi presupuselor
torturi pe care le-a suferit nu este deloc adevã-
ratã. Ancheta continuã. Din punct de vedere
fizic, bãrbatul este în formã, el are doar o zgârie-
turã pe obraz”, a declarat Kojara în englezã pen-
tru canalul de televiziune Al-Jazeera. Acest mi-
litant ucrainean în vârstã de 35 de ani, foarte
activ împotriva preºedintelui Viktor Ianukovici,
a povestit, vineri, la douã posturi de televiziu-
ne, cã a fost rãpit la 22 ianuarie la Kiev, torturat,
„crucificat ºi tãiat” de necunoscuþi timp de o
sãptãmânã, înainte de a fi eliberat, joi noapte,
într-o pãdure de la periferia capitalei.
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OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grã-
dina Botanicã,
angajeazã coafe-
zã.  Telefon: 0761/
418.493.

PRESTÃRI SERVICII
Bacalaureat ro-
mânã- recupera-
re. Telefon: 0770/
661.161.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.
Execut lucrãri la
cererea clientului.
Telefon: 0767/
233.157; 0751/
059.638.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui, asigur garan-
þie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

Proprietar vând
garsonierã în Bu-
cureºti, b-dul Ti-
miºoara, sector
6, parter stradal
cu mobilã sau
schimb cu similar
Craiova. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

3 - 4 CAMERE

Vând aparta-
ment 3 camere
zona 1 Mai cu
îmbunãtãþir i .
Telefon: 0758/
347.623.

CASE
Imobil de vânza-
re; 400 mp, 2 ie-
ºiri, strada Râu-
lui, nr. 162, vad
comercial, ca-
dastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Bu-
covãþ. Telefon:
0767/341.784.
Vând casã 4 ca-
mere la 20 km de
Craiova, baie,
mansardã nefini-
satã. Telefon:
0769/969.604.
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,
bucãtãrie, teren
200 mp, puþ fo-
rat, centralã pe
lemne. Telefon:
0767/392.167.

S.C. RELOC S.A. anunþã pu-
blicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu privind
activitatea de reparare ºi în-
treþinere a altor echipamente
de transport n.c.a.( material
rulant), ce se desfãºoarã în
S.C. RELOC. S.A.Craiova, B-dul
Decebal, nr. 109, cod 200746.
Informaþiile privind potenþia-
lul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul APM Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr.1, zil-
nic între orele 9-14.

Observaþiile publicului se
primesc la sediul APM Dolj
pânã la data de 21.02.2014.

Agentia pentru
Dezvoltare Regionala

Sud-Vest Oltenia
organizeaza, la data

de 5 martie 2014,
concurs pentru ocupa-

rea a trei posturi pe
durata nedeterminata
si a trei posturi pe du-
rata determinata. De-
talii la nr. de telefon:

0251/411.869.

Vând casã Cra-
iova. Telefon:
0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãli-
mãneºti 12, pre-
tabil cabinet me-
dical – avocatu-
rã. Accept douã
rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã,
vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în
Calafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. 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 urgent te-
ren Centura de
Nord, 13 euro/mp.
Preþ negociabil.
Telefon: 0728/
800.447.

Vând 1700 mp,
13 m lãþime Cen-
tura de Nord, 15
E / mp. Telefon.
0728/800.447.
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 9 ha pãdu-
re – Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând teren cen-
tral 330 mp des-
chidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/
495.167.

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 PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU
COMERCIAL
Brazdã, 26500
Euro. Telefon:
0763/690.698.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Comuna Orodel - judeþul Dolj organizeazã
în data de 26.02.2014, la sediul Primãriei
Orodel concurs de recrutare pentru urmã-
toarele funcþii publice de execuþie, vacante
ºi temporar vacante:

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

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

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

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

Informaþii suplimentare la sediul Primãriei
Orodel.

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

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 + dife-
renþa. 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 negocia-
bil. Telefon:
0763/690.698.
VÂND autotu-
rism Peugeot
306, 1,9 TD,
1996. Telefon:
0765/990.828.
Vând Renault
Laguna 2, an
2003, culoare gri
metalic, 6 trepte,
turbo-diesel, mo-
tor 1.9, 262.000
Km, consum
5,3%, preþ 2500
Euro negociabil.
Telefon: 0753/
948.440.
Vând WV Golf
3, 1996, 12400
Euro, negocia-
bil. Telefon.
0762/621.066.

UTILAJE
Vând semãnã-
toare grâu Matei
Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare
foarte bunã. Te-
lefon: 0251/
361.093; 0767/
249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând ladã frigori-
ficã 5 sertare, sta-
re foarte bunã,
asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691; 0785/
103.411.
Vând bocanci,
ghete, pantofi
negri, flex mare,
calculator instrui-
re copii nou, com-
binã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, piese Da-
cia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri,
pentru gãtit eta-
jat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute în-
cãlzire. Cadou
nuntã deosebit!
Telefon. 0251/
415.863; 0765/
027.337.

Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.
Vând sobã de
încãlzit cu gaze.
Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi na-
þionale, ceasuri
de masã ºi o pen-
dulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie
de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/
092.211.
Vând uºã glas-
vant sigilatã, tele-
vizor color diago-
nalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã
spãlat Albalux,
maºinã cu peda-
le pentru copii 50
lei. Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L
5 II E 460, 500
Ron, Nokia 113,
80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt
auto, dulap hai-
ne, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat
foto, bicicletã,
aparat mãsurã,
pãturã antistres.
Telefon: 0351/
461.140; 0785/
634.748.

Vând covoare
pluºate, moche-
tã, haine din pie-
le, maºinã de cu-
sut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure
- Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþi-
nute 25 lei, gar-
niþã de unturã cu
capac smãlþuitã
20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând baloþi de
lucernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând plitã electri-
cã douã ochiuri,
nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Merce-
des. Telefon:
0251/598.518.

Vând arzãtor
gaze sobã Ø
600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã
polizor 250/20/25
mm, cauciucuri
155/13 cu jantã
noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia
1310. Telefon:
0251/427.583.
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 þuicã de
prune. Telefon:
0765/ 291.623.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã me-
talicã. Telefon:
0731/989.215.
Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru me-
talic handicap,
masã sufragerie
6 persoane, chiu-
vetã picior (ciuper-
cã), butoi pentru
varzã. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.

Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând canapea
extensibilã tapi-
þerie pluº, preþ
160 lei, stare
bunã negociabil.
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 aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.

Vând presã de
balotat, mase
plastice uºã cu toc
pentru casã sau
magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã
electricã bunã,
lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã ca-
litate, preþ bun.
Telefon: 0755/
498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe
12 lei. Telefon:
0723/653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canis-
tre metal, piscinã
copil, covor per-
san. Telefon:
0251/416.455.

Vând mobilã
dormitor ºi sufra-
gerie, aragaz ºi
frigider. Telefon:
0757/322.534.
Vând ieftin cen-
tralã termicã pe
gaze, în funcþiu-
ne, marca Po-
cket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în
gazdã o fatã
la apartament
3 camere cu
centralã Cra-
ioviþa Nouã.
Telefon: 0766/
328.569.
Închiriez apar-
tament 2 ca-
mere ultracen-
tral, ultralux,
toate dotãrile,
internet, 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
vânzare maºini
sau parcare.
Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical
fãrã vicii caut su-
fletul pereche
pentru convie-
þuire, vârsta 55-
65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Domn serios 52
ani cu serviciu
caut doamnã
serioasã pentru
prietenie even-
tual cãsãtorie.
Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Echipa de Cupa Davis a României a pierdut meciul din
turul I al Grupei I, zona Euro-africanã, disputat la Dnepro-
petrovsk, în faþa Ucrainei. Serghei Stakhovsky a adus
punctul de 3-1 pentru gazde, dupã ce l-a învins pe Victor
Hãnescu, scor 3-6, 6-3, 6-2, 6-3. Ultimul meci din cele 5
programate nu a mai contat practic, Ucraina urmând sã
întâlneascã Suedia într-un meci pentru calificarea în play-
off-ul pentru Grupa Mondialã. Sâmbãtã, perechea Horia
Tecãu/Marius Copil a redus din handicap, dupã ce a învins
cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, 6-4, cuplul Denis Molceanov/
Serghei Bubka. Vineri, Adrian Ungur, locul 122 ATP, fusese
învins, cu scorul de 6-3, 6-1, 6-4, de Serghei Stakhovsky,
locul 85 ATP, iar Victor Hãnescu, locul 72 ATP, a fost
pierdut, cu scorul de 6-4, 6-2, 3-6, 6-7 (6), 4-6, partida cu
Ilia Marcenko, locul 160 ATP. Hãnescu a avut 3 mingi de
meci în setul patru, pe care le-a irosit. În acest meci al
doilea s-a jucat practic disputa de la Dnepropetrovsk,
tricolorii ratând ºansa de a avea avantaj în ultima zi. Româ-
nia va juca în luna septembrie primul tur al play-off-ului pentru
menþinerea în Grupa I, cu Letonia. Fãrã cel mai bun jucãtor al lor,
Ernest Gulbis, balticii au pierdut în acest week-end disputa din
deplasare cu Slovacia.

Echipa de Cupa Davis a României a pierdut meciul de la Dnepropetrovsk
ºi va fi nevoitã sã joace un baraj pentru menþinerea în Grupa I, contra Letoniei

BUNDESLIGA – ETAPA A 19-A

Braunschweig – Dortmund 1-2, Schalke –
Wolfsburg 2-1, Leverkusen – Stuttgart 2-1,
Hoffenheim – Hamburg 3-0, Mainz – Freiburg
2-0, Augsburg – Werder 3-1, Hannover –
M’gladbach 3-1. Meciurile Hertha – Nurnberg
ºi Bayern – Frankfurt s-au jucat asearã.

1. Bayern 50 10. Hannover 24
2. Leverkusen 40 11. Hoffenheim 21
3. Dortmund 36 12. Werder 20
4. Schalke 34 13. Stuttgart 19
5. M’gladbach 33 14. Frankfurt 18
6. Wolfsburg 30 15. Freiburg 17
7. Mainz 30 16. Hamburg 16
8. Hertha 28 17. Nurnberg 14
9. Augsburg 28 18. Braunschw. 12

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 22-A

Granada – Celta 1-2, Barcelona – Valencia
2-3, Levante – Rayo 0-0, Getafe – Valladolid
0-0, Malaga – Sevilla 3-2, Elche – Almeria 1-
0. Meciurile Betis – Espanyol, Atletico M. –
Sociedad ºi Bilbao – Real M. s-au jucat asea-
rã, iar Villarreal – Osasuna  este astãzi, de la
ora 23.

1. Barcelona 54 11. Celta 25
2. Atletico 54 12. Getafe 25
3. Real 53 13. Malaga 24
4. Bilbao 42 14. Elche 24
5. Villarreal 37 15. Granada 24
6. Sociedad 36 16. Osasuna 22
7. Sevilla 31 17. Almeria 22
8. Valencia 28 18. Valladolid 20
9. Levante 28 19. Rayo 17
10. Espanol 26 20. Betis 11

LIGUE 1 – ETAPA A 23-A

Paris SG – Bordeaux 2-0, Lorient – Monaco 2-
2, Bastia – Guingamp 3-2, Evian TG – Ajaccio
1-1, Reims – Montpellier 2-4, St’Etienne – Va-
lenciennes 3-0, Sochaux – Nantes 1-0, Nice –
Lille 1-0. Meciurile Rennes – Lyon ºi Marseille
– Toulouse s-au jucat asearã.

1. Paris SG 54 11. Bastia 30
2. Monaco 49 12. Nice 30
3. Lille 41 13. Toulouse 28
4. St. Etienne 40 14. Montpellier 27
5. Marseille 35 15. Guingamp 26
6. Lyon 34 16. Rennes 24
7. Bordeaux 34 17. Evian TG 22
8. Nantes 33 18. Valencien. 18
9. Reims 33 19. Sochaux 15
10. Lorient 32 20. Ajaccio 11

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 24-A

Newcastle – Sunderland 0-3, West Ham –
Swansea 2-0, Cardiff – Norwich 2-1, Everton
– Aston V. 2-1, Fulham – Southampton 0-3,
Hull – Tottenham 1-1, Stoke – Man. United
2-1, West Brom – Liverpool 1-1. Meciul Ar-
senal – Crystal Palace s-a jucat asearã, iar
derby-ul  Man. City – Chelsea  este astãzi,
de la ora 22.

1. Man. City 53 11. Stoke 25
2. Arsenal 52 12. Swansea 24
3. Chelsea 50 13. Hull 24
4. Liverpool 47 14. Sunderland 24
5. Everton 45 15. Norwich 24
6. Tottenham 44 16. C. Palace 23
7. Man. Utd 40 17. WBA 23
8. Newcastle 37 18. West Ham 22
9. Southampton 35 19. Cardiff 21
10. Aston V. 27 20. Fulham 19

SERIE A – ETAPA A 22-A

Cagliari – Fiorentina 1-0, Bologna – Udine-
se 0-2, Milan – Torino 1-1, Sassuolo – Vero-
na 1-2, Chievo – Lazio 0-2, Catania – Livorno
3-3, Atalanta – Napoli 3-0, Roma – Parma în-
trerupt în minutul 10 la 0-0 din cauza ploii
torenþiale. Meciul Juventus – Inter s-a jucat
asearã, iar Genoa – Sampdoria este astãzi, de
la ora 21.45.

1. Juventus 56 11. Genoa 27
2. Roma 50 12. Atalanta 27
3. Napoli 44 13. Cagliari 24
4. Fiorentina 41 14. Udinese 23
5. Verona 35 15. Sampdoria 22
6. Inter 33 16.Chievo 18
7. Torino 33 17. Bologna 18
8. Parma 32 18. Livorno 17
9. Lazio 31 19. Sassuolo 17
10. Milan 28 20. Catania 15

Pânã asearã, în Grupa Mondialã rezultatele erau: Cehia – Olanda
3-2, Japonia – Canada 4-1, Germania – Spania 4-1, Kazahstan –
Belgia 3-2, Serbia – Elveþia 1-3, Franþa – Australia 4-0, SUA –
Marea Britanie 1-2, Argentina – Italia 1-2.

Pentru prima datã pe Cluj Arena, naþiona-
la de rugby a României a surclasat Portuga-
lia, scor 24-0, în etapa a 6-a a Cupei Euro-
pene a Naþiounilor  ºi a mai fãcut un pas
spre calificarea la Cupa Mondialã. A fost un
meci controlat de la un capãt la altul de ele-
vii lui Lynn Howells, care au marcat douã

Rugby, Cupa Europeanã a Naþionilor

„Stejarii” au surclasat Portugalia pe „Cluj Arena”
eseuri, prin Rãdoi ºi Gal, iar Vlaicu a adus
restul de 14 puncte dintr-o transformare ºi
patru lovituri de pedeapsã. În celelalte me-
ciuri ale etapei: Georgia- Belgia 35-0, Spa-
nia-Rusia 25-28. Sãptãmâna viitoare, la Kras-
nodar, România are ºanse sã obþinã califica-
rea la turneul final din Anglia. Dacã nu pierd

în Rusia, „stejarii” se pot considera deja ca-
lificaþi, evitând meciul de baraj. Clasamentul
este condus de Georgia, cu 24 depuncte,
România se aflã la un punct în spate ºi la 5
distanþã de Rusia, primele douã obþinând
calificarea directã la Cupa Mondialã, iar lo-
cul 3 joacã un baraj.

Interul stânga al naþionalei României,
Cristina Neagu, a marcat patru goluri în
meciul în care s-au întâlnit ultimele douã
deþinãtoare ale Ligii Campionilor, Gyor –
Buducnost, scor 23-23. Formaþia din Mun-
tenegru a condus aproape tot timpul pe te-
renul campioanei Ungariei, având 4 goluri
avantaj la pauzã, dar maghiarele au smuls
cu mult noroc un punct, pe final, ajutate de
ºi brigada de arbitre. Katarina Bulatovic a
marcat tot de patru ori contra fostei sale
echipe. Oana Manea, pivotul României, a
fãcut ºi ea o partidã foarte bunã pentru Krim
Ljubljana. Campioana Sloveniei a învins cu
24-18 pe teren propriu pe Larvik. Manea a
jucat 45 de minute pentru Krim ºi a înscris

Jucãtoarea craioveanã de tenis Ioa-
na Roºca a câºtigat, ieri, un turneu ITF
Futures (10.000 de dolari), la dublu,
desfãºurat la Tinajo (Spania). Sporti-
va în vârstã de 17 ani, legitimatã la
CSM Craiova, a fãcut pereche cu ja-
poneza Hikari Yamamoto, iar în finalã

Tenis

Craioveanca Ioana Roºca,
succes la dublu în Spania

Neagu ºi Manea, câte 4 goluri
în Champions League

au trecut de perechea spaniolã Arabe-
la Fernandez Rabener-Elise Mertens,
cu scorul de 6-1, 6-1. „A fost o finalã
uºoarã, chiar ne-am impus într-un
mod neaºteptat de lejer pot spune. Este
un prim trofeu, un prim obiectiv
atins”, a declarat Ioana Roºca.

de patru ori, fiind a doua marcatoare, dupã
Andrea Penezic, în timp ce portarul Talida
Tolnai a fost doar rezervã la Krim.  

Dinamo – Guangzhou – amical (Digis-
port 1, ora 17), Atlassib Sibiu – Energia
Rovinari – Liga Naþionalã masculinã de
baschet (ora 18, Digisport 2), Dunãrea
Brãila – Corona Braºov – Liga Naþionalã
femininã de handbal (Digisport 3, ora 18),
Ucraina – Portugalia – sferturile CE de
futsal (Eurosport 1, ora 19), Steaua –
Korona Kielce – amical (Digisport 1, ora
19.30), BC Mureº – BCMU Piteºti – Liga
Naþionalã masculinã de baschet (Digisport
2, ora 20), Genoa – Sampdoria – Serie A
(Digisport 2, Dolcesport 1 ora 21.45),
Manchester City – Chelsea – Premiere
League (ora 22, Eurosport 1).

Handbal
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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

Anunţat de noul manager gene-
ral a FCU Craiova, Marin Condes-
cu, drept noul antrenor al echipei,
Emil Săndoi s-a văzut nevoit să

Craiovenii, alături de Mutu în Turcia
CS Universitatea începe astăzi al doilea cantonament al iernii, în aceeaşi
bază sportivă pregătindu-se şi deţinătoarea Cupei României, Petrolul Ploieşti

După un week-end în care s-a
pregătit pe terenul sintetic al Cen-
trului Olimpic de la Izvorani, lotul
echipei CS Universitatea Craiova
decolează în această dimineaţă
spre Antalya, pentru cel de-al doi-
lea cantonament al acestei ierni,
programat în perioada 3-15 fe-
bruarie. Delegaţia va fi cazată la
hotelul de cinci stele „Kaya Riu” şi
va avea la dispiziţie baza sportivă
folosită recent şi de campioana
Turciei, Galatasaray Istanbul. În
preajma juveţilor se va afla şi Adri-
an Mutu, cel care revine în Turcia

alături de Petrolul Ploieşti, forma-
ţie care, ca şi CS Universitatea, şi-
a întrerupt, pentru o scurtă perioa-
dă, pregătirea pe tărâm otoman.
„Lupii galbeni” au plecat încă de
ieri spre Antalya, chiar Adrian Mutu
fiind cel care a fos t aproape să
piardă decolarea, întrucât îşi uita-
se paşaportul. Altfel, CS Universi-
tatea şi-a conturat şi programul de
meciuri amicale, stabilindu-se cei
patru adversari pe care alb-albaş-
trii îi vor întâlni în acest stagiu.
Programul partidelor de verifica-
re: 5 februarie: Universitatea Cra-

iova – Dinamo Dresda II (locul 4
în Oberliga, Liga a V-a din Ger-
mania), 8 februarie: Universitatea
Craiova – Cerno More Varna (lo-
cul 6 în prima ligă din Bulgaria),
11 februarie: Universitatea Craio-
va -  Baia Zugdidi (locul 11 în pri-
ma ligă din Georgia), 14 februarie:
Universitatea Craiova – Yenisey (lo-
cul 12 în liga a II-a din Rusia). „În
opinia mea sunt meciuri bune. Nu
mă va interesa în primul rând re-
zultatul obţinut, ci îmi doresc ca
jucătorii să nu se accidenteze. Iar
în urma acestui stagiu să ajungă la
un nivel fizic şi de pregătire foarte
bun pentru a doua parte a sezonu-
lui“ a declarat Ovidiu Stângă. An-
trenorul se va bizui în acest al doi-
lea cantonament pe următorul lot:
Brac, Irimia, Latinovic (portari),
Cârjă, Kitanovski, Pătraşcu, Lju-
binkovic, Izvoranu, Patriche, Vă-
tăjelu, Velcovici, Ionescu, Pleşan,
Ferfelea, Câju, Ganea,  Precup,
Sin, Varga, Curelea, Voinea, Valskis,
Ivan (jucători de câmp).

Stângă: „În play-off,
fiecare meci va fi o finală”

Înaintea plecării spre Antalya,
Stângă a făcut o comparaţie între

promovarea din
2006 cu FCU Cra-
iova şi actuala sta-
giune, când are ace-
laşi obiectiv. „Cam-
pania de promovare
din 2006 cu FC Uni-
versitatea a fost mai
uşoară. Atunci am
luat un lot întreg de
la zero, iar după tur
eram aproape pro-
movaţi. Acum, însă,
cu sistemul de play-
off, fiecare meci va
fi ca o finală”. Stân-
gă îşi doreşte o in-
tegrare cât mai rapidă a jucătorilor
achiziţionaţi în iarna aceasta şi spe-
ră să nu mai intervină accidentări-
le, în condiţiile în care a mai ră-
mas ceva mai mult de o lună până
la reluarea campionatului. „După
transferurile din iarna acesta deja
se vede o creştere valorică a lotu-
lui, rămâne să-i şlefuim şi să-i in-
tegrăm. Aici trebuie să-i ajutăm
noi. La cum arată acum echipa, nu
ne mai dorim alţi jucători, doar
dacă ar apărea eventuale acciden-
tări. La număr suntem în grafic,
dar la fotbal nu ştii niciodată care
se se întâmplă a doua zi”, a decla-

rat tehnicianul celor de la CS Uni-
versitatea pentru digisport. Cât
despre atât de vehiculata fuziune
între cele două echipe din Bănie,
Stângă îşi păstrează discursul, con-
siderând că aceasta ar fi benefică
fotbalului craiovean: “Fuziunea ar
fi binevenită pentru toată lumea, s-
ar închide un război de interese, un
conflict între suporteri, iar noi, cei
care ne-am rupt picioarele pentru
Universitatea, ne-am bucura cel mai
mult. E într-adevăr o situaţie unică
şi sper să nu dureze mult. Vrem să
ne unim eforturile pentru a redeveni
o forţă în fotbalul românesc”. 

În etapa a doua a returului ligii secunde masculine
de handbal, echipa CS Universitatea Craiova a avut
ocazia să joace din nou în Sala Polivalentă şi, faţă de
debutul în „sala mare”, băieţii lui Costin Dumitrescu s-
au impus cu 31-20 (14-9) în faţa echipei Academiei de
handbal Minaur Baia Mare. Pentru echipa din Bănie au
marcat: Niţu 9, Păuna 9, Luntaru 4, Ianaşi 2, Tudor 2,
Ion 1, Crăciun 1, Popa 1, Zariţchi 1. În seria B a Divi-

Victorii facile la handbal - băieţi şi volei - fete
ziei A, CS Universitatea ocupă locul 7, cu 18 puncte.

De asemenea, formaţia feminină de volei SCM
Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 (25-19, 25-
20, 25-17), în faţa echipei Tomis Constanţa, într-o
partidă contând pentru etapa a 16-a din Divizia A1.
Antrenorul Berthold Văsuică, a folosit jucătoarele: Buz,
Badea, Ilina, Chirilov, Iordache, Matei, Ghionea, Ari-
ton, Postea, Smultea şi Duţă.

CE de Futsal - Antwerp

România vs Rusia, în sferturi
Aflată la cea de-a treia

participare la un turneu fi-
nal de Campionat European,
echipa naţională de futsal-
 a României va întâlni as-
tăzi, de la ora 21.30, echipa
Rusiei, în sferturile de fina-
lă ale turneului final de la-
 Antwerp. Sâmbătă seară,
în grupa A, din care a făcut
parte şi România,Ucraina a
terminat la egalitate cu Bel-
gia, scor 0-0. Ucraina a în-
cheiat grupa A pe primul loc, cu 4 puncte, urmată de România - 3 puncte
şi de Belgia - 1 punct. În Grupa B, Portugalia a remizat cu Rusia, scor 4-
4. Rusia a încheiat grupa pe primul loc, cu 4 puncte, urmată de Portuga-
lia, tot cu 4 puncte, şi de Olanda - 0 puncte. Tot, astăzi, Portugalia
întâlneşte Ucraina, de la ora 19, în primul sfert de finală de la Euro.

Săndoi s-a retras înainte
de a începe treaba la FCU

accepte imediat o funcţie de direc-
tor tehnic, după ce Mititelu l-a im-
pus în continuare pe Nicolo Na-
poli. Cum postura era una mai de-

grabă onorifică, Săndoi a decis să
se retragă din proiect înainte de a
ocupa efectiv vreo funcţie. “Eu am
avut o discuţie de principiu cu dom-
nul preşedinte Condescu, el mi-a
explicat în mare despre un plan,
nu am ajuns la amănunte. Eu nu
semnasem nimic cu clubul. Eu, ca
de fiecare dată, am dec larat că
susţin fotbalul din Craiova şi ofer
sprijinul meu necondiţionat pentru
orice echipă de acolo. Dar de aici
până la a ne aşeza la masă să dis-
cutăm detalii legate de contract,
este cale lungă. Dacă mi se cere
părerea într-o anumita speţă, ar fi
chiar culmea să nu ajut. Dar la noi,
ca întotdeauna, se vehiculează mai
multe aspecte, ne entuziasmăm re-
pede şi ne dezumflăm şi mai repe-
de. Sunt foarte multe necunoscute
în această speţă şi, până la urmă,
trebuie să aşteptăm, pentru că tim-
pul le va rezolva pe toate, rămâne
de văzut cum”, a declarat Săndoi la
sptfm.ro. O altă revenire ratată la
FCU Craiova este cea a lui Cosmin
Gângioveanu, care, după ce s-a
pregătit alături de ceilalţi jucători
câteva zile, a părăsit lotul.


