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- Dacă importăm carne, importăm
zarzavaturi, importăm fructe, de ce,
Popescule, nu importăm şi politicieni?
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Facturile la căldură au explodat.
Termo spune că nu are nici o vină!

Directorul SC Termo SRL Craiova a ie-
şit, ieri, într-o conferinţă de presă pentru a
le spune locatarilor care se încălzesc cu agent termic că
facturile mai mari pe luna decembrie nu sunt cauzate de o
creştere peste noapte a preţului la gigacalorie. Conduce-
rea Termoficării îi sfătuieşte pe craioveni să ceară expli-
caţii administratorilor în astfel de cazuri, întrucât aceştia
sunt cei care le calculează costurile pe apartamente. Fi-
indcă foarte mulţi locatari au ajuns deja la Termoficare
cu aceeaşi problemă, a creşterii facturii la căldură, Pri-
măria Craiova a anunţat că va începe controale dure la
toate asociaţiile de proprietari.
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Mişcarea
Populară face
încorporări

Mişcarea Populară este un
partid de dreapta de dată
recentă, fără vreo participare
efectivă la ultimele scrutinuri
electorale, dar deja cu parla-
mentari, se spune, majorita-
tea dezertaţi de la PDL.
Licenţa unei astfel de geneze,
„de la acoperiş spre fundaţie”,
nu este nouă în politica
românească şi precedentul s-a
numit fie PLD, fie UNPR, fie
nu mai ştim care grupare
minusculă, predispusă apoi la
alianţe cu cei din rândul
cărora s-a desprins.

Nu a virat către stat contribuţii
de 3 milioane lei

Adrian Mititelu,
la judecată
pentru
evaziune fiscală

Pericolul inundaţiilor
ocoleşte Doljul
deocamdată

Înaintea vide oconferinţei convocate ieri de pre mierul Victor
Ponta,  pre fectul de Dolj, Marius  De ca, a făcut o trecere în re-
vistă a situaţiei care se înregistrează în Craiova şi în judeţ, în
acest moment,  după ninsori.  Vestea cea mai bună a ve nit  de la
re prezentanţii Centrului Me teorologic Re gional Olte nia, care
spun că săptămâna aceasta nu mai ninge,  te mperaturile  cre sc
ziua, însă nu atât de mult încât să se  topească toată zăpada şi să
apară inundaţiile.
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Niels Schnecker
pãrãseºte echipa
de campanie
pentru
prezidenþiale
a lui Antonescu

Preºedintele PNL, Crin
Antonescu, a confirmat ieri
faptul cã va înceta colaborarea
sa cu Niels Schnecker. „Da, va
înceta (n.r. - colaborarea), ceea
ce nu înseamnã cã relaþia de
amiciþie între mine ºi domnul
Schnecker va înceta. Ea va
continua, activitatea domniei
sale în calitate de consilier al
meu va înceta”, a spus Antones-
cu. El a precizat cã a avut o
„colaborare normalã, o colabo-
rare bunã” cu Schnecker, însã
„colaborãrile încep ºi se
terminã”. Potrivit unor surse din
PNL, consultantul politic a
întâmpinat mai multe probleme
de comunicare cu liderul liberal,
în special dupã ce au apãrut
informaþii potrivit cãrora
Antonescu ar fi avut discuþii cu
Adrian Thiess. În 28 iunie 2013,
Antonescu anunþa cã jurnalistul
postului de televiziune Antena 3
Niels Schnecker va fi directorul
sãu de campanie electoralã
pentru alegerile prezidenþiale
din 2014. Într-un comunicat
remis ieri presei, Niels Schnecker
precizeazã cã în cursul acestei
zile i-a prezentat liderului PNL
demisia sa din funcþia de
director de campanie prezidenþi-
alã 2014, dar este convins „de
faptul cã domnul Crin Antonescu
va fi cel mai bun preºedinte al
României ºi îi doresc sã sãrbãto-
reascã revelionul 2014/2015 la
Palatul Cotroceni. Eu am decis
sã mã întorc în consultanþa
privatã”, a precizat Schnecker.

Liderul PSD, premierul Victor Ponta, a declarat,
ieri, în debutul ºedinþei Biroului Permanent Naþio-
nal (BPN) al PSD, la care presa a avut acces, cã
urgenþele parlamentare ale începutului de sesiune
privesc proiectul de lege de abrogare a articolului
276 din Codul penal - care instituie sancþiuni pen-
tru declaraþii critice la adresa acþiunilor magistraþi-
lor, precum ºi proiectul de lege referitor la reorgani-
zarea Serviciului de Telecomunicaþii Speciale (STS).
„Ca ºi urgenþe: la Senat o sã rog azi sã aprobaþi în
comisie ºi mâine în plen proiectul de lege privind
abrogarea articolului 276 din Codul penal - este
considerat de cãtre toþi reprezentanþii mass-media,
indiferent de opþiunea politicã sau crezul pe care îl
au, ca putând da loc la abuzuri, ºi atunci dacã îl
votaþi mâine la Senat, vine la Camerã ºi putem dupã
aceea sã-l trimitem preºedintelui spre promulgare”,
a spus Ponta. Referitor la proiectul de lege privind
trecerea STS la Ministerul de Interne, premierul a
spus ieri cã „se depune azi la Camera Deputaþilor”.
Acesta modificã Legea 92/1996 privind organizarea
ºi funcþionarea STS ºi OUG 30/2007 privind organi-
zarea ºi funcþionarea MAI ºi stabileºte reorganiza-
rea serviciului ca Departament în cadrul MAI, potri-
vit Mediafax. Proiectul are cinci articole, primul din-
tre acestea prevãzând cã STS se reorganizeazã ca
Departament de Telecomunicaþii Speciale în cadrul
MAI ºi devine o structurã cu personalitate juridicã
condusã de un secretar de stat, ajutat de trei subse-
cretari de stat, care sunt numiþi ºi eliberaþi din func-
þie de cãtre premier. Proiectul mai precizeazã cã, la
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momentul intãrii în vigoare, MAI va prelua de la
STS patrimoniul, bugetul, personalul ºi posturile
aferente ºi, totodatã, abrogã o serie de articole din
Legea STS, cele care prevãd cã serviciul se aflã în
coordonarea CSAT. Proiectul modificã ºi punctul
23 al literei f) de la articolul 4 din Legea 415/2002
privind organizarea ºi funcþionarea CSAT, prin care
se stipuleazã cã CSAT aprobã structura organiza-
toricã, efectivele ºi regulamentele de funcþionare
ale SRI, SIE ºi SPP, fiind scos din lege STS. Totoda-
tã, în proiect se solicitã dezbaterea ºi adoptarea în
procedurã de urgenþã a modificãrilor legislative. În-
trebat, ieri, dacã directorul STS, Marcel Opriº, va fi
înlocuit din funcþie dupã ce proiectul legislativ va fi
adoptat de Parlament, Victor Ponta a rãspuns, iro-
nic: „Nu, o sã stea 100 de ani domnul Opriº în func-

þie! (...) Asta e problema domnului Bãsescu: sã stea
domnul Opriº. Problema noastrã e cum facem ca
aceste instituþii - care nu sunt ale lui Bãsescu, cã
nu a venit Bãsescu de acasã cu STS-ul, sunt ale
acestei þãri - sã funcþioneze mai bine ºi mai transpa-
rent. Despre asta e vorba. Restul, cine e ºef... Nu a
murit încã nici o instituþie cã s-a schimbat ºeful”.

USL a decis duminicã, potrivit anunþului fãcut
de Victor Ponta imediat dupã ºedinþã, ca alegerile
europarlamentare sã aibã loc pe 25 mai, duminicã,
iar prezidenþialele pe 2 ºi 16 noiembrie. Întrebat
când se va organiza referendumul pentru Consti-
tuþie, Ponta a rãspuns cã acest lucru este decis de
cãtre Parlament. Ieri, liderul PNL, Crin Antones-
cu, a precizat cã la nivelul Uniunii nu s-a stabilit
pânã în prezent dacã referendumul pentru revi-

zuirea Constituþiei va avea loc pe parcursul a douã
zile, precizând cã declaraþiile anterioare ale lideri-
lor USL precizau asta ca posibilitatea, nu ca deci-
zie luatã. „Nu suntem în acea fazã, suntem abia la
începutul acestui parcurs. S-a vorbit despre faptul
cã toate prevederile ºi toate recomandãrile, atât
ale Comisiei de la Veneþia, cât ºi ale Curþii Consti-
tuþionale din România, permit ºi varianta cu douã
zile. Vom vedea”, a susþinut Antonescu. Tot ieri
însã, liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a declarat,
la RFI, cã „s-a convenit” ca referendumul pentru
revizuirea Constituþiei sã fie organizat într-o sin-
gurã zi, simultan cu alegerile europarlamentare, el
spunând însã cã în Parlament se mai pot schimba
lucrurile.

Liderii Partidului Miºcarea Popu-
larã (PMP) poartã discuþii cu primarul
municipiului Cluj-Napoca, fostul pre-
mier Emil Boc, primarul municipiului
Braºov, George Scripcaru, primarul
muncipiului Alba-Iulia, Mircea Hava,
ºi primarul din Piatra Neamþ, Gheor-
ghe ªtefan, pentru a se alãtura forma-
þiunii, prin Fundaþia Miºcarea Popu-
larã, au declarat, pentru Mediafax,
surse politice. Acestora li se adaugã
primarul municipiului Arad, Gheorghe
Falcã, care a declarat, sâmbãtã, cores-
pondentului Mediafax, cã este mem-
bru în Fundaþia „Miºcarea Popularã”
încã din vara anului trecut, dar cã nu
pãrãseºte PDL pentru a nu-ºi pierde
mandatul. Falcã a fost rezervat în a-ºi
declara public sprijinul pentru PMP,
spunând cã ºtie sã facã diferenþa în-
tre activitatea sa în fundaþie ºi res-
ponsabilitatea pe care o are în calitate
de preºedinte al PDL Arad. De altfel,
nici ceilalþi primari care ar putea spri-
jini Miºcarea Popularã nu vor pãrãsi
PDL, pentru a nu-ºi pierde mandatele
de edili. De aceea, discuþiile care se
poartã cu aceºtia sunt pentru înscrie-

PMP poartã discuþii cu Boc, Scripcaru, Hava
ºi Gheorghe ªtefan pentru a-i coopta în fundaþie

rea lor în fundaþie. Însã înscrierea lui
Boc, Scripcaru, Hava sau ªtefan în
Fundaþia Miºcarea Popularã ar fi un
semnal important pentru ceilalþi
membri PDL, mai ales în judeþele aces-
tora, având în vedere cã sunt ºi liderii
organizaþiilor judeþene ale PDL din
Braºov, Alba ºi, respectiv, Neamþ, au
explicat sursele citate. Aºa s-a întâm-
plat, de pildã, la Bacãu, unde fostul
consilier prezidenþial Gabriel Berca,
originar din acest judeþ, a anunþat ieri,
pentru Mediafax, cã trei consilieri mu-
nicipali ºi judeþeni ºi zece primari ai
PDL urmeazã sã adere la Miºcarea Po-
pularã, arãtând cã este vorba despre
aleºi locali care nu au mai avut în ulti-
mul timp activitate în PDL. „Sunt con-
silieri locali ºi judeþeni ºi mulþi primari
care urmeazã sã facã acest pas, ei nu
au mai activat la PDL pentru cã ni-
meni nu i-a solicitat sã aibã activitate
politicã. Oamenii au aºteptat sã facã o
opoziþie la USL ºi vor sã activeze în
Miºcarea Popularã. Conform legii, ei
nu pot sã treacã la Partidul Miºcarea
Popularã pentru cã ºi-ar pierde man-
datele, dar sunt foarte mulþi care vor
sã activeze în fundaþie ºi sã meargã
pe principiile lui Traian Bãsescu”, a
precizat Berca. În schimb, pentru de-
putatul Elena Udrea nu a fost nici o
problemã sã anunþe, ieri, în plenul
Camerei Deputaþilor, cã a demisionat
din PDL ºi s-a înscris în PMP. Dupã
Udrea, ºi alþi deputaþi PDL au anun-
þat, în scris sau de la tribuna Came-
rei, cã au demisionat din partid. Este
vorba despre Theodor Paleologu,
Petru Movilã, Florin Popescu, Aure-
lian Popescu, Adrian Gurzãu, Florin
Secarã, Camelia Bogdãnici, ªtefan
Bucur Stoica ºi Dragoº Gunia, de-
spre care se ºtia deja.

Preºedintele Senatului, lide-
rul PNL Crin Antonescu, a de-
clarat ieri cã pentru funcþia de
preºedinte al Comisiei juridice
din Senat va fi susþinut Cãtã-
lin Boboc în locul lui Tudor
Chiuariu, care ºi-a dat demisia
ca urmare a condamnãrii defi-
nitive, de cãtre ICCJ, la 3 ani ºi
6 luni de închisoare cu suspen-
dare în dosarul „Poºta Româ-
nã”. „Pentru preºedinþia Comi-
siei juridice va fi susþinut se-
natorul Cãtãlin Boboc, care
este membru al comisiei. Tudor Chi-
uariu rãmâne în Senatul României
prin efectele hotãrârii instanþei, prin
efectele sentinþei, de vreme ce sen-
tinþa îi lasã mandatul. El ºi-a dat de-
misia din funcþia de preºedinte al

Senatorul PSD de Dãbuleni
Mircea Geoanã face o vizitã de lu-
cru la Washington ºi Boston, în
perioada 3 - 12 februarie, urmând
sã participe la a 61-a ediþie a Na-
tional Prayer Breakfast, eveniment
care adunã atât oficiali americani,
în frunte cu preºedintele Barack
Obama, dar ºi reprezentanþi din
peste 140 de state. Conform unui
comunicat remis ieri agenþiei Me-
diafax, Geoanã va avea o serie de
întrevederi cu oficiali ai adminis-
traþiei Obama ºi ai Congresului ºi
va susþine o prelegere la presti-
gioasa Harvard University. Efec-
tele asupra regiunii ºi, implicit, asu-

Comisiei juridice prin propria sa de-
cizie ºi în mod simbolic, politic, dar
formal, legal, nimic nu-i interzice man-
datul. El rãmâne în PNL. Dacã are toa-
te drepturile politic de ce sã nu rãmâ-
nã”, a spus Antonescu.

Antonescu: Pentru funcþia de preºedinte
al Comisiei juridice va fi susþinut Cãtãlin Boboc

Geoanã face o vizitã de lucru la Washington
ºi Boston, în perioada 3 - 12 februarie

pra României, în contextul evolu-
þiilor din Ucraina, drumul pro-eu-
ropean al Republicii Moldova,
Noul Drum al Mãtãsii ºi cum poate
beneficia România de pe urma vii-
torului acord de liber-schimb între
Uniunea Europeanã, pe de o par-
te, ºi Statele Unite ºi Canada, de
cealaltã parte, Transatlantic Tra-
de and Investment Partnership
(TTIP), ºi stadiul extinderii progra-
mului Visa Waiver prin includerea
României ºi Poloniei sunt princi-
patele teme aflate pe agenda întâl-
nirilor pe care Mircea Geoanã le va
avea la Washington, precizeazã
sursa citatã.
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Factura la căldură pe luna decembrie i-a speriat pe
craioveni, fiind foarte mare în comparaţie cu cea de pe
luna noiembrie. Mulţi locatari au ajuns direct la Termofi-
care solicitând conducerii să le explice de unde au apă-
rut sumele în plus. Potrivit directorului Mihai Neaţu, oa-
menii ar fi venit cu ideea – care le-ar fi fost indusă de
administratori – conform căreia Termoficarea ar fi cres-
cut preţul la gigacalorie, şi de aici umflarea facturilor. „De-
geaba am încercat să le spun că noi nu suntem de vină, ei
o ţineau una şi bună că de la asociaţie li s-a spus că
Termo a crescut preţul la gigacalorie. Ori nici noi şi nici
Primăria nu am crescut preţul gigacaloriei”. Conducerea
Termoficării a dat asigurări că gigacaloria este facturată
populaţiei la preţul din iulie 2012, atunci când a avut loc
ultima modificare scăzându-se de la 245 de lei la 220,50
lei pe gigacalorie.
Fotografii cu tabelele afişate
la unele blocuri

Conducerea Termoficării a relatat că, după ce mai mulţi
locatari au venit să semnaleze problema la sediu, s-au
făcut verificări pe cont propriu, fiind consultate listele afi-
şate de către asociaţii de proprietari la parterul blocuri-
lor. „O bătrânică mi-a reclamat că i s-a calculat, la un
apartament de 41 de metri pă-
traţi, pentru luna decembrie, suma
de 384 de lei numai pentru încăl-
zire. M-am uitat la celelalte patru
apartamente de pe aceeaşi co-
loană, care aveau suprafeţe iden-
tice şi nu sărea nici unul de 231
de lei. Deci diferenţă de 153 de
lei pentru săraca bătrânică. Şi sunt
foarte multe cazuri aşa”. Pentru
un apartament de trei camere, în

Facturile la căldură au explodat.
Termo spune că nu are nici o vină!

Directorul SC Termo SRL Craiova a ieşit,
ieri, într-o conferinţă de presă pentru a le
spune locatarilor care se încălzesc cu agent
termic că facturile mai mari pe luna decem-
brie nu sunt cauzate de o creştere peste
noapte a preţului la gigacalorie. Conduce-
rea Termoficării îi sfătuieşte pe craioveni să
ceară explicaţii administratorilor în astfel
de cazuri, întrucât aceştia sunt cei care le
calculează costurile pe apartamente. Fiind-
că foarte mulţi locatari au ajuns deja la
Termoficare cu aceeaşi problemă, a creşte-
rii facturii la căldură, Primăria Craiova a
anunţat că va începe controale dure la toate
asociaţiile de proprietari.

Brazdă, o familie a plătit 8,2 milioane de lei
numai pentru căldură.
Administratorii
sunt vinovaţi
de creşterea facturii

Odată eliminată varianta creşterii pre-
ţului la gigacalorie, conducerea Termofi-
cării a plecat în căutarea vinovaţilor. Şi i-a
găsit, aceştia fiind administratorii şi firmele
care fac citirea repartitoarelor de costuri.
„Cred că este momentul să nu mai spunem că
este curăţenie după ce băgăm mizeria sub preş.
Toţi oamenii când întreabă la asociaţii cine este
de vină, cine e oaia neagră a Craiovei, atunci Bisi-

sica e SC Termo. Avem
şi noi problemele noastre, le
cunoaştem, le remediem, dar
acum este exclusiv vina alto-
ra. Toate calculele matemati-
ce şi tehnice posibile demon-
strează că nu ai cum să ajungi
la consumuri aşa de mari, ire-
ale chiar”. Directorul Mihai
Neaţu spune că administra-
torii, fiind singurii cărora le-
gea le dă voie să facă repar-
tiţia costurilor, pot să îi favo-
rizeze pe unii locatari şi să îi
defavorizeze pe alţii, fără ca

Termoficarea să poate să intervină.
Primăria Craiova,
în control
la toate asociaţiile

Ba, mai mult, Mihai Neaţu susţine că a întâl-
nit administratori care i-au spus cinstit că nu ştiu
să facă calculele de repartizare a costurilor, „fă-
cându-le pe genunchi”. „Nu toate asociaţiile sunt
corecte. Am găsit şi asociaţii care au trecut chel-
tuieli cu deratizarea în luna decembrie, cu fon-
dul de rulment, o taxă de repartizare acolo unde
nu sunt calorimetre. Avem cunoştinţă de aso-
ciaţii care şi-au dat primă de Crăciun, îşi de-

contează taxiurile...”. Potrivit conducerii Termoficării, unii
dintre ei şi-au pierdut deja atestatul profesional, dar cei
mai mulţi şi-l vor pierde de acum încolo, Primăria Craiova
anunţând deja că va începe seria de controale în proble-
ma facturilor mari la căldură pe luna decembrie.
Termoficarea îi îndeamnă
pe locatari să renunţe
la repartitoare

„Trebuie să înţeleagă şi cetăţenii Craiovei un lucru: cei
care sunt votaţi de ei să le reprezinte interesele ei i-au pus,
ei îi pot da jos dacă nu îşi fac treaba”, i-a atenţionat direc-
torul Termoficării pe locatari. Pe lângă tragerea la răspun-
dere a administratorilor, şi chiar schimbarea lor, o soluţie
ar fi şi ca locatarii să renunţe la repartitoare. Conducerea
Termoficării consideră că acestea sunt elementele care cre-
ează confuzie şi, dacă ar fi eliminate, administratorii nu ar
mai putea să facă astfel de calcule. „Dar trebuie să renun-
ţe toţi, pentru că dacă renunţă doar jumătate din ei, numai
Dumnezeu ştie cum se va face repartiţia. Nu aş vrea să fiu
în pielea lor, sincer vă spun”. Ar mai fi şi varianta ca Ter-
moficarea să preia citirea acestor calorimetre, în locul fir-
melor specializate, dar şi acest lucru e imposibil de realizat
pentru că nu există cadru legal în acest sens.

LAURA MOŢÎRLICHE

Mihai
Neaţu
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Procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova au
anunþat cã au finalizat cercetãri-
le ºi au întocmit rechizitoriul prin
care au dispus trimiterea în ju-
decatã, în stare de libertate, a lui
Adrian Mititelu, patronul FC Uni-
versitatea Craiova, sub acuzaþia
de evaziune fiscalã. Mai exact,
potrivit purtãtorului de cuvânt al

Nu a virat cãtre stat contribuþii de 3 milioane lei

Adrian Mititelu, la judecatãAdrian Mititelu, la judecatãAdrian Mititelu, la judecatãAdrian Mititelu, la judecatãAdrian Mititelu, la judecatã
pentru evaziune fiscalãpentru evaziune fiscalãpentru evaziune fiscalãpentru evaziune fiscalãpentru evaziune fiscalã

Adrian Mititelu, patronul echipei FC Universi-
tatea Craiova, a fost trimis în judecatã, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, pentru infracþiuni de evaziune
fiscalã. Adrian Mititelu este acuzat cã nu a virat la
buget impozitele ºi contribuþiile reþinute jucãtori-
lor legitimaþi la club în perioada 2007 – 2010, pre-
judiciul creat fiind de aproximativ 3 milioane de

lei. În plus, în acelaºi dosar va fi judecat ºi admi-
nistratorul clubului, Gheorghe Sorin Joavinã, în
sarcina cãruia s-a reþinut aceeaºi faptã, însã cu un
prejudiciu mult mai mic, de aproximativ 200.000
lei. Dosarul a fost înregistrat vineri, 31 ianuarie
a.c., pe rolul Judecãtoriei Craiova ºi are primul
termen de judecatã pe 14 martie a.c.

Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova, procuror Nicolae
Uncheºelu, în sarcina acestuia s-
a reþinut încãlcarea prevederilor
art. 6 din Legea nr. 241/2005 pen-
tru prevenirea ºi combaterea eva-
ziunii fiscale, conform cãruia
„constituie infracþiune ºi se pe-
depseºte cu închisoare de la un
an la 3 ani sau cu amendã reþine-

rea ºi nevãrsarea, cu intenþie, în
cel mult 30 de zile de la scaden-
þã, a sumelor reprezentând im-
pozite sau contribuþii cu reþinere
la sursã”.

În urma cercetãrilor efectuate
s-a stabilit cã, în perioada 2007
– 2010, Adrian Mititelu, în cali-
tate de director general unic la
FC U Craiova SA, nu a plãtit im-

pozitele ºi contribuþiile cu reþinere
la sursã, prejudiciul creat buge-
tului de stat fiind de aproximativ
3 milioane de lei. Din salariile ju-
cãtorilor, Mititelu a reþinut con-
tribuþiile, însã nu le-a virat cãtre
stat. În acelaºi dosar, Parchetul
l-a trimis în judecatã ºi pe Gheor-
ghe Sorin Joavinã, în sarcina
cãruia s-a reþinut faptul cã, în
calitate de administrator al SC FC
U Craiova, a prejudiciat bugetul

statului cu aproximativ 200.000
lei tot prin nevirarea impozitelor
ºi contribuþiilor datorate, pentru
o perioadã mult mai restrânsã,
mai exact 2010 – 2011.

Dosarul a fost înregistrat pe
rolul Judecãtoriei Craiova vineri,
31 ianuarie a.c., iar primul ter-
men de judecatã al procesului a
fost stabilit pentru data de 14
martie a.c.

CARMEN ZUICAN

Batalionul de manevrã
executã misiuni de pace sub
comanda NATO, în coopera-
re cu celelalte forþe aparþi-
nând ISAF. În provincia
Zabul, militarii craioveni vor
contribui la sprijinirea

Peste 500 de militari craioveni din cadrul Batalionului 20 Infanterie „Scorpionii
Negri” au plecat, duminicã, în teatrul de operaþiuni din Afganistan.  Timp de ºase luni,

aceºtia vor executa misiuni de menþinere a pãcii în provincia Zabul.

guvernului Republicii Islami-
ce Afganistan în procesul de
menþinere a securitãþii,
stabilitãþii ºi extindere a
autoritãþii guvernamentale,
precum ºi în susþinerea
efortului de reconstrucþie.

Scopul acestei misiuni este
participarea alãturi de aliaþi la
operaþiile de asistenþã ºi
sprijin pentru guvernul afgan
în creºterea influenþei,
exercitarea ºi menþinerea
autoritãþii, cât ºi în dezvolta-
rea capacitãþii instituþiilor
guvernamentale locale ºi
regionale. Concomitent,
eforturile se vor concentra ºi
asupra normalizãrii vieþii
cotidiene.

Misiune
de menþinere a pãcii

Prin obiectivele acestei
operaþiuni se numãrã menþi-
nerea libertãþii de miºcare pe
autostrada A1, reducerea
infiltrãrilor insurgente pe
rutele de acces, descoperirea
ºi distrugerea ascunzãtorilor
cu armament ale insurgenþi-
lor, influenþarea pozitivã a
populaþiei civile ºi participa-

rea la acþiuni de sprijin
umanitar.

Pe lângã misiunea de
menþinere a pãcii, militarii
craioveni au ºi sarcina de a
repatria în bune condiþii
materialele ºi echipamentele
militare utilizate în teatrul de
operaþiuni din provincia
Zabul.

Ministrul apãrãrii naþiona-
le, Mircea Duºa, le-a cerut
militarilor sã depunã tot
efortul pentru o cooperare
excelentã cu Forþele de

Securitate Naþionale Afgane.
„Sunteþi militari cu o vastã
experienþã în teatrele de
operaþii pentru cã aþi îndepli-
nit, de-a lungul timpului,
numeroase misiuni în Afga-
nistan, Bosnia ºi Irak, unde
aþi demonstrat profesionalism
ºi determinare. De aceea
sunt convins cã, ºi de
aceastã datã, vã veþi îndeplini
misiunile la standarde ridica-
te”, a spus ministrul Mircea
Duºa.

RADU ILICEANU

Cei doi medici ginecologi Sa-
leh Majed, de 47 de ani, ºi Hai-
dari Hadi, de 52 de ani, care s-
au luat la bãtaie sãptãmâna tre-
cutã, în incinta Spitalului orã-
ºenesc Dãbuleni, în prezenþa
unor pacienþi, se vor alege cu
salariile reduse timp de trei luni.
Decizia a fost luatã ieri, de con-
ducerea spitalului, dupã ce, la
finalul sãptãmânii trecute, Co-
misia de disciplinã a decis ca
ambii medici sã fie sancþionaþi.

Medicii care s-au bãtut în Spitalul
Dãbuleni, salariile scãzute trei luni

„Cei doi medici vor fi sancþio-
naþi cu reducerea salariului cu
10% pe o perioadã de trei luni.
Sancþiunea este aceeaºi pentru
fiecare”, ne-a declarat manage-
rul Spitalului Orãºenesc Dãbu-
leni, Ileana Maricuþoiu.

Reamintim cã, joi dimineaþa,
medicii ginecologi Saleh Majed
ºi Haidari Hadi, ambii de origi-
ne arabã, dar cu cetãþenie ro-
mânã, s-a luat la bãtaie în tim-
pul programului, chiar în spi-

tal. Cei doi au depus plângeri la
Poliþie, unul împotriva celuilalt,
s-a întocmit dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunii de
lovire ºi alte violenþe, însã, po-
trivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
pânã ieri, nici unul dintre cei doi
„combatanþi” nu adusese certi-
ficat medico-legal cu numãrul
zilelor de îngrijiri medicale ne-
cesar pentru continuarea cerce-
tãrilor în cauzã.

CARMEN ZUICAN
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Primăria Băileşti deszăpezeşte
cu utilaje proprii

Peste 100 de kilometri de dru-
muri curăţate de zăpadă cu aju-
torul utilajelor specifice pe care
Primăria le are în dotare de şase
ani. Cam aşa ar arăta un bilanţ al
primarului municipiului Băileşti,
Costel Pistriţu, după ce iarna şi-
a intrat în drepturi. “Pe noi nu
ne-a luat iarna prin surprindere,
am reuşit să ne facem treaba cu
utilajele pentru deszăpezire pe
care primăria le are în dotare,
astfel că nu am fost nevoiţi să
cheltuim bani în plus. Nu am avut
probleme deosebite, dar am în-
cercat să păstrăm o legătură bună
cu oamenii”, a spus primarul Băi-
leştiului, Costel Pistriţu.

Pleniţa: Primar destoinic = drumuri
ca în palmă!

Mihai Puiu Calafetea-
nu, primarul Pleniţei, se
află la al treilea mandat
şi, bineînţeles, a treia ex-
perienţă a iernii. Nu l-a
găsit nepregătit căderea
zăpezii, dovadă că toate
drumurile din localitate,
dar şi cele care fac le-
gătura c u Caraula ş i
Castrele Traiane, însu-
mând circa 100 km, sunt
circulabile, după ce în
prealabil au fost desză-
pezite cu utilaje specifi-
ce. Ca un fost militar de
seamă, Mihai Puiu Calafeteanu a ordonat scurt “comanda la mine”. Şi
nimeni din staff-ul său nu a avut de raportat decât ceea ce trebuie:
misiune îndeplinită.

Zăpada n-a stat
prea mult
pe drumurile
din Calafat

Mircea Guţă, primarul ora-
şului de pe malul Dunării –
Calafat –, n-a fost luat prin
surprindere de ninsoarea abun-
dentă care a căzut zilele aces-
tea. Aşa se întâmplă când omul
gospodar, îşi face iarna car şi
vara sanie, după cum spune o
vorbă din popor. Cele şapte
utilaje pentru deszăpezire pe
care Primăria le deţine şi-au
făcut şi în acest an treaba, cu-

răţând peste 45 de kilometri de drumuri în Calafat, astfel că autorităţile
locale n-au întâmpinat nici un fel de problemă din cauza ninsorii.

Grupaj realizat de ALINA DRĂGHICI

Estimările sezoniere sunt rea-
lizate de Centrul European pen-
tru prognoze pe durată medie
(ECMWF) de la Reading, Anglia,
şi au un grad de realizare de apro-
ximativ 60%. Este estimată dis-
tr ibuţia temperaturilor medii lu-
nare, precum şi distribuia canti-
tăţilor lunare de precipitaţii, iar

Administraţia Naţională de Meteorologie a realizat o estimare sezo-
nieră a temperaturilor şi a cantităţilor de precipitaţii pe teritoriul

României, până în luna aprilie.
fenomenele extreme c u o durată
sc urtă de manifes tare nu pot fi
prognozate c u ajutorul acestui
produs.

În fe bruarie, temperatura ae-
rului va avea valori apropiate de
mediile climatologice în regiunile
centrale şi nordice şi pes te aceste
medii în restul teritoriului. Can-

tităţile lunare de precipitaţii vor
fi apropiate de mediile climato-
logice,  posibil loc al excedentare
în vestul, nord-ves tul ş i centrul
ţării.

În luna martie, temperatura
aerului va avea valori apropiate de
mediile multianuale, exceptând re-
giunile sud-estice şi local sudice,
unde se vor situa peste normalul
perioadei. Cantităţile lunare de pre-
cipitaţii vor fi excedentare în cea
mai mare parte a ţării, exceptând
sud-estul, unde se vor încadra în
normele climatologice.

În aprilie, valorile termice vor
fi apropiate de mediile climatolo-
gice în sud-estul, vestul şi local
în sudul ţării şi se vor situa sub
normalul perioadei în restul regiu-
nilor. Cantităţile lunare de preci-
pitaţii vor fi apropiate de mediile
multianuale, cu o tendinţă de ex-
cedent în centrul şi nordul ţării.
(Mediafax)

Cum va fi primăvara acestui an

Prefectul de Dolj, Marius Deca,
a început cu Cristina Burada, şef
Serviciu în cadrul Centrului Meteo-
rologic Regional Oltenia, pentru a
afla veştile cu privire la prognoza
pentru zilele următoare. Se pare că
în această săptămână judeţul Dolj
nu va mai fi afectat de precipitaţii,
iar temperaturile pe timpul zilei vor
creşte. Nopţile însă, vor fi în conti-
nuare geroase, astfel că nu există
pericol ca întreaga cantitate de ză-
padă căzută să se topească brusc.

„Nu vor mai fi precipitaţii săp-
tămâna acesta, iar temperaturile
vor mai creşte. Datorită faptului că
cerul va fi senin, vom avea ziua
chiar temperaturi pozitive, până pe
la două grade. Pe parcursul nopţi-
lor, însă, vor fi în continuare tem-
peraturi scăzute, până la minus 8,
minus 10 grade Celsius. Nu există

Înaintea videoconferinţei convocate ieri de premierul Vic-
tor Ponta, pre fectul de  Dolj, Marius  Deca, a făcut o trece-
re  în revistă a situaţie i care se înregistrează în Craiova şi
în judeţ, în acest moment, după ninsori. Vestea cea mai
bună a venit de la reprezentanţii Centrului Meteorologic
Regional Oltenia, care spun că săptămâna aceasta nu mai
ninge , temperaturile  cresc ziua, însă nu atât de  mult încât
să se  topească toată zăpada şi să apară inundaţiile.

pericolul ca toată zăpada să se to-
pească deodată”, a spus Cristina
Burada.

Prefectul le-a cerut reprezentan-
ţilor Companiei de Apă Oltenia să
lucreze la degajarea gurilor de ca-
nal, pentru ca apa rezultată din to-
pirea zăpezii să se poată scurge în
canalizare, iar Salubritatea a anun-
ţat că în Craiova se lucrează conti-
nuu pentru ridicarea zăpezii de pe
străzi şi transportarea ei la cele două
puncte autorizate de la Mofleni. Şi
pe drumurile naţionale şi judeţene
utilajele acţionează pentru a lărgi
suprafaţa carosabilă.

O problemă ridicată în cadrul
întâlnirii a vizat locuitorii de pe stra-
da „Fermierului” din Craiova, de
unde au ajuns mai multe reclamaţii
la Oficiul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorului, în care oamenii se

plângeau că sunt debranşaţi de la
reţeaua de alimentare cu energie
electrică. Reprezentanţii CEZ au pre-
cizat că în zonă se va implementa
un proiect-pilot, ce vizează moder-
nizarea reţelei, întrucât se fură ener-
gie electrică, foarte mulţi locatari de
acolo branşându-se ilegal. S-a stabi-
lit ca în perioada următoare, împre-
ună cu Poliţia, reprezentanţii CEZ să
efectueze controale pentru a-i depista
pe cei care fură curent electric.

Cât priveşte motivul convocării
Comitetului Naţional pentru Situaţii
de Urgenţă în videoconferinţă, pre-
mierul Victor Ponta a anunţat că va
fi revocată starea de alertă din cele
şapte judeţe unde fusese instituită
ca urmare a ninsorilor abundente şi,
începând cu 1 martie, vor funcţio-
na două comitete naţionale, unul
pentru intemperii şi celălalt pentru
situaţii de urgenţă în aşa fel încât
lucrurile să fie clare pentru respon-
sabilitate.

De asemenea, primul-ministru a
precizat că Slovenia a fost afectată
de intemperii, iar România va acor-
da sprijin acestei ţări cu două gene-
ratoare electrice, întrucât acolo tot
sistemul energetic este „la pământ”.

CARMEN ZUICAN
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Finanþatorii cu care vor fi
semnate convenþii sunt: Banca
Transilvania, BRD Groupe Socie-
te Generale, CEC Bank, ING
Bank, Banca Româneascã, Ban-
ca Comercialã Carpatica, Intesa
San Paulo Bank, Alpha Bank, Ban-
ca Comercialã Romanã, Unicre-
dit Tiriac Banc, Piraeus Bank,
Bancpost, Leumi Bank, Ate Bank,
Banca Italo-Romena, Banca Co-
mercialã Feroviarã, Volksbank,
OTP Bank, Marfin Bank, Nexte
Bank.

Gheorghe Lãpãdat, directorul
FNGCIMM, filiala Dolj, a preci-
zat cã beneficiarii acestui pro-
gram sunt IMM-urile care la data
aprobãrii creditului îndeplinesc
cumulativ criteriile  de eligibilita-
te prevãzute la art. 3 alin(1) din
OUG 92/2013. Valoarea pla-
fonului de garantare aprobat
este de 2 miliarde lei, bãncile
solicitând un plafon de gara-
nii ce depãºeºte suma de 3
miliarde de lei. „Acest pro-
gram guvernamental oferã în-
treprinzãtorilor  posibilitatea
de a accesa linii de credit
pentru capital de lucru în va-
loare de maxim 5.000.000 lei/
I.M.M., garantate de cãtre
FNGCIMM în procent de
maxim 50% din valoarea fi-

În decembrie 2013, creºterea cu
6,7%, ca serie brutã, s-a datorat
creºterilor la vânzãrile de produse
nealimentare (+11,4%), vânzãrile
de produse alimentare, bãuturi ºi
tutun (+3,6%) ºi la comerþul cu
amãnuntul al carburanþilor pentru
autovehicule în magazine speciali-
zate (+3,2%). Totodatã, volumul
cifrei de afaceri pentru comerþul
cu amãnuntul (cu excepþia comer-
þului cu autovehicule ºi motocicle-
te), ca serie ajustatã în funcþie de
numãrul de zile lucrãtoare ºi de
sezonalitate, în luna decembrie
2013, comparativ cu luna decem-
brie 2012, a înregistrat o creºtere
cu 4,8%, datoritã creºterii vânzã-
rilor de produse nealimentare

Firmele doljene vor participa la
Forumul Economic de la Gomel

În data de 16 mai, în
orasul Gomel, din Bela-
rus, va avea loc cel de
al XI-lea Forum Econo-
mic. Cu aceastã ocazie
sunt invitaþi reprezentan-
þii organizaþiilor econo-
mice ºi oamenii de afa-
ceri din România. Vizi-
tând târgul expoziþional
internaþional “Primavara
în Gomel”, în cadrul cã-
ruia se va desfãºura fo-
rumul economic, partici-
panþii vor putea face cunoºtinþã cu potenþialul economic ºi
investiþional al regiunii Gomel, cu proiectele de perspective în
turism, industria prelucrãtoare, comerþ ºi construcþii. ªi-au
anunþat prezenþa ºi o serie de firme din Oltenia, societãþi care
deruleazã activitãþile în domeniile mai sus menþionate.

Plafon de 5.000 de lei
pentru plãþile cãtre o singurã
persoanã juridicã

Plafonul pentru plãþi-
le în numerar pe care le
pot face astãzi companii-
le este de 10.000 de lei
pe zi ºi 5000 de lei pen-
tru plãþile cãtre o singu-
rã persoanã juridicã, iar
pentru plãþile în numerar
între persoane fizice nu
existã stabilitã o limitã.
Ministrul Finanþelor a
elaborat o mãsurã prin
care plafonul pentru plã-
þile în numerar pe care le pot face firmele (cãtre alte companii
sau persoane fizice), va fi redus la jumãtate, adicã la 5.000 de
lei. De asemenea, potrivit acestei mãsuri, ºi plãþile în numerar
între persoane fizice vor fi limitate la 10.000 de lei pe zi. Mo-
dificãrile au ca obiectiv principal reducerea evaziunii fiscale
ºi îmbunãtãþirea colectãrii veniturilor bugetare ºi fac parte
dintr-o serie de mãsuri fiscale pe care ministrul Daniel Chiþo-
iu intenþioneazã sã le promoveze în prima parte a anului 2014.

Smart are de acum
un nou membru

Vodafone a lansat, ieri,
o nouã promoþie specia-
lã pentru abonaþii sãi,
care aduce un nou tip de
abonament  în  famil ia
Smart, beneficii supli-
mentare pentru pachete-
le RED, precum ºi table-
te la preþuri avantajoase.
Astfel, pentru a oferi uti-
lizatorilor soluþii variate
de comunicare, perso-
nalizate în funcþie de ne-
voi, familia de abona-
mente Smart are de acum
un nou membru, Smart
12, ce oferã, pe lângã
SMS-urile nelimitate în
orice reþea naþionalã, ºi
2.000 de minute în reþea,
200 de minute în reþele-
le naþionale ºi internaþi-
onale fixe, precum ºi 350
MB trafic de date. Noul
abonament  se  a lã turã
deja existenþelor pache-
te Smart 10, Smart 15 ºi Smart Nelimitat, ce oferã utilizatori-
lor SMS-uri nelimitate, în orice reþea naþionalã.
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(+9,1%), comerþului
cu amãnuntul al car-
buranþilor pentru
autovehicule în ma-
gazine specializate
(+3,0%) ºi vânzãri-
lor de produse ali-
mentare, bãuturi ºi
tutun (+2,3%). La
nivel comparativ
anual, volumul cifrei
de afaceri pentru
comerþul cu amã-
nuntul (cu excepþia comerþului cu
autovehicule ºi motociclete), serie
brutã, a consemnat o creºtere cu
0,5%. Cifrele pozitive au fost po-
sibile datoritã creºterii vânzãrilor de
produse nealimentare (+3,6%). La

polul opus, scãderi s-au înregistrat
la comerþul cu amãnuntul al car-
buranþilor pentru autovehicule în
magazine specializate (-3,6%) ºi la
vânzãrile de produse alimentare,
bãuturi ºi tutun (-0,1%).

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

FNGCIMM  SA – IFN asigurã o acoperire teritorialã naþionalã,
rãspunzând solicitãrilor întreprinzãtorilor prin toate cele
patru sucursale, opt reprezentanþe ºi trei filiale.

“Programul de garantare a creditelor
pentru întreprinderi mici ºi mijlocii”

În data de 30 ianuarie 2014 s-a încheiat
termenul de înscriere a instituþiilor de
credit invitate sã participe la Programul
de garantare a creditelor pentru între-
prinderi mici ºi mijlocii. Astfel, Fondul
demareazã procedurile de semnare a
convenþiilor de garantare cu cei 20 de
finanþatori înscriºi în “Programul de
garantare a creditelor pentru întreprin-
deri mici ºi mijlocii”, urmând ca în cel
mai scurt timp aceste credite sã fie dis-
ponibile pentru antreprenori.

nanþãrii, exceptând
dobânzile, comisioa-
nele ºi spezele banca-
re, pe o perioadã de
maxim 24 de luni, cu
posibilitatea prelungi-
rii cu maxim 12 luni.
Garanþia se va acor-
da la cererea bãncii,
dupã aprobarea liniei
de credit, cu o ratã a dobânzii
ROBOR + maxim 3,5/ an, iar pri-
ma de garantare datoratã de cã-
tre beneficiar este de 1,99%/an
din valoarea garaniei aprobate”,
a subliniat Gheorghe Lãpãdat.
Susþinerea de locuri de muncã

Sumele din linia de credit pot fi
utilizate numai pentru finanþarea
capitalului de lucru, neputând fi

utilizate pentru refinanþarea altor
credite în derulare ale beneficia-
rului. Fondul Naþional de Garan-
tare a Creditelor pentru Întreprin-
derile Mici ºi Mijlocii (FNGCIMM
SA-IFN) este o instituþie financia-
rã nebancarã, cu capital de risc,
având ca unic acþionar statul ro-
mân, prin Ministerul Finanþelor
Publice. FNGCIMM deruleazã
programe guvernamentale ºi a fost

înfiinþat în scopul facilitãrii
accesului IMM-urilor la finan-
þãri, prin acordarea de garan-
þii pentru instrumentele de fi-
nanþare contractate de la
bãnci comerciale sau din alte
surse guvernamentale în ve-
derea relansãrii economice,
dezvoltãrii mediului de afaceri,
precum ºi creãrii ºi susþinerii
de locuri de muncã. „Garan-
þia FNGCIMM  SA – IFN
este cea mai lichidã garanþie,
plãtibilã în maxim 90 zile de
la solicitarea de platã a finan-

þatorului, însoþitã de documenta-
þia completã, faþã de minim 2 ani,
durata medie de executare a unei
ipoteci”, a mai spus reprezentan-
tul filialei Dolj a FNGCIMM.
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Mişcarea Populară este un par-
tid de dreapta de dată recentă, fără
vreo participare efectivă la ultime-
le scrutinuri electorale, dar deja cu
parlamentari, se spune, majorita-
tea dezertaţi de la PDL.  Licenţa
unei astfel de geneze, „de la aco-
periş spre fundaţie”, nu este nouă
în politica românească şi prece-
dentul s -a numit f ie PLD, fie
UNPR, fie nu mai ştim care gru-
pare minusculă, predispusă apoi la
alianţe cu cei din rândul cărora s-a
desprins. Mai altfel spus, Mişca-
rea Populară, infuzată zilele aces-
tea cu un contingent de foşti con-
silier i prezidenţiali, nu este, c el
puţin deocamdată, decât un partid

MIRCEA CANŢĂR

Mişcarea Populară face încorporări
cu oameni versatili, transferaţi, de
voie, de nevoie, de la PDL, deve-
nit „adversarul” acestuia din urmă,
cum anunţa Vasile Blaga. Liderul
Partidului Mişcarea Populară este
deputatul Eugen Tomac.  Se co-
mentează şi înrolarea Elenei Udrea
la Mişcarea Populară, demers mai
de grabă anticipat decât privit ca o
reală surpriză. Din motive care nu
mai trebuie dezvoltate. De fapt, ce
se poate observa: dintr-un partid –
PDL – care părea un actor politic
de luat în seamă, traumatizat după
înfrângerile din 2012, încă în con-
valescenţă prelungită, ceea ce se
poate explica, au apărut două par-
tide, care îşi anunţă deschis şi re-

ciproc adversitatea. Pe lângă PDL
şi Mişcarea Populară ţopăie, fără
pic de detentă, şi Forţa Civică, a
lui Mihai Răzvan Ungureanu, reci-
tând aceleaşi versuri. Se suportă
greu opoziţia, asta e o realitate ştiu-
tă, dar un partid democratic serios
îşi duce crucea, cum se spune, îşi
consolează electoratul fidel, recu-
noscându-şi greşelile săvârşite, şi
îşi pregăteşte viitoarele bătălii elec-
torale, dar şi viitoarele cadre de
decizie plauzibile. Persoanele, in-
diferent de numele lor, pe care le
vedem acum aferându-se la Miş-
carea Populară, sunt în bună mă-
sură cele refuzate în 2012, la vo-
tul alegerilor legislative, şi, indife-

rent de denumirea siglei sub care
se înrolează,  în mentalul colec-
tiv al electoratului nu se întâm-
plă deocamdată nimic  deosebit.
Altele sunt grijile. Într-un exc es
de optimism, altminteri firesc în
politică, Elena Udrea vorbea de
un scor de două c ifre la alegerile
europarlamentare din luna mai,
pentru Mişcarea Populară.  Care,
deocamdată, dacă se zăreşte în
sondaje. Dar să o credem pe Ele-
na Udrea,  deş i nu spune pe ce se
bazează. Să fie reevaluată de elec-
torat la Mişc area Populară? Păi,
nu s-a încerc at acelaşi luc ru sub
sigla ARD,  când până şi culoa-
rea portocalie a fos t substituită

cu cea verde? Singura şansă a
Mişcării Populare ar  fi un şir de
gafe impardonabile al ac tualei
puteri, adică al USL, dar deocam-
dată vedem că a trecut mai bine,
aşa spun sondajele,  dec ât guver-
narea prec edentă,  „testul zăpezii”
şi, mai mult,  pare conş tientă de
capcanele de tot felul ale anului
în curs, unul electoral,  cu mizele
sale. Prin părţile loc ului, până
ac um, Mişcarea Populară, des-
tul de timidă, înţelegem sub „ba-
gheta magică” a lui Gelu Vişan,
crescut în c urtea PDL Dolj, c au-
tă simpatizanţi. Dar e greu. Ca
orice înc eput. Deşi parcă se în-
trevede ş i s fârş itul.

La Penitenciarul Craiova, spre exemplu, au fost
eliberaţi trei deţinuţi. Doi dintre aceştia ispăşeau fie-
care pedepse de 20 de ani închisoare pentru comite-
rea infracţiunii de viol, iar un altul o pedeapsă de trei
ani şi jumătate pentru comiterea infracţiunii de violare
de domiciliu. În cazul celor trei se apropia, peste doar
câteva luni, termenul de eliberare condiţionată.

La Penitenciarul Pelendava singurul deţinut elibe-
rat până ieri avea o condamnare de 20 de ani pentru
viol. După ce noul Cod Penal a intrat în vigoare, pe-
deapsa maximă pentru fapta în urma căreia fusese
condamnat a fost redusă la 12 ani de închisoare şi,
pentru că petrecuse deja această perioadă în peniten-
ciar, a fost eliberat. În schimb, la Penitenciarul de
Minori şi Tineri din Craiova până ieri nu fusese pus în
libertate nici un deţinut.
Comisii în toate penitenciarele

La nivelul tuturor unităţilor penitenciare s-au consti-
tuit comisii mixte, formate din judecători, procurori şi
personal administrativ. Acestea au evaluat incidenţa le-
gii penale mai favorabile în cazul tuturor persoanelor
aflate în executarea pedepselor şi a măsurilor educati-
ve privative de libertate, din perspectiva noilor regle-
mentări penale şi procesual penale. În total, de la Peni-
tenciarul Craiova, 200 de fişe de evaluare ale unor per-

Patru deţinuţi eliberaţi după
intrarea în vigoare a noilor Coduri

Odată cu intrarea în vigoare a noilor Coduri Penal şi de  Procedură Penală,  patru
de ţinuţi ce se aflau în detenţie la Penitenciarul Craiova, respectiv Penitenciarul
Pe lendava au fost eliberaţi. Acest  lucru s-a întâmplat după ce pedepse le pentru

anumite categorii de  infracţiuni au scăzut.

soane private de libertate au fost transmise către in-
stanţele de judecată.

Comisiile de evaluare verifică, pentru fiecare per-
soană, cuantumul şi stadiul executării fiecărei pedepse,
vor identifica situaţiile care pot fi de natură să atragă
aplicarea legii penale mai favorabile, cu propunerea,
dacă este cazul, a reducerii pedepsei, a înlocuirii pe-
depsei închisorii cu măsura educativă a internării într-
un centru de detenţie, cu menţionarea datei estimative
la care se împlineşte durata pedepsei reduse şi vor iden-
tifica orice alte date, informaţii şi situaţii pe care le con-
sideră relevante în aplicarea legii penale mai favorabile.
122 de deţinuţi eliberaţi în toată ţara

Noile Coduri Penal şi de Procedură Penală au intrat
în vigoare începând cu data de 1 februarie a.c. La nivel
naţional, potrivit reprezentanţilor Administraţiei Naţio-
nale a Penitenciarelor au fost eliberaţi 122 de deţinuţi,
iar pentru 176 de persoane private de libertate a fost
înlocuită pedeapsa închisorii cu măsura educativă a
internării într-un centru de detenţie. Aproximativ 400
de deţinuţi ar putea beneficia de legea mai favorabilă,
odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri, la 1 fe-
bruarie, după ce comisiile mixte au analizat aproape
31.000 de dosare ale persoanelor private de libertate.

RADU ILICEANU

Premierul Victor Ponta a fost întrebat,
ieri, dacă proiectul de lege privind amnis-
tierea şi graţierea mai este în acest mo-
ment susţinut de PSD, el răspunzând: „Nu,
categoric nu”. „După cum ştiţi foarte bine,
nu se mai reia în această sesiune. Nu se
mai discută despre graţiere, despre amnis-
tiere”, a subliniat Ponta. Cât priveşte posi-
bilitatea ca proiectul de lege privind am-
nistierea şi graţierea să intre totuşi la votul
final, pentru a fi respins definitiv, Ponta a
menţionat: „Asta e treaba Parlamentului, vă
rog să-i întrebaţi pe dânşii. V-am spus doar
că nu mai există o susţinere în USL pentru
acest proiect”.

Referitor la faptul că declaraţia sa este

Ponta: Categoric, PSD nu mai susţine proiectul
de lege privind amnistierea şi graţierea

în contradicţie cu aceea a preşedintelui Ca-
merei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, care a
spus că susţine în continuare proiectul de
lege privind amnistierea şi graţierea, Ponta
a menţionat că şi el crede că e nevoie de
un astfel de proiect, dar a subliniat faptul
că acesta nu beneficiază şi de o majoritate
parlamentară. „Dacă mă întrebaţi şi pe
mine, ca deputat, dincolo de demagogie,
da, eu cred că e nevoie. Dar în Parlament
trebuie să existe o majoritate parlamenta-
ră. Atât timp cât această majoritate este
împotrivă, evident că nu trece aşa ceva”,
a spus Ponta.

El a menţionat că modificările la Codul
penal privitoare la scoaterea parlamentari-

lor şi aleşilor locali din categoria funcţio-
narilor publici şi la incompatibilităţi, votate
la sfârşitul anului trecut, nu se vor mai re-
lua în dezbatere, pentru că au fost decla-
rate neconstituţionale.
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În total, au fost depuse 71
de proiecte, dintre care 17
proiecte de cercetare interdis-
ciplinarã ºi 54 de proiecte de
cercetare avansatã. În urma
procesului de evaluare, realizat
de comisii special constituite,
au fost declarate câºtigãtoare
48 de proiecte propuse de
cadre didactice de la toate cele
10 facultãþi ale universitãþii,
astfel: 10 proiecte de cerceta-
re interdisciplinarã, fiecare
având un buget de 24.000 de
lei,  ºi 38 proiecte de cerceta-
re avansatã, fiecare cu un
buget de 12.000 de lei.

“Lansãm astãzi derularea
proiectelor de cercetare
acordate prin competiþie
internã. În condiþiile în care
finanþarea pentru cercetare în
România a scãzut în ultimii ani
din cauza crizei economico-
financiare, conducerea
Universitãþii din Craiova a avut
idea de a lansa o competiþie de
granturi interne pe care sã le
finanþãm din veniturile proprii.
Din noiembrie 2013 s-a lansat
aceastã competiþie pentru
cadrele didactice tinere ºi am
constatat cã au fost înregis-
trate 71 de aplicaþii – un
numãr mare. În final s-au
acceptat la finanþare 38 de
proiecte de cercetare avansatã
ºi 10 proiecte de cercetare

Conducerea Universitãþii din Craio-
va a semnat, ieri, contractele de cerce-
tare pentru 48 de proiecte declarate
câºtigãtoare în urma unei competiþii
interne. Competiþia internã de proiec-
te de cercetare, sesiunea 2013/2014,
prima de acest gen din istoria UCV, a
fost lansatã în luna noiembrie a anului
trecut. De altfel, aceasta este ºi o pre-
mierã pentru toate universitãþile din

România. Scopul este sã sprijine acti-
vitatea de cercetare a tinerilor cerce-
tãtori (cadre didactice, doctoranzi ºi
masteranzi), sã formeze grupuri de cer-
cetare interdisciplinarã, sã asigure
creºterea vizibilitãþii naþionale ºi in-
ternaþionale a universitãþii ºi a capa-
citãþii sale de a candida la instrumente
de finanþare a cercetãrii, atât la nivel
naþional, cât ºi la nivel european.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

interdisciplinarã. Sperãm cã
prin acestea va creºte capaci-
tatea de cercetare a Universi-
tãþii din Craiova, tinerii noºtri
sã se formeze pentru cerceta-
re, sã poatã sã aplice în viitor
la proiecte finanþate de Uniu-
nea Europeanã. De asemenea,
sperãm sã creascã vizibilitatea
Universitãþii atât pe plan
naþional, cât ºi internaþional,
prin rezultatele pe care le vor

avea aceste granturi. Competi-
þia lansatã astãzi presupune un
efort ºi din partea participanþi-
lor, noi vom monitoriza aceste
proiecte pe tot parcursul
anului 2014”, a spus prof. dr.
ing. Dan Popescu, prorector
în cadrul Universitãþii din
Craiova.

700.000 de lei, bugetul total
alocat competiþiei

Bugetul total alocat acestei
competiþii a fost de circa
700.000 de lei, fondurile
provenind din veniturile
proprii ale universitãþii. Aceste
proiecte de cercetare se vor
derula pe o perioadã de un an
ºi îºi propun ca rezultate:
publicarea de articole în

reviste indexate ISI, în reviste
indexate în baze de date
internaþionale, participarea la
conferinþe internaþionale de
prestigiu, publicarea de cãrþi,
realizarea de brevete/produse
cu drept de proprietate
intelectualã.

“Am traversat o perioadã nu
tocmai fastã pentru cã aceastã
crizã economicã ne-a lovit ºi
pe noi. Dupã doi ani de
eforturi, am reuºit sã echili-
brãm bugetul Universitãþii din
Craiova ºi sã facem ceea ce
am avut în vedere de la
început – sã stimulãm cerce-
tarea ºtiinþificã a tinerilor
noºtri colegi. În acest an am
reuºit sã punem în competiþie
aproximativ 7 miliarde lei
vechi din fonduri proprii, iar
pentru anul bugetar urmãtor
vom supune votului Senatului
bugetul alocat cercetãrii –
peste 20 de miliarde lei vechi.
În aceste condiþii, bugetul
Universitãþii rãmâne în conti-

nuare echilibrat. Ideea noastrã
este sã stimulãm performanþa,
sã premiem tinerii cercetãtori
ºi sã stimulãm cercetarea
interdisciplinarã. Din acest
motiv, o sã vã rog sã perma-
nentizaþi echipele de cercetare.
Am în intenþie o federalizare a
acestor echipe ºi centre de
cercetare pe învãþãmântul
tehnic ºi învãþãmântul socio-
uman, în aºa fel încât sã
devinã mai funcþionale ºi sã
permanentizãm o colaborare
între diversele segmente de
cercetare ale Universitãþii. Nu
avem o cercetare mai slabã
decât universitãþile din vestul
Europei, dimpotrivã, eu cred
cã avem atuuri sã facem mai
mult decât fac ei ºi Universita-
tea este dispusã sã aloce
fonduri importante în perioada
urmãtoare pentru a-ºi stimula
proprii cercetãtori”, a afirmat
prof. univ. dr. Dan Claudiu
Dãniºor, rectorul Universitãþii
craiovene.

Prof. univ. dr. Radu Constantinescu, directorul Departamentului
de Cercetare ºi Managementul Proiectelor:

“Aceastã competiþie înseamnã un vis împlinit pentru mine. Demult
mi-am dorit sã ajungem în momentul în care vom concretiza idea com-
petiþiei interne. Este o reuºitã, a fost o primã experienþã a noastrã ºi
sperãm sã urmeze altele la fel de rodnice, din ce în ce mai bine organi-
zate. Programul se va derula pe parcursul unui an calendaristic”.

Astfel, de la 1 februarie medalia de aur
obþinutã la olimpiadele internaþionale va fi
recompensatã cu 850 de
lei pe lunã. Elevii care au
intrat în posesia medaliei
de argint vor primi 637.5
lei. Iar medalia de bronz
le va aduce elevilor talen-
taþi 425 de lei pe lunã. De
la jumãtatea anului,
suma va creºte. Elevii
care fac performanþã vor

fi rãsplãtiþi cu 900 de lei dacã au în palma-
res o medalie de aur sau Premiul I. Fiecare

elev cu medalie de ar-
gint sau Premiul al II-
lea va primi 675 de lei.
Pe de altã parte, me-
dalia de bronz sau Pre-
miul al III-lea le va
aduce acestora 450 de
lei. Bursele vor fi
acordate lunar, timp
de un an.

La Casa de Culturã a Studenþilor
din Craiova are loc astãzi, ora 12.00,
conferinþa de lansare a proiectului
„Educaþie prin teatru”. Proiectul
este implementat de instituþie, prin
trupa de teatru „Face Act”, în parte-
neriat cu Universitatea din Craiova ºi
Asociaþia „Craiova Capitalã Cultura-
lã Europeanã 2021”.

Casa Studenþilor
lanseazã proiectul

„Educaþie prin teatru”
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Pagină realizată

de MAGDA BRATU

Înclinaţia spre basmul muzical a fost şansa
principală a lui Engelbert Humperdinck (1854-
1921) de a-şi cuceri un loc aparte în peisajul
muzicii germane de operă, dominată de Wag-
ner. Ducând mai departe modelele lirice ale
lui Weber, cultivând în continuare farmecul
cântecului popular, compozitorul a realizat o
seamă de lucrări în acest domeniu tematic.
Chiar dacă „Hänsel şi Gretel” este cea mai
cunoscută dintre ele, şi celelalte opere ale sale
mai revin în atenţia publicului german, toc-
mai datorită unui farmec al simplităţii şi poe-
ziei pe care îl cultivă.

Concepută iniţial ca un amuzament pen-
tru copii, opera „Hänsel şi Gretel” a fost
refăcută de Humperdinck la îndemnurile lui
Richard Strauss, care s-a oferit şi să dirijeze
premiera noii versiuni – la Weimar, pe 23
decembrie 1893. Strauss a fost nu doar diri-
jor, ci şi înfocat susţinător al unei partituri
pe care o considera „o capodoperă de o mare
profunzime muzicală, fineţe şi bogăţie poli-
fonic ă a orchestraţiei, pătrunsă adânc de
spiritul german”.

La Opera Română Craiova, opera „Hänsel
şi Gretel”, de Engelbert Humperdinck, pe un
libret de Adelheid Wette, a fost pusă în scenă
de regizorul Traian Săvinescu, cunoscut şi
apreciat artist, nu numai în domeniul teatrului
dramatic, ci şi în sfera teatrului de animaţie,
totodată compozitor şi autor de cărţi pentru

«Opţiunea une i instituţii muzicale  pe ntru o
operă cum este  „Hänsel şi Gre te l” certifică
acea instituţie ca având un ce rt simţ al valo-
rii,  echilibrului ş i bunului-gust»,  susţine  regi-
zorul Traian Săvinescu, cel care a montat spe c-
tacolul la Opera Română Craiova.  Premie ra
va ave a loc joi,  6 fe bruarie , ora 19.00,  ş i va
aduce în scenă, alături de  artişt i de ce rtă va-
loare,  precum soprana Diana Ţugui,  me zzoso-
prana Flore ntina Soare,  actorul Laurenţiu Nicu

ori solis ta de  balet Eva Şte făne scu, Orche stra
şi Ansamblul de balet  ale instituţie i.  Re pre-
ze ntaţia va avea loc sub conducerea muzicală
a dirijorului Alexandru Iosub ş i va fi reluată,
într-o altă distribuţie, sâmbătă,  8 februarie, de
la ace eaş i oră 19.00. „Important mi se pare
impactul pe  care  spectacolul îl va avea asupra
copiilor,  cărora le e ste cu drag de dicat”,  mai
spune Traian Săvinescu,  în pre ze nt re gizor ar-
tist ic al Teatrului „Puck ” din Cluj-Napoca.

Regizorul Traian Săvinescu:
«Sintetizând, există câteva lucruri cu o

semnificaţie determinantă în spectacol.
Importantă mi se pare în primul rând
acurateţea stilistică şi calitatea interpretării
muzicale, fie că ne referim la solişti, fie la
orchestră, elemente ce probează şi pun în
evidenţă profesionalismul de la sine
înţeles al ansamblului şi conducătorului
său, dirijorul. Importantă mi se pare
munca regizorului cu actorul-cântăreţ şi
rezultatul acestei munci menite să ducă la
depăşirea nivelului formal al interpretării
prin asumarea acţiunilor scenice, implica-
rea emoţională, precizarea caracterului
personajelor, accentuarea componentei
teatrale a reprezentaţiei. Importantă mi se
pare latura vizuală a spectacolului, impli-
când din punct de vedere scenografic atât
costumele în mişcare, cât şi decorul
extrem de mobil, permiţând o dinamică
schimbare a cadrului scenic. Elementele de
proiecţie, utilizate cu parcimonie şi efectele
speciale implicând şi lumini vor îmbogăţi
imaginea scenică, accentuând iluzia şi
fantasticul menit să-i capteze şi să-i
cucerească pe micii spectatori. Important
mi se pare, nu în ultimul rând, impactul pe
care spectacolul îl va avea asupra copiilor,
cărora le este cu drag dedicat».

Pianistul craiovean Mihai Ungureanu va concerta
alături de Orchestra Naţională Radio

Concertul nr. 2 pentru pian şi
orchestră este cea mai populară
creaţie a lui Rachmaninov, consi-
derat ultimul mare ro-
mantic al muzicii cla-
sice. „A compune mu-
zică este parte a vieţii
mele la fel cu a respira
şi a mânca. Compun
muzică pentru că tre-
buie să dau o formă
sentimentelor mele, la
fel cum vorbesc pen-
tru că trebuie să îmi
ros tesc  gândurile”,
spunea compozitorul.
Lucrarea va fi interpre-
tată de invitatul special
al serii – pianistul Mi-
hai Ungureanu, cu un
palmares variat de con-

Celebrul Concert nr. 2 pentru pian şi orchestră de Serghei Rach-
maninov, Uvertura la „Cneazul Igor” şi Dansurile polovţiene din ace-
eaşi operă, compusă de conaţionalul său Alexander Borodin, vor
răsuna vineri, 7 februarie, de la ora 19.00, la Sala Radio din capita-
lă. Va interpreta Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijoru-
lui chinez Jin Wang, căreia i se va alătura Corul Academic Radio,
pregătit de dirijorul Dan Mihai Goia. Invitat special al serii este
pianistul craiovean Mihai Ungureanu, actualmente director artis-
tic al Filarmonicii „Oltenia”.

certe pe mai multe continente, al
cărui nume este în ţară strâns le-
gat de Filarmonica „Oltenia” din

Craiova. În prezent, este director
artistic al instituţiei, după ce, în anii
din urmă, a ocupat poziţia de di-
rector general.

Puternic influenţată de folclorul
rus, opera „Cneazul Igor” a lui
Borodin – ale cărei ac orduri de
asemenea vor răsuna, vineri, la Sala
Radio – are la bază poemul ano-
nim „Cântec despre oastea lui
Igor” (sec. al IX-lea). Dansurile
polovţiene (popor nomad de sor-
ginte turcească) sunt cea mai apre-
ciată parte a lucrării, devenite ce-
lebre mai ales după interpretarea
coregrafică în cadrul stagiunilor
„Baletelor ruse”, la Paris, în 1909.

Concertul va avea loc sub ba-
gheta dirijorului chinez Jin Wang,
care a evoluat, de altfel, şi pe sce-
na Filarmonicii „Oltenia”, în luna
noiembrie a anului trecut, în ca-
drul celei de-a 40-a ediţii a Festi-
valului Internaţional „Craiova Mu-
zicală”. Muzicianul a studiat diri-
jatul de orchestră la Conservato-
rul din Beijing şi apoi la Academia
de Muzică din Viena, având şansa
de a se perfec ţiona c u reputaţi
maeştri ai baghetei ca Zubin Meh-
ta sau Leonard Bernstein.

Întâlnire CJI la Craiova:
Guvernarea deschisă

pe agenda publică
Cei care vor să afle mai

multe informaţii despre
datele publice deschise,
despre angajamentele asu-
mate de autorităţile româ-
neş ti prin Parteneriatul
pentru o Guvernare Des-
chisă (OGP), dar şi de-
spre c um se pot folosi
aceste informaţii în inte-
res public sau de afaceri,
sunt aşteptaţi la o întâlni-
re organizată de Centrul
pentru Jurnalism Independent
(CJI), joi, 6 februarie, începând cu
ora 16.30, la sediul Bibliotecii Ju-
deţene „Alexandru şi Aristia Aman”
– American Corner Craiova.

La eveniment vor participa, din
partea CJI, Ioana Avădani – direc-
tor executiv, şi Cristina Lupu –
manager de programe. Prin interme-
diul Skype, participanţii vor discuta
cu Cristian Botan, consilier în Can-
celaria primului-ministru, în cadrul
Direcţiei de Servicii Online şi Design,
departamentul din Guvernul Româ-
niei responsabil de implementarea
OGP în România. „Aceştia vă vor
prezenta principiile guvernării deschi-

se, angajamentele asumate de Româ-
nia şi progresele făcute. De aseme-
nea, veţi cunoaşte bune practici şi
instrumente simple, dar eficiente pen-
tru monitorizarea accesului şi utili-
zarea informaţiilor disponibile publi-
cului”, au precizat organizatorii.

La întâlnire sunt invitaţi jurna-
lişti, studenţi, reprezentanţi ai me-
diului de afaceri şi ai ONG-urilor
locale. Numărul participanţilor este
limitat însă, aşadar cei interesaţi
trebuie să confirme participarea
până astăzi, la e-mail cristina@cji.-
ro. Întâlniri similare vor avea loc şi
la Galaţi, Botoşani, Târgu Mureş,
Timişoara şi Iaşi.

copii. Vreme de zece
ani a fost artist liric la
Filarmonica „Transil-
vania” din Cluj-Napo-
ca, apoi director, iar ac-
tualmente regizor artis-
tic al Teatrului „Puck”
din acelaşi oraş, unde
a iniţiat Festivalul Inter-
naţional de Artă a Ani-
maţiei „Puck-Anima-
fest”. Este, totodată,
membru al UNITER şi
al UNIMA (Uniunea
Internaţională a Mario-
netiştilor).

«Opţiunea unei insti-
tuţii muzicale pentru o
operă c um este
„Hänsel şi Gretel” cer-
tifică acea instituţie ca
având un cert simţ al
valorii, echilibrului şi
bunului-gust. Pentru că acestea sunt şi calităţi
ale lucrării lui Engelbert Humperdinck, ce im-
pun şi creatorilor spectacolului coordonate ar-
tistice şi estetice ferme. Desigur, aceasta nu
înseamnă o abordare conservatoare, limitativă
sub aspect spectacular, ci dimpotrivă, poate
da o perspectivă dacă nu revoluţionară şi ex-
travagantă, măcar proaspătă sub aspectul de-

codării personajelor şi situa-
ţiilor scenice», spune Traian
Săvinescu, care a mai mon-
tat opera pentru c opii
„Hänsel şi Gretel”, dar cu
actori şi păpuşi, la Teatrul de
Animaţie din Baia Mare.

Premiera de joi seara şi re-
prezentaţia de sâmbătă, de la
Craiova, îi vor scoate la ram-
pă – în decorurile şi costu-
mele create de Răsvan Dră-
gănescu – pe artiştii Floren-
tina Soare (Hänsel), Diana
Ţugui / Ioana Mitu – Bucu-
reşti (Gretel),  Edith Mag
(Gertrude, mama copiilor),
Ioan Cherata / Mircea Tudo-
ra (Peter, tatăl copiilor), La-
urenţiu Nicu / Bogdan Olaru
(Vrăjitoarea Wilma),  Eva
Ştefănescu (Crăiasa Pădu-
rii), Laurenţiu Nicu / Bog-

dan Olaru (Moş Ene), Noemi Modra / Carmen
Drănicenu (soţia lui Moş Ene şi Pajul zânei),
Edith Mag / Andreea Gheorghe (Scriitoarea /
Mătuşa Bertha), Andreea Gheorghe / Anca
Ţecu (Adelheid), Pavel Uncu (Engelbert). Li
se vor alătura Ansamblul de balet şi Orchestra
Operei Române Craiova, sub conducerea mu-
zicală a dirijorului Alexandru Iosub.
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„Azi (n.r. - ieri) avem întâl-
nire cu cei de la CE, FMI ºi BM
ºi e una din variante. Altfel,
însã, dupã cum ºtiþi, acciza in-
trã în vigoare la 1 aprilie. Anun-
þãm deciziile dupã discuþia de
azi”, a spus Ponta, solicitat sã
detalieze declaraþia sa referitoa-

Cetãþenii turci care vor sã vinã în
vacanþã în România vor primi viza de
scurtã ºedere în maximum 48 de ore,
iar documentaþia depusã pentru obþine-
rea vizei rãmâne neschimbatã, însã eli-
berarea permiselor de intrare în Roma-
nia se va face într-un timp mult mai
scurt. „Pânã acum vizele se obþineau
greu, în aproximativ o lunã, ºi se fãcea
o selecþie foarte strictã. Acum, cetãþe-
nii turci trebuie sã meargã la consulat
cu rezervarea la hotelul din România,
cu biletul de cãlãtorie ºi asigurarea me-
dicalã ºi sã demonstreze cã au pentru
vizita în România 50 de euro pe zi, dar
nu mai puþin de 500 de euro în total”, a
declarat agenþiei MEDIAFAX Mire-
la Matichescu, vicepreºedintele Au-
toritãþii Naþionale pentru Turism
(ANT), care a fost prezentã la târ-
gul de turism EMITT – East Medi-
terranean International Tourism and
Travel Exhibition, desfãºurat în pe-
rioada 30 ianuarie – 2 februarie, la
Istanbul.

Ea a adãugat cã turiºtii turci sunt
interesaþi în România de distracþie
în cluburi, city break-uri, cazinouri
ºi schi. „Vrem sã începem ºi o cam-
panie de promovare pe piaþa turcã,
o piaþã în care imaginea României nu

„Condi þ ia  es te  ca
aceste persoane sã aibã
un venit lunar mai mic
sau cel mult egal cu sa-
la r iu l  mediu  ne t ,  de
1.610 lei, ºi sã nu aibã
restanþe mai vechi de 90
zile la creditele banca-
re. Este vorba de înju-
mãtãþirea ratei pe o pe-
rioadã de doi ani, dar nu
mai mult de 500 lei pe
lunã. Este un credit fis-
cal acordat de stat pen-
tru a acoperi creºterea
dobânzii pentru cei doi
ani de scãdere a ratei (...) Practic, ju-
mãtate din rata pe care o plãtesc va fi
amânatã – cei care au 800 lei ratã vor
plãti doar 400 lei, restul de 400 lei se
amânã pe doi ani, iar statul va suporta,
pe baza unui credit fiscal, din impozi-
tul pe venit diferenþa dupã ce se termi-
nã cei doi ani”, a spus Ponta, precizând
cã mãsura presupune ca numai în acest
an sã fie disponibilizate aproape 4 mili-
arde lei din partea bãncilor pentru per-
soanele fizice. ªeful Guvernului a apre-
ciat cã aceastã mãsurã va permite “o
creºtere moderatã, dar importantã” a
consumului.

Ministrul delegat pentru buget, Liviu

Premierul: La benzinã nu amânãm acciza, iar amânareaPremierul: La benzinã nu amânãm acciza, iar amânareaPremierul: La benzinã nu amânãm acciza, iar amânareaPremierul: La benzinã nu amânãm acciza, iar amânareaPremierul: La benzinã nu amânãm acciza, iar amânarea
la motorinã înseamnã încã 400 de milioane de lei lipsãla motorinã înseamnã încã 400 de milioane de lei lipsãla motorinã înseamnã încã 400 de milioane de lei lipsãla motorinã înseamnã încã 400 de milioane de lei lipsãla motorinã înseamnã încã 400 de milioane de lei lipsã
Premierul Victor Ponta a de-

clarat, ieri, cã o eventualã
amânare a creºterii accizei la
motorinã cu 7 eurocenþi/li-
tru cu încã trei luni – pânã la

30 iunie – ar însemna încã
400 de milioane de lei lipsã
la încasãri, el arãtând cã la
benzinã în mod sigur nu se
va amâna aplicarea accizei.

re la o posibilã amânare a apli-
cãrii accizei cu încã trei luni ºi
întrebat dacã ieri urma sã se dis-
cute varianta finalã cu FMI. La
întrebarea dacã o eventualã
amânare a accizei ar fi posibilã
doar pentru motorinã sau ºi
pentru benzinã, Ponta a preci-

zat: „Nu, la benzinã în mod si-
gur suntem pe locul 28 din 28
de þãri ale UE, deci acolo nu
existã un impact puternic care
ar dezavantaja sau ar marca
competitivitatea economiei ro-
mâneºti. ªi la motorinã suntem,
de asemenea, în partea de jos
a topului”.

Referitor la declaraþia de du-
minicã a preºedintelui Traian Bã-
sescu, potrivit cãreia ar trebui
scris negru pe alb în acordul cu
FMI faptul cã introducerea aces-
tei accize se va face de la 1 apri-
lie, premierul a replicat: „Asta e
o copilãrie a preºedintelui, care
se joacã, aºa, ca un copil târziu,
în sensul în care bugetul e în
funcþiune. (...) Acciza este apro-
batã deja, doar cã intrã în vigoa-
re la 1 aprilie. Cã scrie, cã nu
scrie – mi se pare penibil în al
zecea an ºi ultimul de preºedinte

sã începi sã te joci cu cuvintele.
ªi dacã scrie ºi dacã nu scrie tot
aia e, cã e în vigoare. Asta ºtie
ºi preºedintele. E un populism
aºa, din ãsta ieftin, zice cã ajutã
partidul doamnei Udrea nu ºtiu
ce sã facã”.

Anterior, preºedintele PDL,
Vasile Blaga, precizase, tot dupã
o întâlnire, desfãºuratã la sediul
partidului, cu reprezentanþii
FMI, CE ºi Bãncii Mondiale, cã
reprezentanþii Fondului au sus-

þinut cã nu se pune problema
renunþãrii la acciza de 7 euro-
cenþi la carburanþi. „Am aflat
(...) cã nici nu se pune proble-
ma eliminãrii taxei de 7 euro-
cenþi pe litrul de combustibil, cu
care noi nu suntem de acord.
Ei au spus foarte clar: e prinsã
în buget, lucrurile sunt prinse
în buget, Codul fiscal este în
vigoare, doar a fost amânatã pe
parcursul a trei luni de zile”, a
precizat Blaga.

Românii cu credite reeºalonate ar putea
beneficia de reduceri de rate de 4 miliarde lei

Guvernul estimeazã cã schema de reduceri fiscale pen-
tru populaþia cu venituri sub medie ºi credite bancare ar

putea duce la reeºalonarea împrumuturilor pentru aproape
un milion de români, iar bãncile ar putea reduce ratele la
credite cu pânã la 4 miliarde de lei în 2014, susþine pre-

mierul Victor Ponta. El a precizat cã mãsura este agreatã
cu Fondul Monetar Internaþional ºi va fi adoptatã prin

ordonanþã, urmând sã fie aplicatã tuturor creditelor con-
tractate de persoane fizice, salariaþi sau pensionari.

Voinea, a declarat în mai multe rânduri
cã Guvernul Ponta lucreazã la un pro-
gram de stimulare a consumului, carã
sã susþinã creºterea economicã din
acest an. Restructurarea poate fi acor-
datã o singurã datã unei persoane fizi-
ce, la unul sau mai multe credite, cu
condiþia ca suma totalã amânatã la pla-
tã sã se încadreze în limita valoricã de-
terminatã anterior. Statul limiteazã,
însã, accesul populaþiei la un astfel de
mecanism prin introducerea unui pla-
fon privind venitul debitorului, care nu
poate depãºi venitul net mediu pe eco-
nomie comunicat de Institutul Naþional
de Statisticã.
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este ºifonatã. Ne aºteptãm ca în acest
an peste 50.000 de turiºti turci sã vinã
în România”, a mai spus Matichescu.

 Potrivit Institutului Naþional de Sta-
tisticã, anul trecut au venit în România
38.000 de turci. Oficialul ANT crede
cã litoralul, staþiunile montane, precum
ºi marile oraºe din România reprezintã
destinaþii accesibile pentru turiºtii turci,
mai ales în contextul facilitãþilor exis-
tente acum din punct de vedere al trans-
portului aerian. Ea se referã la introdu-
cerea, de anul trecut, a zborurilor di-
recte de pe Aeroportul „Mihail Kogãl-
niceanu” din Constanþa spre Istanbul,
pe lângã cele operate deja pe Aeropor-
tul Internaþional „Henri Coandã” din
Bucureºti. „Am stat de vorbã cu repre-
zentanþi ai industriei de profil din Tur-
cia ºi, din punctul lor de vedere, cea
mai mare problemã pentru turiºtii turci
era obþinerea vizelor de cãlãtorie. Prin
urmare, am ridicat aceastã problemã
reprezentanþilor Ministerului Afacerilor
Externe ºi, cu sprijinul acestora, am
obþinut  urgentarea proceduri lor  de
acordare a vizelor pentru cetãþenii
turci”, a mai spus Matichescu.
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Preºedinþii Porsche ºi
Volkswagen, daþi în
judecatã la Frankfurt
pentru despãgubiri de
1,8 miliarde de euro

ªapte fonduri de hedging i-au
acþionat în justiþie, la Frankfurt, pe
Wolfgang Porsche ºi Ferdinand
Piech, solicitând despãgubiri de
1,8 miliarde euro pentru pierderile
suferite în urma tentativei eºuate
de preluare a Volkswagen de cãtre
Porsche în 2008. Porsche a
anunþat ieri cã fondurile de
hedging au intentat o acþiune
civilã împotriva lui Wolfgang
Porsche, preºedintele producãto-
rului de automobile sport, ºi
Ferdinand Piech, preºedintele
grupului Volkswagen. Cei doi sunt
de asemenea membri în consiliul
de supraveghere al Porsche
Automobil Holding SE, potrivit
Bloomberg. Compania a precizat
cã procesul este nefundamentat ºi
va contesta acþiunea. Comunicatul
Porsche nu nominalizeazã
investitorii implicaþi, însã, potrivit
„Der Spiegel”, fondul Elliott
Associates s-ar numãra printre
reclamanþi. Porsche a anunþat, în
luna octombrie a anului 2008, cã
a acumulat o participaþie de
74,1% din Volkswagen ºi are
intenþia sã-ºi majoreze deþinerea,
iniþial, la 75% din titluri, apoi sã
preia integral grupul. Cotaþia
bursierã a Volkswagen a crecut
puternic atunci, speculatorii
cumpãrând în grabã acþiuni
pentru a-ºi acoperi expunerea, pe
pariuri cã titlurile aveau sã scadã.
Între timp, Volkswagen a preluat
controlul Porsche ºi a devenit al
doilea mare producãtor auto din
lume dupã Toyota, devansând
General Motors. Diverºi investitori
au intentat mai multe acþiuni în
justiþie împotriva Porsche,
acuzând compania ºi pe cei doi
executivi care controleazã
imperiul VW-Porsche cã ar fi
manipulat acþiunile Volkswagen.
Concernul auto s-a apãrat cu
succes pânã acum de litigii,
inclusiv prin transferul unor
dosare din SUA în Germania ºi
prin blocarea unei acþiuni în
Marea Britanie.

Germania pregãteºte un
nou acord de finanþare
externã pentru Grecia,
de 10-20 miliarde de euro

Ministerul german al Finanþe-
lor pregãteºte terenul pentru un al
treilea pachet de finanþare externã
pentru Grecia, cu o valoare de 10-
20 miliarde euro, care ar urma sã
fie aprobat înaintea alegerilor din
luna mai pentru Parlamentul
European. Publicaþia germanã
„Der Spiegel” citeazã un docu-
ment intern al ministerului
Finanþelor de la Berlin. Printre
cãile de acþiune descrise în
document se numãrã o nouã
restructurare („haircut”) a
datoriei de stat a Greciei, care ar
afecta de aceastã datã în principal
creditorii din sectorul public, sau
o linie suplimentarã de finanþare
cu resurse limitate, de la fondul de
urgenþã al UE. Programul ar fi
condiþionat de angajamente din
partea guvernului de la Atena în
zona reformelor structurale,
potrivit „Der Spiegel”. Contactat
de Reuters, un reprezentant al
ministerului german al Finanþelor
a refuzat sã confirme cã se pregã-
teºte o nouã restructurare a
datoriilor Greciei.

Corupþia – abuzul de putere în folos perso-
nal – costã circa 120 miliarde euro pe an cele
28 de þãri membre ale Uniunii Europene. Nici
una din acestea nu este cruþatã, chiar dacã si-
tuaþia lor variazã mult de la un caz la altul. Aceas-
ta este una din concluziile raportului, primul de
acest fel, prezentat ieri, 3 februarie, de Comisia
Europeanã. Iniþiativa a fost lansatã în iunie 2011,
când criza financiarã era în plinã desfãºurare ºi
punea presiuni asupra guvernelor ºi cetãþenilor.
Or, corupþia „submineazã încrederea în institu-
þiile democratice ºi statul de drept, dãuneazã
economiei ºi priveazã guvernele de veniturile
fiscale de care au nevoie”, explicã Cecilia Mal-
mstrom, comisarul european pentru Afaceri
Interne. Serviciile sale au examinat situaþia în
fiecare þarã membrã a UE. Organizaþia pentru
Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (OECD),
ONU (care se bazeazã pe o convenþie multila-
teralã anticorupþie Uncac) ºi grupul competent
al Consiliului Europei (Grupul de state împotri-
va corupþiei, Greco), cu toate acestea salutã
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progresele realizate începând cu 2007,
odatã cu reforma legislativã importantã,
inclusiv legislaþia anticorupþie, care con-
þine dispoziþii penale ºi crearea de ºapte
noi infracþiuni. În Franþa de pildã, în 2012
raportul „pentru reînnoire democraticã”,
al comisiei prezidate de Lionel Jospin, a
recomandat o serie de mãsuri, inclusiv
limitarea cumulului de mandate, limita-
rea imunitãþii prezidenþiale ºi consolida-
rea normelor privind finanþarea partide-
lor, dar guvernul a suspendat discuþiile
pe acest proiect, în timp ce instituþiile
internaþionale recomandau mãsuri supli-
mentare. Pe baza rapoartelor SCPC (Ser-
viciul Central de Prevenþie a Corupþiei), la Bruxel-
les s-a apreciat cã, de mai multã vreme, cumulul
de mandate este „unul dintre factorii propice dez-
voltãrii corupþiei”, într-o þarã în care 7 din 10
parlamentari ocupã cel puþin încã o funcþie.

Cât priveºte România, raportul prezentat ieri
de Comisia Europeanã susþine cã mica corup-

þie ºi corupþia politicã rãmân o problemã sem-
nificativã, chiar dacã s-au înregistrate unele
rezultate pozitive în ceea ce priveºte cazurile
de corupþie la nivel înalt. Documentul remarcã
ºi faptul cã voinþa politicã de a aborda corupþia
ºi de a promova standarde înalte de integritate
a fost „inconsistentã”.

Parchetul rus a formulat trei ca-
pete de acuzare împotriva autoru-
lui tentativei de luare de ostatici de
ieri, la o ºcoalã din Moscova - lua-
re de ostatici, crimã ºi agresiune
împotriva unui reprezentant al for-
þelor de ordine, a declarat purtãto-
rul de cuvânt al Comisiei de anche-
tã de pe lângã Parchetul General,
Vladimir Markin. Dupã cum s-a
aflat, bãrbatul înarmat care a se-
chestrat mai mult de 20 de elevi
într-o clasã ºi un profesor este chiar
unul din elevii ºcolii, dintr-o clasã
mai mare, ºi un elev de nota zece,
relateazã ITAR-TASS ºi RIA No-
vosti. Conform primelor informaþii
despre incident, care au început sã
vinã în jurul orei locale 12.00, un
tânãr, înarmat cu douã puºti, a in-
trat în ºcoala nr.263 din cartierul
Otradnoie (nord-estul Moscovei),
dupã ce l-a ameninþat cã îl împuº-
cã pe gardianul care asigura paza
instituþiei de învãþãmânt. El s-a în-
dreptat spre clasa unde se desfãºu-

Kerry a profitat de prezenþa la Munchen, unde
s-a desfãºurat cea de-a 50-a Conferinþã pentru
securitate, pentru a întâlni liderii opoziþiei ucrai-
nene, invitaþi de asemenea. Evenimentul, care
reuneºte în fiecare an lumea diplomaþiei, la
Munchen, i-a prilejuit lui Kerry sã-ºi exprime
susþinerea faþã de opoziþia ucraineanã, într-un
moment în care Ucraina este, în continuare,
scena unor ciocniri violente. „Statele Unite ºi
Uniunea Europeanã se aflã de partea poporului
ucrainean în lupta acestuia” pentru a ajunge mai
aproape de Europa, a spus John Kerry. „Ucrai-
nenii se bat pentru dreptul de asociere cu par-
tenerii care îi pot ajuta în realizarea aspiraþiilor
lor. Ei considerã cã viitorul lor nu depinde de o
singurã þarã”, a spus secretarul de stat ameri-
can. Demarcându-se de manifestanþii extremiºti,
Kerry a estimat cã „marea majoritate a ucraine-
nilor doresc sã trãiascã liberi, într-o þarã sigurã
ºi prosperã”. Mesajul a fost adresat Moscovei.
Invitat la o masã rotundã, ministrul rus al Afa-
cerilor Externe, Serghei Lavrov, a apreciat prea
puþin întrebarea indirectã care i-a fost pusã. „Ce
incitare la proteste violente are de-a face cu pro-
movarea democraþiei?”, s-a întrebat el, sec.
„Pentru ce nu se condamnã agitatorii?”, a spus

Luare de ostatici la Moscova: Doi oameni au murit

ra ora de biologie ºi unde se aflau
mai mult de 20 de elevi — între 24
ºi 29, conform unor surse — ºi un
profesor. Între timp, gardianul a
reuºit sã apese pe butonul de alertã
în caz de incidente majore, che-
mând astfel ajutoare. O patrulã de

doi poliþiºti s-a deplasat de urgenþã
la locul incidentului, iar atacatorul
a deschis focul asupra lor atunci
când i-a vãzut, prin fereastrã. În
schimbul de focuri, un poliþist a fost
ucis, iar celãlalt — rãnit. În inci-
dent ºi-a pierdut viaþa ºi profesorul

de geografie din clasa în care ata-
catorul sechestrase elevii. O jumã-
tate de orã mai târziu s-a aflat cã
toþi elevii ºi toate cadrele didactice
au fost evacuate din aceastã insti-
tuþie de învãþãmânt. Clãdirea ºcolii
a fost izolatã de forþele de ordine ºi
trupele speciale, iar mai multe am-
bulanþe au venit la faþa locului. În
scurt timp, atacatorul a fost reþinut
ºi în prezent se aflã în custodia po-
liþiei. La locul incidentului s-au de-
plasat ministrul de Interne, Vladi-
mir Kolokoliþev, ºi cel al Educaþiei,
Dmitri Livanov. Dupã cum a rela-
tat ITAR-TASS, tatãl atacatorului
l-a convins pe acesta din urmã sã
se predea poliþiei ºi sã elibereze co-
piii sechestraþi. Nu se cunosc mo-
tivele care l-au determinat pe aces-
ta sã meargã înarmat la ºcoalã ºi
sã-ºi sechestreze colegii. Cele douã
arme — una de calibru mic ºi o armã
de vânãtoare — erau înregistrate ºi
deþinute în mod legal de tatãl ataca-
torului.

el, adãugând, la adresa interlocutorilor sãi: „În
þãrile voastre nu ar fi judecaþi?”. Rusia susþine
regimul de la Kiev împotriva protestatarilor, care
cer o apropiere a þãrii lor de UE. Înainte de in-
tervenþia lui Lavrov, re-
prezentanþii Uniunii Euro-
pene au avut toþi acelaºi
mesaj: uºa Uniunii este în
continuare deschisã
Ucrainei, dupã cum a de-
clarat preºedintele Consi-
liului European, Herman
Van Rompuy. La rândul
sãu, secretarul general al
NATO, Anders Fogh
Rasmussen, a asigurat cã
ucrainenii trebuie sã
meargã pe calea lor. ªi
ministrul german de Ex-
terne, Frank Walter
Steinmeier, a cerut preºe-
dintelui ucrainean Viktor
Ianukovici „îndeplinirea
angajamentelor” luate în
faþa opoziþiei. „Aceasta
este singura ºansã de a

gãsi o soluþie la confruntarea politicã”. Într-o
declaraþie pentru AFP, Arseni Iatseniuk s-a arã-
tat îngrijorat de o posibilã intervenþie a armatei
contra manifestanþilor.

Bãtãlia marilor puteri pe Ucraina
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul în
Craiova, str. M. Kogãlniceanu nr.8,
numit lichidator judiciar prin Încheie-
rea din 15.01.2014, pronunþatã în Do-
sarul nr. 14488/63/2013 al Tribunalu-
lui Dolj, anunþã deschiderea proce-
durii simplificate de insolvenþã împo-
triva debitoarei SC DERASOR SRL,
cu sediul în Craiova, str. 22 Decem-
brie, Cãmin 1, E.P. nr. 14, sc. 1 , et. 2,
ap. 41 judeþul Dolj, având nr. de înre-
gistrare la ORC J16/1559/2003 ºi CUI
15835042. Termenul limitã pentru de-
punerea creanþelor este la 12.02.2014.
Termenul limitã pentru afiºarea tabe-
lului preliminar al creanþelor este la
26.02.2014. Termenul limitã pentru so-
luþionarea eventualelor contestaþii ºi
afiºarea tabelului definitiv al creanþe-
lor este la 12.03.2014. Se convoacã
prima Adunare a Creditorilor la data
de  3.03.2014, ora 10.00, la sediul Tri-
bunalului Dolj.
C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul în
Craiova, str. M. Kogãlniceanu nr. 8,
numit lichidator judiciar prin Înche-
ierea din 15.01.2014, pronunþatã în
Dosarul nr. 14485/63/2013 al Tribu-
nalului Dolj, anunþã deschiderea pro-
cedurii simplificate de insolvenþã
împotriva debitoarei SC PERFECT
DESIGN SRL, cu sediul în Craiova,
str. Fraþii Bobescu, nr. 3,  bl 43 B, sc.
1 , ap. 11 judeþul Dolj, având nr. de
înregistrare la ORC J16/1136/2003 ºi
CUI 15655882. Termenul limitã pen-
tru depunerea creanþelor este la
12.02.2014. Termenul limitã pentru
afiºarea tabelului preliminar al crean-
þelor este la 26.02.2014. Termenul li-
mitã pentru soluþionarea eventuale-
lor contestaþii ºi afiºarea tabelului de-
finitiv al creanþelor este la 12.03.2014.
Se convoacã prima Adunare a Cre-
ditorilor la data de 3.03.2014, ora
10.00, la sediul Tribunalului Dolj.

Anunþul tãu!
C.I.I. Emil Dumitrescu, cu sediul
în Craiova, str. M. Kogãlniceanu
nr.8, numit lichidator judiciar prin
Încheierea din 14.01.2014, pro-
nunþatã în Dosarul nr. 14487/63/
2013* al Tribunalului Dolj, anunþã
deschiderea procedurii simplifi-
cate de insolvenþã împotriva de-
bitoarei SC FIRST FACE SRL, cu
sediul în Craiova, str. Pîrîului, nr.
3, judeþul Dolj, având nr. de înre-
gistrare la ORC J16/1471/2007 ºi
CUI 22204133. Termenul limitã
pentru depunerea creanþelor este
la 04.03.2014. Termenul limitã pen-
tru afiºarea tabelului preliminar al
creanþelor este la 18.03.2014. Ter-
menul limitã pentru soluþionarea
eventualelor contestaþii ºi afiºarea
tabelului definitiv al creanþelor
este la 01.04.2014. Se convoacã
prima Adunare a Creditorilor la
data de 21.03.2014, ora 10.00, la
sediul Tribunalului Dolj.
Anunþ public privind depunerea
solicitãrii de emitere a acordului
de mediu SC Bio Country SRL.
SC Bio Country SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru Proiectul “In-
fiinþare Serã in Localitatea Giu-
bega, Judeþul Dolj – Bio Country
SRL”, propus a fi amplasat in in-
travilanul comunei Giubega, ju-
detul Dolj.Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, strada Pe-
tru Rareº nr.1, Craiova ºi la se-
diul SC Bio Country SRL, str.
Parcului nr 10 bl. C17, sc. 1, et. 1,
ap. 001, Stefaneºtii de Jos, jude-
þul Ilfov, in zilele de L-V, între ore-
le 9-14.Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1.

Popa&Asociaþii Insolvenþã IPURL cu
sediul în Craiova, str. Popa Sapcã, bl.
Popa Sapcã, sc. B3, ap. 45, în calitate
de lichidator judiciar al SC LIFE SPORT
CONSTRUCT SRL, organizeazã licita-
tie cu strigare pentru vanzarea unor
bunuri mobile de natura mijloacelor
fixe situate in str. Garlesti nr.61 la data
de 13 februarie 2014. Lista bunurilor
supuse vânzarii prin licitatie, caietul de
sarcini si raportul de evaluare  se gã-
sesc  la sediul lichidatorului judiciar.
Preþul de pornire al licitaþiei este cel din
raportul de evaluare. La licitaþie pot par-
ticipa persoane fizice sau juridice in
condiþiile legii. Informaþii suplimentare
pot fi solicitate la: telefon: 0726402987,
fax: 0351411854, e-mail: popa.asocia-
tii@gmail.com.
 ASOCIAÞIA de Dezvoltare Economi-
co - Culturalã ºi Profesionalã din Re-
giunea Oltenia, cu sediul în mun. Cra-
iova, Craioviþa Nouã, bl. 201E, sc. 1, ap.
5, jud. Dolj, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj, pentru Planul de
Management al Ariei Naturale Proteja-
te Balta Cilieni-Bãileºti; - planul nu se
supune evaluãrii de mediu ºi nu se
supune evaluãrii adecvate, urmând a
fi supus procedurii de adoptare fãrã
aviz de mediu. Documentaþia precum
ºi motivele care au stat la baza luãrii
deciziei etapei de încadrare pot fi con-
sultate în zilele de luni-joi, între orele
8.30-16.00 ºi vineri între orele 8.00-13.00,
la Sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craio-
va ºi la sediul Primãriei Municipiului
Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, mun. Cra-
iova, jud. Dolj. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj
(tel.0251.530.010, fax: 0251.419.035, e-
mail: office@arpmdj.anpm.ro), în ter-
men de 10 zile calendaristice de la data
publicãrii anunþului.
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OFERTE SERVICIU

CHIC Salon Grãdi-
na Botanicã, anga-
jeazã coafezã.  Te-
lefon: 0761/418.493.

PRESTÃRI SERVICII
Bacalaureat românã-
recuperare. Telefon:
0770/ 661.161.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Execut lucrãri la ce-
rerea clientului. Tele-
fon: 0767/233.157;
0751/059.638.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur ga-
ranþie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR,
vând garsonierã, ul-
tracentral.  Telefon:
0723/065.620.
Proprietar vând gar-
sonierã în Bucureºti,
b-dul Timiºoara, sec-
tor 6, parter stradal cu
mobilã sau schimb cu
similar Craiova. Tele-
fon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere, parter, pre-
tabil firmã, Calea Se-
verinului Telefon:
0767/656.269.
Vând apartament
Brazdã, 2 decoman-
date. Telefon: 0770/
901.283.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spa-
tele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E nego-
ciabil. Telefon: 0720/
556.607.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Te-
lefon: 0758/347.623.

CASE
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri, stra-
da Râului, nr. 162,
vad comercial, cadas-
tru. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansardã
nefinisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã, 800 mp,
localitatea Podari. Te-
lefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford, preþ
33000 Euro, 2 came-
re, 78 mp locuibili, baie,
bucãtãrie, teren 200
mp, puþ forat, centra-
lã pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Te-
lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 0755/953.397.
Vând casã Câmpia Is-
laz cu teren 320 m. Te-
lefon: 0351/178.898.

Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intravi-
lan, cu cadastru, stra-
da Unirii, nr. 29F (în
spatele liceului). Tele-
fon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E / mp. Te-
lefon. 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la
600 mp de Lacul Tan-
chiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure –
Gorj. Telefon: 0745/
753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã în
spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord, 13
euro/mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Te-
lefon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea as-
faltatã, apã, posibili-
tate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p. Te-
lefon: 0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

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 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschidere
2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 6000 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Te-
lefon: 0763/690.698.

VÂND autoturism
Peugeot 306, 1,9 TD,
1996. Telefon: 0765/
990.828.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, culoa-
re gri metalic, 6 trep-
te, turbo-diesel, motor
1.9, 262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ 2500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0753/948.440.
Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Telefon.
0762/621.066.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bu-
covãþ, 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 frigorificã
5 sertare, stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.

Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci fun-
duri, pentru gãtit eta-
jat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci mi-
nute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Tele-
fon. 0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând cãmãºi naþio-
nale, ceasuri de masã
ºi o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor co-
lor diagonalã 30 cm
- 100 lei, motor ma-
ºinã spãlat Albalux,
maºinã cu pedale
pentru copii 50 lei. Te-
lefon: 0729/977.036.
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în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
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Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
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LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron, No-
kia 113, 80 Ron ga-
ranþie. Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºa-
te, mochetã, haine din
piele, maºinã de cu-
sut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Te-
lefon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute
25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.

Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã
polizor 250/20/25
mm, cauciucuri 155/
13 cu jantã noi, an-
samblu ax volan ºi
contact cu cheie Da-
cia 1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri, 2
ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grundig
micã defecþiune 50
lei, cuptor cu micro-
unde geam spart 40
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.

Vând covor persan
220/180, 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciu-
percã), butoi pentru
varzã. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popularã
ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea exten-
sibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de casã
15 kg, 8 lei/kg, 2 da-
migene 10-15 litri, 15
lei/buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de ba-
lotat, mase plasti-
ce uºã cu toc pen-
tru casã sau maga-
zii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat sudurã
autogen ºi matriþã. Te-
lefon: 0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977; 0725/533.042.

Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã
noi, burtierã fãrã pi-
cior nouã 25 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând þuicã prune 15 lei,
de fructe 12 lei. Tele-
fon: 0723/653.261.
Vând maºinã de cu-
sut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Te-
lefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre me-
tal, piscinã copil, co-
vor persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.

Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Te-
lefon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament
2 camere ultracen-
tral, ultralux, toate
dotãrile, internet,
AC. Telefon: 0762/
109.595.

Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –
Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã vi-
cii caut sufletul pere-
che pentru convieþui-
re, vârsta 55-65 ani.
Telefon: 0733/748.576.
Domn serios 52 ani
cu serviciu caut doam-
nã serioasã pentru
prietenie eventual cã-
sãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/895.691.

PIERDERI
Pierdut Legitimaþie de
serviciu pe numele
POPESCU COS-
MIN. Se declarã nulã.
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Atletico Madrid a reuºit sã câºtige cu 4-0
meciul cu Real Sociedad, iar formaþia lui Diego
Simeone a urcat pe primul loc în campionat-
. Brazilianul Diego a revenit pe Vicente Calde-
ron dupã un an ºi jumãtate ºi a reuºit sã mar-
cheze la 30 de minute dupã ce a fost trimis pe
teren. Sud-americanul împrumutat de Wol-
fsburg a intrat pe teren în minutul 58, iar o ju-
mãtate de orã mai târziu a închis tabela Diego a
evoluat pentru madrileni, tot împrumutat de la
Wolfsburg, în 2011-2012, când a cucerit Euro-
pa League. Trupa de pe Vicente Calderon a pro-
fitat de pasul greºit fãcut de Barcelona ºi i-a
îndepãrtat pe catalani de pe primul loc dupã 59
de etape consecutive, cea mai lungã perioadã
petrecutã de o singurã formaþie în vârful cla-
sammentului. Atletico Madrid are 57 de punc-
te, cu trei mai multe decât urmãritoarele Real
ºi Barcelona, fiind lider solitar pentru prima datã
dupã 18 ani. Ultima datã acest lucru se întâm-

Cei doi Diego au punctat în victoria clarã cu Sociedad

Dupã 18 ani, Atletico e lider în PrimeraDupã 18 ani, Atletico e lider în PrimeraDupã 18 ani, Atletico e lider în PrimeraDupã 18 ani, Atletico e lider în PrimeraDupã 18 ani, Atletico e lider în Primera
Ultima datã când echipa de pe „Vicente Calderon” a ocupat primul loc

a fost în 1996, când a câºtigat titlul, cu Simeone în teren

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 22-A

Duminicã: Betis – Espanyol 2-0 (Ruben Cas-
rto 2), Atletico Madrin – Sociedad 4-0 (Villa, D.
Costa, Miranda, Diego), Bilbao – Real Madrid
1-1 (Ibai Gomez / Jese Rodriguez). Meciul Villar-
real – Osasuna s-a jucat asearã.

1. Atletico 57 11. Celta 25
2. Barcelona 54 12. Getafe 25
3. Real M. 54 13. Malaga 24
4. Bilbao 43 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 14

Bayern a reuºit Duminicã, o partidã
senzaþionalã contra formaþiei Eintracht
Frankfurt, câstigând cu 5-0 ºi fãcându-l pe
Guardiola sã declare cã a fost cea mai bunã
partidã de pe teren propriu fãcutã de Bay-
ern sub comanda sa. Cu Ribery ºi Robben
pe flancuri, Bayern a avut posesia pe toatã
durata partidei ºi a arãtat ca o formaþie im-
posibil de învins, fãcându-l pe antrenorul
celor de la Frankfurt, Armin Veh, sã declare

Bayern defileazã in Bundesliga BUNDESLIGA – ETAPA A 19-A

Duminicã: Hertha – Nurnberg 1-3 (Ramos /
Feulner, Drmic 2), Bayern – Frankfurt 5-0 (Got-
ze, Ribery, Robben, Dante, Mandzukic).
1. Bayern 53 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. Nurnberg 17
8. Hertha 28 17. Hamburg 16
9. Augsburg 28 18. Braunschw. 12

la sfârºitul partidei, cã fiecare jucãtor al ba-
varezilor îºi meritã fiecare cent ºi cã trupa
bavarezã este un adversar aproape imposi-
bil de oprit, indiferent de echipa pe care o
întâlneºte. Mathias Sammer, directorul spor-
tiv al celor de Bayern, a declarat cã înfrân-
gerea din amicalul cu Salzburg cu 3-0, a fost
ca un duº rece pentru echipã care pãrea cã
îºi pierduse motivaþia.

LAURENÞIU CANÞÃR

Antrenorul lui Chelsea, portughezul
Jose Mourinho a declarat cã este îngri-
jorat de forþa financiarã a celor de la
Manchester City, ºi cã lupta contra lor,
este una inegalã ºi cu mici ºanse de iz-
bândã, dacã UEFA nu introduce un regu-
lament privind fair-play-ul financiar.
Mourinho, s-a aflat el însuºi în aceastã

Mourinho îngrijorat de lipsa
fair-play-ului financiar

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 24-A

Duminicã: Arsenal – Crystal Palace 2-0 (Oxlade
Chamberlain 2). Meciul Man. City – Chelsea s-
a jucat asearã.
1. Arsenal 55 11. Stoke 25
2. Man. City 53 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

poziþie, la primul mandat ca antrenor la
Chelsea, atunci când noul patron al clu-
bului Roman Abramovic, cheltuia sume
uluitoare pentru acea vreme, achiziþio-
nând mulþi jucatori de top. La acea vre-
me, mai exact în 2006, Jose Mourinho,
declara: ”este o lume liberã”.

LAURENÞIU CANÞÃR

LIGUE 1 – ETAPA A 23-A

Duminicã:  Rennes – Lyon 2-0 (Hountondji,
Toivonen), Marseille – Toulouse 2-2 (Payet,
Valbuena / Ben Yedder, Aurier).

1. Paris SG 54 11. Bastia 30
2. Monaco 49 12. Nice 30
3. Lille 41 13. Toulouse 29
4. St. Etienne 40 14. Montpellier 27
5. Marseille 36 15. Rennes 27
6. Lyon 34 16. Guingamp 26
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

Cavani va rata derby-ul cu Monaco ºi dubla cu Leverkusen
Atacantul uruguayan Edinson Cavani a su-

ferit o rupturã muscularã la coapsa piciorului
drept în timpul partidei dintre PSG ºi Bordeaux,
scor 2-0. Vârful adus de la Napoli va lipsi cel
puþin trei sãptãmâni ºi va rata ”dubla” cu Bay-
er Leverkusen, din optimile Champions Lea-
gue, dupã cum susþin jurnaliºtii de la L’Equipe.
Cavani a marcat pânã acum 20 goluri în actua-
lul sezon pentru PSG. În aceste condiþii, derby-

ul Ligue 1, dintre Monaco ºi PSG, care se va
disputa în Principat duminicã, 9 februarie, de la
ora 22:00, va fi lipsit de aportul celor douã su-
perstaruri sud-americane, Cavani ºi Falcao.

COSMIN STAICU

SERIE A – ETAPA A 22-A

Duminicã: Juventus – Inter 3-1 (Lichsteiner,
Chiellini, Vidal / Rolando). Meciul Genoa – Sam-
pdoria s-a jucat asearã.
1. Juventus 59 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

Juventus îl vrea pe Mandzukic
Antonio Conte are mai multe

soluþii pentru defensivã ºi totuºi
nu este tocmai mulþumit, în
special de randamentul pe care-l
dau Vucinic, Quagliarella ºi
Giovinco, aºa cã ºefii lui Juven-
tus vor sã-l oferteze pe croatul
de la Bayern Munchen, Mario
Mandzukic. Juve l-a transferat
în mercato di riparazione pe
fostul vârf al Romei, Pablo
Daniel Osvaldo ºi îi mai are la
dispoziþie pe Llorente ºi Tevez.
Pentru Mario Mandzukic (27 de

ani), Juventus este gata sã achite 20 de
milioane de euro. Mandzukic mai are
contract cu Bayern pânã în vara lui 2016
ºi a marcat 12 goluri pentru bavarezi în
toate competiþiile acestui sezon. Juventus
s-a impus în derby d’Italia, cu Inter,
bifând cea de-a 19-a victorie în cele 22 de
etape. În schimb, nerazzurri au ajuns la 6
meciuri la rând fãrã victorie, de la succe-
sul contra rivalei AC Milan, ºi ramân fãrã
succes în 2014. „Handanovic a scãpat
Inter de la o umilinþã” a spus la final
antrenorul „Bãtrânei Doamne”, Antonio
Conte. 

COSMIN STAICU

pla la finalul sezonului 1995/1996, atunci
când câºtiga ºi titlul în Spania, iar actua-
lul antrenor, Diego Simeone, era unul din-
tre jucãtorii de bazã din trupa pregãtitã
atunci de Radomir Antic. 

Omagiu simbolului Aragones
Atletico a devenit lider la primul meci

dupã decesul simbolului clubului, Luis
Aragones, care a bifat 372 de jocuri în
tricoul madrilenilor, deþinând recordul de
goluri înscrise - 173. Luis Aragones a
condus ºi ca antrenor echipa de pe Vi-
cente Calderon în 612 meciuri, cucerind
un titlu (1977), trei cupe (1976, 1985, 1992) ºi o
Supercupã (1985). Foºtii jucãtori ai clubului, 
Fresnedoso, Abel, Aguilera, San Roman, Santi,
Caminero ºi Collar au adus la centrul terenului
reprica unui tricou uriaº cu numãrul 8 ºi numele
lui Aragones. La una dintre peluze a apãrut ima-

ginea tehnicianului decedat sâmbãtã, la 75 de
ani. Celebra gruparea ultras „Frente” a pãstrat
tãcerea în primele opt minute ale disputei cu
Real Sociedad, tot în semn de omagiu adus lui -
Luis Aragones.

COSMIN STAICU

Italia – Croaþia – sferturile Europeanului
de futsal (ora 19, Eurosport 1), Spania –
Slovenia - sferturile Europeanului de fut-
sal (ora 21.30, Eurosport 1), Udinese – Fio-

Programul transmisiunilor TV de astãzi
rentina – semifinalele Cupei Italiei (ora
21.45, Digisport 2), Nantes – PSG – Cupa
Ligii Franþei (ora 22, Digisport 1, Dolces-
port 1).
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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

De un meci facil aveau nevoie „legionarii” lui Ni-
sic înaintea deplasării în Muntenegru, pentru meciul
din Balkan League cu Teodo Tivat. Şi aşa s-a întâm-
plat, fiindcă în Bănie a venit una dintre cele 3 echipe
care fac doar act de prezenţă anul acesta în Liga
Naţională, Farul Constanţa. O echipă încropită din
jucători împrumutaţi şi cu antrenorul pe post de co-
ordonator de joc nu a avut pretenţii în Polivalentă, iar
la final a fost mulţumită de diferenţa de 45 de puncte
arătată de tabelă, 100-55 (28-15,  25-13,  26-9,
21-18). Craiovenii i-au menajat pe veteranii Seals şi
Popescu şi au folosit o rotaţie largă, cu excepţia lui
Căpuşan nici un jucător nedepăşind 25 de minute pe
parchet. Travis Bureau s-a unduit printre apărătorii
adverşi şi a pus 17 puncte spectaculoase în dreptul
său încă din primul sfert, pentru ca apoi să se relaxe-
ze pe bancă. Pivot a început Mihai Gavrilă şi el avea
să fie şi cel mai bun marcator al echipei, chiar dacă
l-a avut ca adversar direct pe înaltul Senai Isleam,
tătarul care a făcut parte şi din lotul Craiovei, acum
câţiva ani. Favoritul tribunelor, James Tyler, n-a pă-
rut în apele sale, dar tot a strecurat vreo 3 slam-
dunk-uri şi a recuperat 7 mingi. O surpriză plăcută a
fost puştiul Andrei Damian, care a reuşit 5 puncte
din primele două aruncări, recuperând şi patru mingi,
3 în defensivă şi una în atac. Croatul Petar Babic a
debutat şi el în maioul alb-albastru şi a făcut-o bine,
lângă cele 12 puncte adăugând şi 4 intercepţii, 6 re-
cuperări şi 3 pase decisive, cu el pe parchet echipa
înregistrând cel mai mare progres duminică. Pentru
SCM Universitatea Craiova au jucat de la început:
Sokk (5), Kovac (14), Bureau (20), Căpuşan (11),
Gavrilă (21), iar pe parcurs: Babic (12), Maric (4),

CSU s-a antrenat pe plajă în Antalya
Delegaţia Universi-

tăţii Craiova a deco-
lat ieri dimineaţă spre
Antalya, unde a ajuns
în jurul orei 11, caza-
rea fiind făcută la ho-
telul Kaya Riu. Primul
antrenament progra-
mat de Ovidiu Stân-
gă a fost unul de dez-
morţire, în jurul orei
15.30, jucătorii aler-
gând pe plaja din
preajma hotelului.
Mâine, craiovenii susţin şi primul meci de verificare, împotriva formaţiei
din Oberliga, Dinamo Dresda II. Următoarele amicale ale alb-albaştrilor:
8 februarie: CS Universitatea Craiova – Cerno More Varna (Bulgaria), 11
februarie: CS Universitatea Craiova -  Baia Zugdidi (Georgia) şi 14 fe-
bruarie: Universitatea Craiova – Yenisey (Rusia).

Fostul jucător al echipelor Di-
namo şi Rapid, Octavian Popes-
cu, în vârstă de 75 de ani, a anun-
ţat, ieri, că la 14 februarie îşi va
anunţa candidatura la alegerile pen-
tru şefia FRF, devenind al cincilea
pretendent la această funcţie. „La
data de 14 februarie 2014 voi lan-

sa la apă ca pe un crucişător can-
didatura mea pentru postul de pre-
şedinte al FRF, ce va avea loc la
Breaza. Profit de acest eveniment
ca totodată să fac cunoscută în-
fiinţarea echipei Fotbal Club Mun-
tenia”, spune Octavian Popescu.
Acesta şi-a mai depus candidatura

şi la alegerile din anul 2005, însă
aceasta i-a fost respinsă ulterior pe
motiv că propunerea venită din par-
tea clubului din Breaza a fost re-
trasă. În 2009, Popescu şi-a anun-
ţat din nou candidatura, însă ulte-
rior şi-a retras-o. Acum, el susţine
că a fost împiedicat de actualul
preşedinte al FC Dinamo, Constan-
tin Anghelache. Octavian Popes-
cu a jucat în perioada 1965-1970
pentru echipele Dinamo, Ştiinţa
Cluj, Rapid, ulterior evoluând pen-
tru Jiul Petroşani şi Mersin (Tur-
cia).  Ca tehnician, Popescu a ac-
tivat la Dunărea Giurgiu şi diferi-
te echipe de juniori şi tineret,  in-
clus iv reprezentativa de tineret a
României. El este primul român
care a absolvit şcoala de antre-
nori de la Koln (Germania). La ale-
gerile pentru preşedinţia FRF, pro-
gramate în 5 martie, ş i-au mai
anunţat candidatura fostul preşe-
dinte al CCA, Vasile Avram, pre-
şedintele FR de Minifotbal, Răz-
van Burleanu, Marcel Puşcaş şi
Gheorghe Popescu.

„Baciul” are şi un tiz ca rival la alegeri

Octavian Popescu,
un candidat excentric la şefia FRF

Cămătaru: „Fuziunea? Poate la anul”
Fostul atacant al Craiovei

Maxima, Radion Cămătaru
a declarat, ieri, că fuziunea
dintre FC Universitatea Cra-
iova şi CS Universitatea Cra-
iova ar fi benefică oraşului,
dar susţine că în momentul
de faţă acest lucru este difi-
cil de realizat. „Cred că pen-
tru Craiova ar fi benefic să
fie o singură echipă. Dar, din
păcate, în acest moment nu
cred că e posibil. Poate în
sezonul viitor”, a declarat

Radion Cămătaru, care a fost admis în corpul de observatori pentru
partea a doua a campionatului Ligii I în urma examinării de luni organiza-
te de LPF.

Echipa de baschet a Craiovei a obţinut
o victorie lejeră contra Farului,

menajându-se şi pentru meciul din Liga
Balcanică, din Muntenegru

Damian (7) şi Tyler (6). De partea cealaltă, cei mai
buni marcatori au fost: Cezar Stănescu (15) şi Şenai
Isleam (14). La meci au asistat circa 3.000 de spec-
tatori, deşi la cele 3 meciuri de duminică nu fuseseră
mai multe de câteva sute de fani. După acest succes
facil, echipa din Bănie a urcat pe locul 3, dar va ajun-
ge pe poziţia a şasea la încheierea rundei. Următorul
meci al Craiovei în Liga Naţională este programat
sâmbătă, de la ora 19, în sala „Antonio Alexe” din
Oradea, fiind televizat.

Penultima deplasare în Liga Balcanică, la Tivat
Ieri, baschetbaliştii au zburat spre Tivat (Munte-

negru), un orăşel turistic superb din Golful Kotor,
aflat în aproapiere de două staţiuni renumite de la
Marea Adriatică, Budva şi Dubrovnik. Astăzi, de la
ora 19, „legionarii” vor întâlni în arena „Zupa” echi-
pa locală Teodo (pronunţia italiană a numelui oraşului
muntenegrean), în penultimul meci în deplasare din
această competiţie, cel din urmă fiind în Israel. În
tur, craiovenii au avut unul dintre cele mai facile jo-
curi ale sezonului, impunându-se cu 87-76 în Sala
Polivalentă, iar dacă nu se va întâmpla nimic neobiş-
nuit ar trebui să se impună şi în seara aceasta, fiind
unul dintre meciurile care trebuie câştigate pentru a
ne menţine şansele de accedere în Final Four. Cu 14
puncte, SCM Craiova ocupă locul 6 în ierarhia la zi a
Balkan League, ultimul care ar asigura prezenţa în
barajul pentru Final Four, în timp ce Teodo Tivat,
echipă formată aproape exclusiv din jucători munte-
negreni, deţine lanterna roşie, cu un singur succes,
obţinut contra bulgarilor de la Balkan Botevgrad.
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