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Spitalul Judeţean, sancţionat
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Spitalul Judeţean  de Urgenţă din Craio-
va a fost sancţionat de Direcţia Generală
de Monitorizare, Control şi Antifraudă a CNAS după ce, în
urma unor controale ce vizau perioada ianuarie-noiembrie
2013, aici au fost descoperite o serie de nereguli. Astfel,
unităţii sanitare i se impută suma de 165.000 de lei, ce va fi
reţinută din valoarea de contract pe care spitalul o are cu
Casa de Asigurări de Sănătate.
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Nu prea avem des ocazia să
salutăm ceea ce întreprind premie-
rul şi preşedintele Senatului ca li-
deri ai USL. Dar când o asemenea
ocazie se iveşte, opinăm că ar tre-
bui reacţionat fără echivoc,  cu
bună credinţă, aşa cum o facem
şi când opinia noastră este negati-
vă. Când împreună au făgăduit, în
dec laraţii publice,  şi după toate
aparenţele s-au ţinut de cuvânt, că
va fi abrogat articolul 278 din noul
Cod Penal, menit a îngrădi liberta-
tea şi activitatea mass-media, o
astfel de abordare, deplin europea-
nă, nu poate fi trecută cu vederea.

Un demers
al premierului
şi al preşedintelui
Senatului care
merita salutat

Drăgoteşti:
Speranţa
primarului
stă în fondurile
europene

Factura la căldură pe luna decembrie, mult mai mare decât cea
pe luna noiembrie, a creat frisoane în rândul craiovenilor, mulţi
dintre aceştia ajungând direct la Regia de Termoficare, fără să mai
treacă iniţial pe la asociaţiile de locatari, unde ar fi putut afla că
această problemă nu ţine de Regia de Termoficare, ci mai degrabă
de firmele care au montat repartitoarele şi pe care le citesc lunar.

„Repartitoarele de
căldură din apartamente
creează jaf în buzunarele
consumatorilor”

Primul

cotidian al

Olteniei
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FMI estimeazã o creºtere
economicã de 2,2%
pentru România în 2014

FMI estimeazã pentru anul 2014
o creºtere economicã de 2,2%
pentru România, dupã un avans de
2,8% înregistrat anul trecut, a
declarat, ieri, ºefa misiunii FMI în
România, Andrea Schaechter, în
conferinþa de presã de la finalul
vizitei la Bucureºti. „Este o creºtere
mai micã decât cea de anul trecut,
însã vor fi ºi alte sectoare în afara
agriculturii care vor juca un rol
important. Suntem optimiºti cã se
vor crea noi joburi. Acum asistãm
la o creºtere a cererii interne, dar
ºi a exporturilor. Bugetul din acest
an este unul de investiþii, ceea ce
va duce la îmbunãtãþirea infras-
tructurii ºi va da un impuls
construcþiilor”, a precizat Schaec-
hter. Inflaþia s-a plasat la 1,6% la
finele anului, datoritã anului
agricol bun ºi reducerii TVA la
pâine ºi produse de panificaþie, a
adãugat oficialul FMI. Discuþiile
pe tema reducerii contribuþiilor
sociale cu 5% pentru angajator vor
fi reluate în cursul verii, în funcþie
de evoluþia veniturilor bugetare,
deoarece trebuie vãzut ca aceastã
mãsurã sã nu aibã un impact
asupra bugetului de pensii pe
temen lung, a spus ºefa misiunii
FMI în România. Din acordul
stand-by cu România nu a fost
îndeplinitã þinta de reducere a
arieratelor asumatã pentru ultimul
trimestru al anului trecut. „Sperãm
ca Guvernul sã revinã ºi sã
recupereze”, a spus Schaechter,
adãugând cã „nu pot sã vã dau
nume de companii acum, dar
sectorul transporturilor, unde
discutãm de ceva vreme, este unul
dintre sectoarele care contribuie
cel mai mult, în termeni negativi, la
aceste arierate. Aici sunt peste 50%
din aceste arierate”.

Din câte se pare, problema accizei majorate la
carburanþi, care a generat tensiuni politice ºi a con-
dus la amânarea încheierii primei evaluãri a acor-
dului stand-by cu Fondul Monetar European, a
fost depãºitã pentru moment. Autoritãþile ºi echi-
pele de experþi ale FMI ºi CE au ajuns la un acord
la nivel tehnic dupã discuþiile privind prima ºi a
doua evaluare a programului economic, amâna-
rea implementãrii accizei majorate (n.r. - cu 7 euro-
cenþi/litru) la carburanþi urmând sã fie acoperitã
prin îngheþarea unor cheltuieli ale statului, potri-
vit Comisiei Europene. „Amânarea pentru încã o
perioadã a implementãrii accizelor la carburanþi
va fi compensatã prin îngheþãri pe partea de chel-
tuieli”, se spune într-un comunicat al CE de ieri.
Echipele FMI ºi CE s-au aflat la Bucureºti în pe-
rioada 21 ianuarie - 4 februarie pentru discuþii pri-
vind prima ºi a doua evaluare a programului eco-
nomic convenit anul trecut. Luni searã, premierul
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Victor Ponta anunþa, confirmând informaþiile Me-
diafax, cã acciza de 7 eurocenþi va fi introdusã din
aprilie atât la benzinã, cât ºi la motorinã, iar preºe-
dintele Traian Bãsescu va semna documentele
pentru ca acordul cu FMI sã redevinã operaþional,

deoarece memorandumul nu va include aceastã
mãsurã. „Dacã preºedintele semneazã nu mai e
nevoie sã facem compromisuri”, a spus Ponta, în-
trebat de ce nu se mai amânã acciza la motorinã cu
încã trei luni, aºa cum se discuta în urmã cu o sãp-
tãmânã ºi cum anunþase chiar el în aceeaºi zi. El a
adãugat cã nu a discutat cu preºedintele, dar cã
se bazeazã inclusiv pe declaraþiile anterioare în
acest sens ale acestuia. „Am fost asigurat cã, în
urma discuþiei de ieri (n.r. - duminicã), dintre re-
prezentanþii FMI, Comisiei Europene ºi Bãncii
Mondiale cu preºedintele, cã ºi blocajul politic
practic înceteazã. (...) Preºedintele ºtie cã e acci-
zã, dar nu vrea sã o vadã în faþa ochilor când
semneazã. ªi mie mi se pare copilãresc, dar impor-
tant e sã semneze. Preºedintele a spus cã sem-
neazã scrisoarea ºi memorandumul dacã nu se
trece nimic despre accizã, cã acciza e deja o taxã
în vigoare”, a explicat Ponta.

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) considerã cã decizia Guvernu-
lui de a sprijini pe o perioadã de doi
ani persoanele care au credite va con-
duce la o creºtere a creditãrii ºi a con-
sumului, a declarat, ieri, premierul Vic-
tor Ponta. Luni seara, la finalul discu-
þiilor cu FMI, premierul a confirmat
informaþiile transmise anterior de Me-
diafax privind programul de stimulare
a consumului pregãtit de Guvern, care
prevede reduceri de impozit pentru
persoanele cu creditele restructurate,
dar numai dupã expirarea perioadei de
reeºalonare. Concret, Guvernul esti-

Proiectul Acordului de Parteneriat
pentru atragerea fondurilor europene
în 2014-2020 va fi trimis la Bruxelles
spre analizã ºi aprobare pânã la sfâr-
ºitul lunii februarie, a anunþat ieri mi-
nistrul de resort, Eugen Teodorovici.
Totodatã, ministrul a precizat cã pro-
gramele operaþionale vor fi trimise
Comisiei Europene la sfârºitul lunii
martie, dar cã Guvernul nu mai trebuie
sã aºtepte aprobarea acestor docu-
mente pentru a putea finanþa proiecte
în noul cadru financiar, deoarece pot
fi decontate cheltuielile aferente aces-
tui an care se încadreazã în cerinþele
comunitare în domeniul achiziþiei pu-
blice ºi normelor de mediu. Prezent ºi

Procesul de dereglementare a pie-
þei gazelor pentru consumatorii in-
dustriali va fi finalizat la mijlocul aces-
tui an, mai devreme decât era estimat
iniþial, a declarat, marþi, ºefa misiunii
FMI în România, Andrea Schaechter,
în conferinþa de presã de la finalul
vizitei la Bucureºti. ‘În privinþa dere-
glementãrii, România ºi-a respectat
angajamentele. Pentru energie elec-
tricã, piaþa a fost deja dereglementa-
tã pentru consumatorii noncasnici la
1 ianuarie, aºa cum era planificat. La
gaze, dereglementarea va fi atinsã în

Comisia de revizuire a Constitu-
þiei a adoptat, ieri, o serie de amenda-
mente prin care se precizeazã cã in-
terceptãrile se pot face numai în cur-
sul procesului penal, fiind eliminat
textul care oferea procurorului dis-
punerea mãsurii pentru 48 de ore. „In-
terceptarea ºi înregistrarea convor-
birilor sau comunicãrilor efectuate
prin telefon ori prin alt mijloc electro-
nic de comunicare, înregistrarea în
mediul ambiental, localizarea sau ur-
mãrirea prin GPS, ori prin alte mijloa-
ce electronice de supraveghere, în-
registrarea de imagini, obþinerea lis-
tei convorbirilor telefonice ori alte
asemenea tehnici prevãzute de lege
se dispun de judecãtorul instanþei
competente sã judece fondul cauzei
ºi numai în cursul procesului penal”,
se aratã în amendamentul adoptat în
Comisia de revizuire la propunerea
Asociaþiei Magistraþilor din România
(AMR). În forma iniþialã a textului se
preciza pentru articolul 28, alineatul
3, doar cã interceptãrile „se dispun
de judecãtor, în condiþiile legii”. Tot-
odatã, textul care stabilea posibilita-
tea procurorului de a dispune pentru
48 de ore, în cazuri de urgenþã deo-
sebitã, interceptarea comunicaþiilor,
a fost eliminat de membrii comisiei.
Un alt amendament propus de AMR
ºi adoptat ieri prevede cã arestarea
preventivã se dispune de judecãto-

Ponta: În opinia FMI, sprijinirea persoanelor
cu credite va creºte creditarea ºi consumul

meazã cã schema de reduceri fiscale
pentru populaþia cu venituri sub me-
die ºi credite bancare ar putea duce la
reeºalonarea împrumuturilor pentru
aproape un milion de români, iar bãn-
cile ar putea reduce ratele la credite
cu pânã la 4 miliarde de lei în 2014.
Potrivit lui Victor Ponta, mãsura va fi
adoptatã prin ordonanþã, urmând sã
fie aplicatã tuturor creditelor con-
tractate de persoane fizice, salariaþi
sau pensionari. „Condiþia este ca aces-
te persoane sã aibã un venit lunar mai
mic sau cel mult egal cu salariul mediu
net, de 1.610 lei, ºi sã nu aibã restanþe

mai vechi de 90 zile la creditele
bancare. Este vorba de înjumã-
tãþirea ratei pe o perioadã de doi
ani, dar nu mai mult de 500 lei pe
lunã. Este un credit fiscal acor-
dat de stat pentru a acoperi creº-
terea 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 impozitul pe ve-
nit, diferenþa dupã ce se terminã
cei doi ani”, a spus Ponta.

el la întâlnirea miniºtrilor implicaþi în
elaborarea acestor documente, pre-
mierul Victor Ponta a declarat cã la
POSDRU „a fost un infern” în exerci-
þiul financiar 2007 - 2013. „În primul
exerciþiu, 2007 — 2013, pot sã spun,
fãrã ezitare, cã în special la POSDRU
totul a fost un infern. Un infern din
care credem cã am ieºit. Doamna mi-
nistru Câmpeanu (n.r. - ministrul Mun-
cii, Mariana Câmpeanu), mai bine in-
formatã decât mine, zice cã mai avem
destule «bombe» care vor exploda,
asta nu înseamnã însã cã în viitorul
exerciþiu financiar nu vom avea sume
cel puþin la fel de importante”, a men-
þionat premierul.

Proiectul Acordului de Parteneriat 2014-2020,
trimis la Bruxelles pânã la sfârºitul lunii

rul instanþei de judecatã competentã
sã judece fondul cauzei, fiind dispu-
sã dupã punerea în miºcare a acþiunii
penale. Textul amendamentului, însu-
ºit integral de Comisie, este urmãto-
rul: „În mod execepþional ºi motivat,
cercetarea ºi judecarea în procesul
penal se fac cu privarea de libertate a
persoanei. Arestarea preventivã se
dispune de judecãtorul instanþei de
judecatã competentã sã judece fon-
dul cauzei, în condiþiile legii, ºi nu-
mai în cursul procesului penal, dupã
punerea în miºcare a acþiunii pena-
le”. Adoptarea acestui amendament
a fost justificatã de cãtre senatorii-
 Ioan Chelaru ºi Daniel Fenechiu,
care au arãtat cã textul propus de
AMR e extrem de complex ºi acoperi-
tor. În opinia lui Fenechiu, introduce-
rea sintagmei „dupã punerea în miº-
care a acþiunii penale” va apropia Ro-
mânia de un stat de drept, fiind exclu-
sã posibilitatea ca un cetãþean sã fie
ridicat cu „mascaþii” de acasã. Tot ieri,
Comisia a adoptat un amendament
prin face face posibilã folosirea pro-
belor obþinute ilegal doar în cazul în
care acestea sunt în favoarea acuza-
tului, iar în celelalte cazuri sunt inter-
zise. „Este interzisã folosirea unei pro-
be obþinute ilegal, cu excepþia cazului
în care aceasta este folositã în favoa-
rea celui acuzat”, se aratã în noua for-
mã a alineatului 14 al articolului 23.

Noua Constituþie: Interceptãrile se fac numai în procesul
penal, iar procurorul nu le mai poate dispune

iulie, mai devreme decât era estimat’,
a spus Schaechter. Potrivit calenda-
relor agreate de Guvern ºi FMI în
2012, piaþa de energie electricã a fost
complet liberalizatã la 1 ianuarie 2014
pentru consumatorii industriali, iar,
pentru cei casnici, procesul de libe-
ralizare va fi finalizat la 31 decembrie
2017. La gaze, calendarul iniþial pre-
vedea liberalizarea pentru consuma-
torii industriali la 31 decembrie 2014,
termen care se mutã la 1 iulie 2014.
Pentru casnici, preþurile vor fi com-
plet liberalizate la 31 decembrie 2018.

FMI: Piaþa gazelor pentru consumatorii industriali
va fi complet liberalizatã la mijlocul acestui an
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Dupã ce a dus la bun
sfârºit deszãpezirea tutu-
ror drumurilor din locali-
tate, cu ajutorul celor
douã utilaje specifice  pe
care primãria le deþine,
primarul localitãþii dolje-
ne Drãgoteºti, Dumitru
Dincã, se gândeºte la pla-
nurile pe care doreºte sã
le mai punã în aplicare în
2014, pentru dezvoltarea
ºi modernizarea comunei
pe care o conduce de atâ-
þia ani. Dupã cum spune
chiar el, ºi-a pus speran-
þe mari în fondurile euro-
pene. Dupã ce în urmã cu
câþiva ani au dus la capãt
un proiect finanþat prin
fonduri europene pentru

alimentarea cu apã a cinci dintre cele ºase sate componente
ale comunei Drãgoteºti, autoritãþile locale sperã cã în acest
an, tot cu ajutorul fondurilor europene, vor demara ºi lucrãrile
pentru alimentarea cu apã în satul Buzduc. “Deszãpezirea a
decurs bine, fãrã probleme. În ceea ce priveºte infrastructu-
ra, s-a realizat cam tot ce s-a putut, iar în viitorul apropiat
avem în plan alte proiecte. Intenþionãm sã finalizãm, cu ajuto-
rul fondurilor europene, lucrãrile de introducere a apei ºi ca-
nalizãrii în satul Buzduc. De asemenea, sper sã vom reuºi sã
asfaltãm toate drumurile din localitate”, a declarat Dumitru
Dincã, primarul localitãþii Drãgoteºti.

Grupaj realizat de ALINA DRÃGHICI

Bistreþ: Centru social
în pragul inaugurãrii

25 de miliarde lei vechi a
costat Centrul social din co-
munã, pregãtit a fi dat în
folosinþã în perioada ime-
diatã, pentru a primi bãtrâ-
nii fãrã nici un sprijin din
localitate. Dispunând de toa-
te dotãrile necesare, Centrul
social este considerat de
primãriþa comunei, Cristia-
na Antonie, drept unul din-
tre obiectivele cu care se
mândreºte. În rest, Bistre-
þul (4.600 de locuitori) are

destule fronturi de lucru, ºi unul dintre acestea, la solicitarea
crescãtorilor de animale este ameliorarea celor aproximativ 1.300
de hectare de pajiºte. Cu efective de peste 6000 ovine ºi capri-
ne, peste 700 vaci cu lapte, Bistreþul se vrea în perioada imedia-
tã, un furnizor de lapte ºi preparate din lapte la preþul pieþei. Mai
nou, un investitor autohton a demarat construcþia unui siloz de
cereale, cu capacitate de peste 1.000 de tone.

Piscu Vechi: Zãpada
a fost spulberatã
de primar

Primarul comunei Pis-
cu Vechi, ªtefan Decã,
zâmbeºte când vorbeºte
de acþiunea de deszãpezi-
re. Cu utilajele primãriei,
care, “au frezat”, în repri-
ze repetate, toate drumu-
rile comunei, ºi pe cel ju-
deþean, care traverseazã
localitatea, ªtefan Decã
susþine cã, nici mai mult,
nici mai puþin, a... spulbe-

rat-o. Acum se aºteaptã îmbunãtãþirea vremii pentru ca oamenii
sã-ºi demareze lucrãrile agricole de sezon ºi cei care cultivã
legume timpurii în solari, deja fac pregãtirile prealabile, în bor-
deie încãlzite, acoperite cu folie.

Drãgoteºti: Speranþa
primarului stã
în fondurile europene

Grãdina Botanicã nu aratã foar-
te bine acum, iar dacã ar fi reabili-
tatã ºi pusã la punct ar reprezenta
un punct în plus pentru imaginea
Craiovei aflatã în plinã campanie de
câºtigare a titlului de Capitalã Cul-
turalã Europeanã pentru anul 2021.
Consilierul social-democrat, Bian-
ca Predescu a pus problema valo-
rificãrii potenþialul Grãdinii Botani-
ce, solicitând autoritãþilor locale, în
plenul de sãptãmâna trecutã, sã se
gândeascã la o modalitate de a
schimba înfãþiºarea acestui spaþiu,
care a fost unul deosebit atunci
când a fost creat. „Din pãcate, oa-
menii au reprezentarea cã tot mu-
nicipalitatea trebuie sã rãspundã mai
mult sau mai puþin de cât de bine ºi
ceea ce se face acolo. Ori dacã ora-
ºul ar avea o Grãdina Botanicã, aºa
cum sunt cunoscute cele din Cluj
ºi Bucureºti sau cel puþin aºa cum
era pe vremea profesorului Alexan-
dru Buia, ar însemna mult mai mult
pentru imaginea Craiovei cultura-
le”, a atras atenþia alesul local.

Un destin nefericit
Fiind dintotdeauna un spaþiu de-

osebit de atractiv, plasat într-o zonã
bunã a Craiovei ºi pãstrat în condi-
þii naturale foarte bune, Grãdina
Botanicã din Craiova a fost mai
mereu obiectul unor dispute între
municipalitate ºi Universitatea din
Craiova. Fiecare dintre cele douã
pãrþi au deþinut-o în administrare,
dar fãrã ca vreuna sã întreprindã
ceva pentru salvarea ei. Consilierul
Bianca Predescu a luat în discuþie
ºi aceastã istorie mai puþin fericitã
a Grãdinii Botanice, care, deºi a fost
creatã dintr-o idee generoa-
sã a profesorului Alexandru
Buia, cel care a întemeiat ºi
Facultatea de Agriculturã din
Craiova, ºi-a pierdut treptat
din frumuseþe, iar acum se
stinge. „De la început ea a
fost gânditã sã fie adminis-
tratã de cãtre Universitatea
din Craiova ºi Facultatea de
Horticulturã, aºa cum a reu-
ºit, o perioadã importantã,
marele profesor Alexandru
Buia. De curând, acum doi
ani, a fost redatã Universi-
tãþii dupã ce fusese prelua-
tã în administrare de cãtre

Primãria Craiova ar fi interesatã sã preia, din
nou, Grãdina Botanicã. Autoritãþile locale spun
cã îºi doresc sã investeascã în reabilitatea aces-
tui spaþiu natural, dar, pentru cã nu o mai deþin în
administrare, nu au posibilitatea legalã de a alo-

ca bani de buget pentru lucrãrile de moderniza-
re. Municipalitatea a ajuns acum la concluzia cã,
dacã ar fi mai bine îngrijitã, Grãdina Botanicã ar
aduce mai multe puncte la dosarul de candidatu-
rã pentru titlul de Capitalã Culturalã Europeanã.

Consiliul Local ºi tot nu s-a fãcut
nimic acolo”.

Primãria Craiova,
interesatã de preluare

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a
recunoscut cã, la preluarea manda-
tului, a acceptat sã îi cedea Univer-
sitãþii din Craiova dreptul de a admi-
nistra Grãdina Botanicã, pe care uni-
versitarii o folosesc ºi ca bazã di-
dacticã, existând ºi promisiunea din
partea acestora cã spaþiul va fi rea-
bilitat în întregime. Cee ce nu s-a
întâmplat. „De când a intrat în ad-
ministrarea Universitãþii, noi nu mai
putem sã mai bugetãm nici un fel de
bani. Nu ºtiu cu ce am putea sã îi
ajutãm. A fost dorinþa lor, exprimatã
expres, ca acest Consiliu Local sã le
dea înapoi în administrare Grãdina
Botanicã. Ne-am supus dorinþei lor
pentru cã ne-am gândit cã poate se
ocupã mai bine decât Primãria”, s-a
justificat primarul în faþa consilieri-
lor municipali, fãcând trimitere la
toamna lui 2012 când aleºii locali au
revocat o hotãrâre mai veche prin
care Grãdina Botanicã fusese trecu-
tã în administrarea Consiliului Local
Municipal Craiova.

S-a încercat o reabilitare
cu fonduri UE

Ultima datã când Grãdina Botani-
cã s-a aflat în administrarea Primã-
riei Craiova a fost în perioada 2009
– 2012. În 2008, municipalitatea o
preluase de la Universitatarea din
Craiova cu intenþia de a o reabilita pe
fonduri europene. Specialiºtii admi-
nistraþiei craiovene au întocmit un
proiect mare, în care erau prinse rea-

bilitarea Parcului Romanescu, a tu-
turor parcurilor ºi grãdinilor din Cra-
iova, dar ºi a Grãdinii Botanice. Acest
proiect a fost depus pe POR (Pro-
gramul Operaþional Regional), Axa
1, pentru o finanþare în proporþie de
85% din fonduri comunitare. Banii
ar fi urmat sã vinã în perioada de
finanþare 2007-2013. În luna martie
2011 însã, municipalitatea a primit
un rãspuns negativ, în sensul cã pro-
iectul privind reabilitarea parcurilor
a fost trecut în lista de rezervã, (la o
poziþie nu tocmai fruntaºã, poziþia
55), nemaifiind surse de finanþare.
În septembrie 2012, când Universi-
tatea din Craiova a recerut-o, Grãdi-
na Botanicã i-a fost datã din nou în
administrare.

Urmeazã discuþii
cu rectorul Universitãþii

Intuind, la rândul ei, potenþialul pe
care îl are Grãdina Botanicã ºi cât
de mult ar putea avantaja Craiova în
competiþia privind obþinerea titlului
de Capitalã Culturalã Europeanã, pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu este dis-
pusã sã preia din nou în administra-
re acest spaþiu ºi sã încerce sã îl rea-
menajeze. „Dacã vor dori sã treacã
din nou în administrarea Primãriei
Craiova, atunci ne putem ºi noi im-
plica. Oricum cetãþenii nu au cunoº-
tinþã despre faptul cã ea aparþine Uni-
versitãþii ºi probabil cã ar fi bine sã
aparã o plãcuþã în zona respectivã
ca sã se ºtie foarte clar a cui aparþi-
ne. În orice caz o sã am niºte discu-
þii cu domnul rector ca sã vedem ce
se poate face”, a menþionat Olguþa
Vasilescu.

Moºtenirea profesorului
Alexandru Buia

Grãdina Botanicã a fost înfiinþatã
la cererea marelui botanist, prof. Ale-
xandru Buia cel care a pus bazele
Institutului Agronomic din Craiova,
în 1948, care este actuala Facultate
de Agronomie. Odatã cu acesta,
marele profesor a cerut ºi un teren
pe care sã amenajeze aceastã grãdi-
nã. Se pãstreazã documente care ara-
tã cã Sfatulul Popular de atunci i-a
oferit varianta sã o înfiinþeze în in-
cinta Parcului Romanescu, pe atunci
Parcul Poporului, dar s-a renunþat la
aceastã idee. Profesorul Buia a in-
sistat ºi a primit, în cele din urmã, o
suprafaþã de 23 de hectare dintr-un
fost parc, Parcul „7 Noiembrie”,
care era dat în folosinþã Fabricii „Pro-
gresul”. Au fost fãcute diligenþele ne-
cesare ºi terenul a fost obþinut. În
actele de înfiinþare, se spune cã
aceastã grãdinã avea scop didactic
ºi trebuia sã cuprindã toate plantele
din Oltenia, precum ºi cele mai re-
prezentative plante din þarã ºi de pe
glob. Grãdina Botanicã a fost ame-
najatã înctomai ºi, în 1979, avea deja
patru sere în care se gãseau plante
ecuatoriale, tropicale ºi subtropica-
le, precum ºi un frumos rozarium.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Drumul până în comuna Malu
Mare este ”ca-n palmă”, iar prin
comună se circulă fără probleme
pe toate străzile. Autorităţile locale
au încheiat contract de deszăpezi-
re cu o societate de ale cărei servi-
cii se declară mulţumite. Au avut
utilaje cu care au acţionat şi când
a nins, şi după ce s-a potolit, aşa
că nu e loc de reproşuri. Ba mai
mult, acolo unde a mai fost nevo-
ie, că mai sunt persoane care şi-au
ridicat case în mijlocul câmpului,
utilajele au ajuns şi au croit dru-
muri. „Am trecut cu bine de zăpa-
dă. Ce să spun... Avem contract
încheiat cu o firmă care şi-a făcut
datoria. Au ieşit şi noaptea pentru
că avem probleme în unele zone
atunci când viscoleşte,  cum s-a
întâmplat pe lângă Selgros. Oame-
nii chiar s-au străduit.  Acum, e
greu să-i mulţumeşti pe toţi.. .”,
spune primarul comunei, Alexan-
dru Dicu.

Buget redus anul acesta
Cea mai mare dezamăgire cu

care începe anul acesta este buge-
tul mic  alocat pe anul 2014. O
mulţime de investiţii, în diverse sta-
dii, au nevoie de fonduri pentru a
fi finalizate, şi multe alte proiecte
îşi aşteptau finanţarea pentru a fi
demarate. Însă lucrurile nu stau pe
loc în Malu Mare, astfel că prima-
rul spune că aşteaptă primăvara ca
să se reapuce de treabă. Trebuie
finalizată reţeaua de canalizare în
Malu Mare, parcarea, podul şi as-
faltarea în jurul primăriei, dar şi rea-
bilitarea dispensarului uman şi fă-
cute ultimele retuşuri la biserica din
centrul localităţii. În plus, unul din-
tre obiectivele prioritare este con-
struirea unei grădiniţe cu program

Proiectul „de suflet” al autorităţilor locale:
Pagină realizată de CARMEN ZUICAN

Centrul „Sfântul Andrei” din Malu Mare,
cămin cald pentru bătrânii singuri

Comuna Malu Mare a trecut cu bine
de zăpadă şi, mai în glumă, mai în se-
rios, oamenii spun că într-o săptămână
s-au săturat de iarnă. Autorităţile locale
spun că firma cu care au avut contract
şi-a făcut datoria. În rest, anul începe
aici cu bani mai puţini la buget, dar şi cu
o mare realizare. Centrul Social „Sfân-
tul Andrei” pentru îngrijirea bătrânilor
a început să funcţioneze, au deja zece
persoane găzduite aici şi cererile sunt

din ce în ce mai multe. Având în vedere
că este un spaţiu modern, cu toate dotă-
rile necesare şi cu personal specializat
care se ocupă de îngrijirea persoanelor
vârstnice, este cea mai bună alegere.
Drept dovadă, până şi primarul comu-
nei şi-a internat mama aici. Spune că mai
e de lucru cu mentalitatea oamenilor,
care mai vorbesc pe la colţuri că nu e
bine să-i duci pe bătrâni în astfel de cen-
tre, şi că încet, încet trebuie să evolueze.
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prelungit, pentru că cei mai mulţi
dintre tinerii din localitate lucrează
şi le-ar fi de un real folos să-şi poa-
tă lăsa copiii în siguranţă până la
sfârşitul programului.

Dotări moderne
şi personal calificat

Proiectul „de suflet” al autori-
tăţilor locale a început să funcţio-
neze, şi oamenii spun că a meritat
toată munca şi alergătura. Es te

vorba despre Centrul Social „Sfân-
tul Andrei” pentru găzduire şi în-
grijire a persoanelor vârstnice. Era
o clădire în care funcţiona pe vre-
muri căminul liceului din localita-
te, dar se degradase şi strica faţa
comunei. Au fost obţinute fonduri
europene pentru reabilitarea şi mo-
dernizarea întregului imobil, care
are patru etaje, iar din fonduri pro-
prii, Primăria a asigurat dotările şi
mobilierul. A ieşit un loc cald şi
primitor, în care bătrânii de care

rudele nu se pot ocupa în perma-
nenţă primesc îngrijiri, atenţie, pot
socializa, se pot simţi bine. Drept
urmare, atât primarul comunei, cât
şi directorul Centrului, şi-au adus
mamele aici, pentru că au nevoie
de îngrijiri speciale şi chiar le pri-
mesc. Cât despre gura lumii, cei
doi spun că într-adevăr mentalita-
tea oamenilor se schimbă cel mai
greu şi pe la noi sunt învăţaţi să
lase bătrânii singuri în casă, chiar
dacă nu au timpul necesar să se
ocupe de ei. Acum, după aproape

o lună, atât doamnele şi domnii, 10
la număr până acum, cazaţi în cen-
tru, cât şi rudele lor, se dec lară
mulţumiţi.  Directorul Centrului
„Sfântul Andrei”, Marius Udrică,
spune că autorităţile locale s -au
luptat destul de mult să obţină toa-
te autorizaţiile necesare, dar  ş i
acreditarea, pentru că este o insti-

tuţie publică, în subordinea Primă-
riei Malu Mare,  putând găzdui
aproape 140 de persoane. A meri-
tat efortul, iar pentru viitor are o
mulţime de idei cu acest centru,
idei „furate” din locuri similare care
funcţionează cu succes de zeci de
ani. Îi ştie pe cei zece bătrâni care
sunt acum aici foarte bine. Cine ce
preferinţe are, doamna cutare se
asortează mereu, domnul cutăriţă
este foarte vioi....şi spune că atu-
urile sunt zona foarte apropiată de
oraş, liniştea, aerul curat şi facili-
tăţile oferite.

„Suntem într-adevăr mândri de

ce a ieşit aici şi vrem să schimbăm
mentalitatea oamenilor. Mai zic unii
că e ruşine. Noi spunem că ruşine
e să-i neglijezi din lipsă de timp şi,
în plus, nu e vorba de un azil. Este
un c entru modern, unde avem
medic generalist, medic psiholog,
asistente, infirmiere, bucătărese şi
personal administrativ. Sunt bătrâni,

suferă de diverse afecţiuni şi este
important să fie supravegheaţi.
Însă vreau să vă spun că cel mai
important lucru pentru aceste per-
soane este socializarea. Acasă nu
are cine să stea de vorbă cu ei tot
timpul. Aici avem club pentru ac-
tivităţi sociale, iau mesele împreu-
nă, au trei mese principale şi două
gustări, îi implicăm în diverse ac-
tivităţi, astfel că mulţi dintre ei sunt
mai bine decât erau la venirea în
centru”, ne explică, însufleţit, Ma-
rius Udrică, adăugând că va fi o
splendoare aici...

CARMEN ZUICAN
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Nu prea avem des ocazia să sa-
lutăm ceea ce întreprind premierul
şi preşedintele Senatului ca lideri ai
USL. Dar când o asemenea ocazie
se iveşte, opinăm că ar trebui reac-
ţionat fără echivoc, cu bună cre-
dinţă, aşa cum o facem şi când
opinia noastră este negativă. Când
împreună au făgăduit, în declaraţii
publice, şi după toate aparenţele s-
au ţinut de cuvânt, că va fi abrogat
articolul 278 din noul Cod Penal,
menit a îngrădi libertatea şi activi-
tatea mass-media, o astfel de abor-
dare, deplin europeană, nu poate fi
trecută cu vederea. Articolul men-

MIRCEA CANŢĂR

Un demers al premierului şi al
preşedintelui Senatului care merita salutat

ţionat, intitulat „Presiuni asupra
justiţiei”, prevedea că „Fapta per-
soanei care, pe durata unei proce-
duri judiciare în curs, face decla-
raţii publice nereale referitoare la
săvârşirea, de către judecător sau
de organele de urmărire penală, a
unei infracţiuni sau a unei abateri
disciplinare grave legate de instru-
mentarea respectivei cauze, în sco-
pul de a le influenţa sau intimida,
se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la un an sau cu amendă”. Se-
natul, prima Cameră sesizată în
acest caz, a decis ieri abrogarea ar-
ticolului, iar acum iniţiativa legisla-

tivă merge la Camera Deputaţilor.
Mai explicit, înţelepciunea, fiindcă
despre aşa ceva este vorba, lui Vic-
tor Ponta şi Crin Antonescu, atenţi
la „nuanţa” riscantă ascunsă în for-
mularea uşor ambiguă a articolul
278 din Codul Penal, nu este tot una
cu a celor care l-au inserat în cor-
pul noului Cod Penal. Deşi, aşa cum
se exprima  premierul, să sperăm
că nu se va ajunge la Curtea Con-
stituţională, devenită un fel de moa-
şă comunală a oricărei legi, de la
cea privind câinii comunitari la cea
referitoare la libertăţile de exprima-
re. Mass-media noastră, marţială,

fudulă şi roasă de indispoziţii, abun-
dând în admonestări şi aspirând la
morga sapienţială, n-a găsit de cu-
viinţă să salute „scaunul la cap” al
iniţiatorilor acestei propuneri legis-
lative, majoritatea liberali, dar şi pe
cei doi lideri ai USL, deşi capcana
întinsă presei era una de risc ma-
xim. Numai jurnaliştii care n-au
avut prilejul „drumeţiilor” spre in-
stanţele de judecată pot rămâne
deplin indiferenţi la simbolistica
unui demers de factura celui men-
ţionat. Fireşte, o antologie a dile-
tantismului şi a prostului gust care
ne asaltează cotidian nu e greu de

făcut. Dar cum avem voluptatea
negativului, când lucrurile intră în
ordine parcă viaţa nu mai are haz.
Şi apoi, numai proştii sunt mulţu-
miţi şi degeaba eş ti inteligent sau
chiar mai dotat decât ceilalţi dacă
nu eşti supărat şi agres iv. Aşa că,
înclinaţi să vedem partea bună a
lucrurilor, s-ar putea opina că sun-
tem săraci cu duhul, nătângi, ador-
miţi, ori chiar mai rău: vânduţi
Guvernului. Ceea ce n-ar fi o ne-
norocire. Din experienţa altora,
probată pe mandatul guvernării
anterioare, s -ar putea trage con-
cluzii lucrative.

Parlamentarul Mugur Cozmanciuc a participat, în
perioada 27-31 ianuarie a.c., la sesiunea anuală 2014
a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care a
avut loc la Strasbourg, în calitate de membru al Dele-
gaţiei Parlamentului României la APCE. În cadrul se-
siunii, reprezentantul PNL a avut o intervenţie în ca-
drul dezbaterii privind funcţionarea instituţiilor demo-
cratice din Ucraina. Acesta a subliniat faptul că dialo-
gul politic este singura opţiune viabilă pentru această
ţară. Pentru a da rezultate, acest dialog trebuie să fie
unul real şi credibil, ceea ce poate fi realizat doar prin
recâştigarea încrederii populaţiei în funcţionarea sta-
tului de drept şi a instituţiilor democratice. În acest
sens, Consiliul Europei şi Adunarea sa Parlamentară,
instituţii de referinţă în materie pe continentul euro-

pean, trebuie să îşi asume un rol major în identifica-
rea celor mai adecvate soluţii pentru Ucraina şi pentru
toţi actorii regionali implicaţi. De asemnea, în calitate
de vicepreşedinte al Grupului parlamentar de prietenie
cu Ucraina, Mugur Cozmanciuc şi-a exprimat îngri-
jorarea, în contextul actual, faţă de situaţia minorităţi-
lor politice sau culturale din această ţară şi, în special,
faţă de situaţia comunităţii române. “Sunt adeptul dia-
logului între părţi. Ascultarea vocii cetăţenilor este
importantă în fundamentarea politicilor instituţionale,
având la bază limitele ordinii constituţionale şi ale sta-
tului de drept. Consider că nu trebuie să existe nici un
fel de imixtiuni externe în politica internă a statului”, a
afirmat deputatul PNL.

MARGA BULUGEAN
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În comuna Goicea a avut loc,
luni, conferinţa de încheiere a
primului proiect finanţat de
Grupul de Acţiune Locală
Sudolt – organizaţie ce are
drept scop atragerea de fonduri
nerambursabile pentru localităţi-
le din Valea Dunării, iar în
componenţă, un oraş şi 13
comune din judeţul Dolj şi o

Proiectul „Dezvoltarea competenţelor
antreprenorilor rurali din G.A.L. SUDOLT”, la final

Ştefan Stoica nu a demisionat
din PDL şi nici nu

intenţionează să o facă...
Deputatul PDL Dolj s-a trezit ieri, în ditamai scandalul de presă şi asta

pentru că în media centrală s-a răspândit o informaţie conform căreia
parlamentarul a trecut cu bagaje cu tot la Mişcarea Populară. Ştefan
Stoica a negat-o imediat  neagă. „Probabil dintr-o regretabilă eroare jur-
nalistică, în presă a apărut o informaţie falsă cu privire la demisia mea şi

trecerea la o alta formaţiune
politică, nou înfiinţată. Informa-
ţia este incorectă, nu am inten-
ţionat şi nu intenţionez să fac
acest lucru”, a spus deputatul
Ştefan Stoica. Când ştirea se
trmitea din redacţie în redacţie,
parlamentarul doljean, se afla
într-o întâlnire cu preşedintele
PDL, Vasile Blaga. În cursul
acestei întâlniri, grupul deputa-
ţilor PDL a discutat cu Vasile
Blaga şi cu prim-vicepreşedin-
tele PDL Cătălin Predoiu despre
atacarea la Curtea Constituţio-
nală a României a proiectului de
revizuire a Constituţiei. Depu-
tatul Ştefan Stoica este prim-vi-
cepreşedinte al PDL Dolj şi
şeful de campanie al acestei or-
ganizaţii pentru alegerile euro-
parlamentare din acest an.

MARGA BULUGEAN

comună din judeţul Olt.
Intitulat „Dezvoltarea

competenţelor antreprenorilor
rurali din G.A.L. SUDOLT”,
proiectul a fost implementat de
Centrul de Resurse pentru
Organizaţiile Non-profit din
Oltenia – C.R.O.N.O. şi şi-a
propus să stimuleze aplicarea de
proiecte de către membrii

grupurilor-ţintă eligibile din
teritoriul G.A.L. Sudolt, în
vederea creşterii gradului de
absorbţie a Fondului European
pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală.

În cadrul proiectului, peste
150 de persoane au participat la
întâlnirile de informare organiza-
te în lunile septembrie şi octom-
brie 2013 în fiecare din cele 15
localităţi din teritoriul G.A.L.
Sudolt, prilej cu care au fost
difuzate cunoştinţe privind
schemele de sprijin ale Politicii
Agricole Comunitare, respectiv
modul de aplicare a măsurilor
pentru dezvoltarea rurală. De
asemenea, 48 de persoane au
urmat cursurile de formare
profesională în domeniul antre-
prenoriatului rural susţinute la
Bârca în perioada octombrie –
decembrie 2013.

La conferinţa de la Goicea au
participat membrii Grupului de
Acţiune Locală Sudolt, precum
şi beneficiari ai programului de
formare organizat în cadrul
proiectului.

ALINA DRĂGHICI
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În urma mai multor analize ºi
evaluãri realizate în baza sesizãri-
lor primite de la consumatorilor,
precum ºi dupã studiul atent al le-
gislaþiei în vigoare, Asociaþia pen-
tru Protecþia Consumatorilor din
România a decis sã spunã un NU

hotãrât repartitoarelor de cãldurã
din apartamentele românilor! Prin
Legea serviciului public de ali-
mentare cu energie termicã nr.
325/2006 s-a instituit obligativita-
tea montãrii, de cãtre proprietari,
a repartitoarelor de costuri. Cei
mai mulþi dintre români s-au su-
pus, cu atât mai mult cu cât sco-
pul anunþat era reducerea factu-
rilor. Ulterior, spre surpriza gene-

Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preºedinte APC România:

Factura la cãldurã pe luna de-
cembrie, mult mai mare decât cea
pe luna noiembrie, a creat frisoa-
ne în rândul craiovenilor, mulþi din-
tre aceºtia ajungând direct la Re-
gia de Termoficare, fãrã sã mai
treacã iniþial pe la asociaþiile de
locatari, unde ar fi putut afla cã
aceastã problemã nu þine de Regia

de Termoficare, ci mai degrabã de
firmele care au montat repartitoa-
rele ºi pe care le citesc lunar. Aºa
cum precizeazã ºi  conf. univ. dr.
Costel Stanciu, preºedinte Asocia-
þiei pentru Protecþia Consumatori-
lor din România „repartitoarele de
cãldurã din apartamente creeazã
jaf în buzunarele consumatorilor”.

ralã, facturile au crescut. „Acest
lucru s-a întâmplat în primul rând
datoritã faptului cã repartitoarele
de costuri au erori foarte mari, ale
cãror limite pot ajunge la 24%,
erori recunoscute ºi de Biroul
Român de Metrologie Legalã. Ero-
rile acestor aparate sunt produse
de factori interni (poziþia senzori-
lor, caracteristica de transfer,
etc.) dar ºi de factori externi
(aproximativ 20 de factori - ex.
corpuri învecinate caloriferului,
acoperirea anticorozivã a calori-
ferului, suprafaþa elemenþilor de
calorifer, numãrul elemenþilor, ma-
terialul din care este confecþionat
caloriferul, curenþii de aer, debi-

tul agentului termic, etc.), factori
variabili, imprevizibili, am putea
spune necontrolabili ºi cu siguran-
þã neluaþi în seamã în momentul
în care se aplicã corecþiile pentru
transformarea citirilor repartitoru-
lui în cost al încãlzirii”, ne-a ex-
plicat conf.univ. dr Costel Stan-
ciu, preºedinte APC România,
într-un comunicat de presã.

Corecþiile
aplicate citirilor
nu sunt certe

Corecþiile aplicate citirilor nu
sunt certe, unice ºi standardiza-
te, ci depind de bunul plac al fie-
cãrei firme producãtoare în par-
te.  Reprezentantul APC România
a mai spus cã metoda de utilizare
a citirilor repartitoarelor nu este
metrologicã, cum obligatoriu ar
trebui sã fie, pentru cã nu se utili-
zeazã citirile directe, ci acestea
sunt modificate folosind corecþii
ce nu þin cont de factorii interni
ºi externi ce influenþeazã citirea,
transformându-se în „unitãþi de
calcul”. „Se considerã în mod in-
just cã „unitãþile de calcul” sunt
proporþionale cu consumul real,
consum pe care trebuie sã-l achi-
tãm ca fiind „al nostru”. Reparti-
toarele  NU sunt supuse contro-
lului metrologic al statului. Expli-
caþia instituþiilor statului este cã
„furnizarea ºi facturarea energiei
termice pentru încãlzire …, pro-
dusã ºi distribuitã prin intermediul
sistemelor publice centralizate …,
se fac în mod obligatoriu pe baza
mãsurãrii consumurilor prin
contoare de energie termicã”, adi-
cã cele de branºament, iar între
locatarii unui imobil de tip con-
dominiu repartitoarele de cãldurã
sunt utilizate la repartizarea cos-
turilor, nu la mãsurarea consumu-
rilor fiecãrui consumator în par-
te”, a mai completat conf.univ.dr
Costel Stanciu.

Citirea
repartitoarelor,
pune presiune
pe locatari

Pe de altã parte, cetãþenii din
Craiova care dispun de aceste re-
partitoare mai au ºi problema ci-
tirii lor. Salariaþii societãþilor care
se ocupã cu aceastã activitate îºi
fac propriul lor program, care nu

are nicio legãturã cu programul
craiovenilor. Mai mult, aceºtia nu
pot fi verificaþi dacã ajung sau nu,
la domicilile oamenilor pentru cã
niciodatã nu îi înºtiinþeazã. „La noi
la scarã, ãºtia de la Ista, care ne
citesc nouã contoarele, au fost
pus un afiº, chiar în dimineaþa zi-
lei de 28 ianuarie prin anunþau cã
vor face citirea contoarelor, în
aceeaºi zi, seara, între orele 18.00
ºi 18.30. Vã daþi seama cã sunt
mulþi care nu au apucat sã citeas-
cã acel afiº, Am ajuns acasã în
jurul orei 18.20 ºi am aºteptat to-
tuºi sã treacã cu citirea reparti-
toarelor ºi pe la mine. Nu au tre-
cut. Ulterior am înþeles cã au ve-
nit în jurul orei 18.10 ºi nu au gãsit
acsã decât douã doamne pensio-
nare pentru cã restul locatarilor
lucreazã pânã mai târziu. Nu mi-
au lãsat nimic în uºã, aºa cum de
exemplu cei de la Electrica. Dacã
nu ne gãsesc acasã ne lasã o hâr-
tie, cu ora când au trecut, un nu-
mãr de telefon. Îi sunãm ºi stabi-
lim de comun acord o altã orã, o
altã zi. Dacã chiar nu se poate dãm
citirile ºi prin telefon, cã pânã la
urmã tot se citeºte acolo...dar cei
cu repartitoarele nu vor sã aibã ºi
program dimineaþa, de exemplu,
între 8.00 ºi 10.00 sau sã admitã
ºi citirea ºi trimiterea datelor
printr-un mail...de aceea ne-am
trezit cu sume aºa de mari, pen-

tru cã au pus acolo la cãldurã ce
au vrut ei. Dar noi nu vom plãti ºi
ne vom judeca, dacã va fi cazul-
...”,a spus I.P, un locatar din car-
tierul Brazda lui Novac, nemulþu-
mit cã a fost taxat nedrept la fac-
tura de energie pe luna decembrie.

Plãtim cât
consumãm?
Evident, NU!

Preºedintele Asociaþiei pentru
Protecþia Consumatorilor din Ro-
mânia  a mai spus cã repartitoare-
le de cãldurã sunt mai imprecise
decât un termometru de camerã iar
„noi suntem nevoiþi sã achitãm fac-
turile de cãldurã pe baza mãsurã-
torilor înregistrate de aceste repar-
titoare”. Atunci, normal cã se pune
întrebarea dacã aceste lucruri nu
afecteazã corectitudinea tranzac-
þiilor comerciale, nu þine de pro-
tecþia consumatorilor, nici de sã-
nãtatea  ºi siguranþa populaþiei?.
Toate aceste motive dar ºi multe
altele ne fac sã afirmãm cã repar-
titoarele determinã costuri nerea-
le, pe care suntem obligati sã le
suportãm, desi nu este normal.
“Plãtim cât consumãm? Evident,
NU! Acesta este motivul pentru
care noi spunem NU repartitoare-
lor de cãldurã! “ a  precizat Conf.
Univ. Dr. Costel Stanciu, preºedin-
te APC Romania .

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Mihai Neaþu, directorul SC Termo SRL Craiova:
„Calorimetrele sunt niºte

tâmpenii. Muþi dintr-o parte în
alta, îl dai mai jos, îl repoziþio-
nezi, hai sã le spunem lucruri-
lor pe nume. A fost o lege, în
2006 care a avut caracter obli-
gatoriu pentru montarea lor.
Dar în 2010, vine o lege care
spune cã e considerat spaþiu
locativ fãrã calorimetru cel
care nu are, sau la care pro-
prietarul a renunþat. Deci  Mon-
tarea, citirea ºi întreþinerea lor
este în sarcina asociaþiilor ºi a
firmelor private cu care au con-
tracte. Nici primãria ºi nici sc
termo nu are pârghii legale sã
intervinã în acel contract”.
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„Atelierul de meºteºuguri” a
cuprins aproape 60 de sate din
judeþele Dolj, Olt, Vâlcea ºi Me-
hedinþi ºi a fost conceput ca un
pachet integrat de cursuri, ser-
vicii ºi instrumente menite sã
susþinã dezvoltarea ºi promova-
rea meºterilor. În primul an de
proiect, peste 150 de olteni, meº-
teºugari renumiþi ºi iubitori ai tra-
diþiei, au dobândit calificare în
þesãtorie manualã ºi competenþe
de antreprenori.

Pentru a sprijini meºterii aflaþi
la început de drum, în comuna
doljeanã Argetoaia a fost amena-

Managerul Spitalului Judeþean
de Urgenþã din Craiova, dr. Bog-
dan Fãnuþã, a explicat cã nereguli-
le descoperite, în urma controale-
lor efectuate de CNAS în luna de-
cembrie a anului trecut, sunt de
naturã administrativã. Spre exem-
plu, printre altele, corpul de con-
trol a descoperit cã pe foile de ob-
servaþie ºi de spitalizare, întocmite
la nivel de secþii, nu au fost com-
pletate toate câmpurile de identifi-
care. De asemenea, în unele ca-
zuri, nu s-a regãsit, anexat la foile
de observaþie clinicã generalã, de-

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Dupã doi ani de eforturi pentru revi-
talizarea tradiþiilor populare, World
Vision a marcat, ieri, la Muzeul Olte-
niei, încheierea cu succes a progra-
mului „Atelierul de meºteºuguri”.
Aproape 300 de meºteºugari  au fost
îndrumaþi, în aceastã perioadã, în dez-

Spitalul Judeþean, sancþionat
cu 165.000 de lei de CNAS

voltarea afacerilor, 144.000 de lei au
fost investiþi în noi ateliere, au fost
organizate 11 expoziþii de artizanat,
trei asociaþii profesionale locale, douã
centre regionale de consiliere, un ca-
talog online al meºterilor olteni ºi un
atelier-pilot de meºteºuguri tradiþionale.

jat chiar un atelier – pilot de meº-
teºuguri populare, dotat cu in-
strumentele ºi materia primã ne-
cesare. Concomitent, meºterii
au fost ajutaþi sã înfiinþeze trei
asociaþii profesionale locale în
judeþele Olt, Vâlcea ºi Dolj. Ca-
drul juridic protejeazã interesele
artizanilor ºi reuneºte eforturile
acestora de a-ºi dezvolta aface-
rile. „Scopul proiectului a fost
în principal economic – prin
meºteºuguri tradiþionale, familiile
din mediul rural pot sã-ºi redu-
cã dependenþa de agriculturã ºi
sã-ºi suplimenteze veniturile.

Meºteºugarii trebuie sã profite
de priceperea lor. Este în conti-
nuare nevoie acutã de programe
de dezvoltare în mediul rural.
Acestea pot aduce mai mult de-
cât agriculturã de subzistenþã,
înseamnã tradiþii ºi obiceiuri care
pot fi valorificate”, a declarat
Roberto Pãtrãºcoiu, managerul
proiectului.

299 de meºteri populari
au fost sprijiniþi

Nu mai puþin de 299 artiºti
populari au fost îndrumaþi în dez-
voltarea planurilor de afaceri în
centrele regionale inaugurate la
Râmnicu Vâlcea ºi Craiova iar,
apoi, 36 dintre ei au fost premiaþi
pentru ideile lor. Premiile, în va-
loare de 144.000 de lei, au fãcut
posibilã crearea de noi ateliere
sau renovarea acelora care nu
ofereau condiþii adecvate.

„Acest proiect m-a ajutat nu
doar sã îmi fac un atelier, m-a
ajutat foarte mult sufleteºte, spi-
ritual – acesta a fost ajutorul cel
mai mare. ‘tiþi cum e când eºti
în impas, singur, când priveºti
în jur ºi nu vezi pe nimeni care
sã-þi dea puterea sã continui. Ce
am obþinut mai preþios, din ex-

perienþa cu World Vision, a fost
puterea de a merge mai depar-
te”, a mãrturisit artista popularã
Olguþa Alexandrina Filip.

Ultima fazã a proiectului s-a
axat pe crearea unor noi pieþe de
desfacere ºi promovarea online
a artizanilor. Astfel, 11 pensiuni
din judeþele Dolj ºi Vâlcea au
gãzduit iarna aceasta expoziþii ale
obiectelor lucrate de participanþi
la „Atelierul de meºteºuguri”. În
lunile noiembrie ºi decembrie ale
anului 2013, peste 8.000 de oa-
meni au ajuns sã cunoascã în-
deaproape arta popularã olteneas-
cã, prin intermediul catalogului
online  www.targuldelasat.ro,
lansat de World Vision România
cu scopul de a creºte vizibilita-
tea artizanilor în mediul online.
Rezultatele nu s-au lãsat aºtep-
tate - meºterii au primit comenzi
de la cei care apreciazã artiza-
natul autentic, dar ºi de la com-
panii renumite care i-au contac-
tat pentru colaborãri.

O ºansã pentru ºomerii
din mediul rural

n 2010 ºi 2011 aproape unul
din doi locuitori apþi de muncã
din România ruralã nu au avut
de lucru, iar ºomajul i-a afectat
în mãsurã mai mare pe absolven-
þii învãþãmântului mediu ºi pri-
mar, aratã datele furnizate de In-
stitutul Naþional de Statisticã.

Precara dezvoltare economi-
cã a satelor ºi absenþa unor
structuri locale care sã îndrume
ºi sprijine populaþia în identifi-
carea unor soluþii reale ºi suste-
nabile de diversificare a venitu-
rilor sunt doar doi dintre facto-
rii critici care frâneazã eforturi-
le de dezvoltare ale comunitãþi-
lor rurale. În acest sens, World
Vision România a creat proiec-
tul „Atelierul de meºteºuguri”
pentru a contracara aceastã la-
cunã în oportunitãþile de califi-
care ºi integrare pe piaþa muncii
a persoanelor din mediul rural.

Spitalul Judeþean  de Urgenþã din Craiova a
fost sancþionat de Direcþia Generalã de Monito-
rizare, Control ºi Antifraudã a CNAS dupã ce,
în urma unor controale ce vizau perioada
ianuarie-noiembrie 2013, aici au fost descope-
rite o serie de nereguli. Astfel, unitãþii sanitare
i se imputã suma de 165.000 de lei, ce va fi
reþinutã din valoarea de contract pe care spita-
lul o are cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate.

contul de cheltuieli care se elibe-
reazã pacienþilor la externare.

Având în vedere suma de bani
imputatã, directorul unitãþii sanita-
re a anunþat cã va purta discuþii cu
reprezentanþii Casei de Asigurãri de
Sãnãtate pentru a gãsi o soluþie
astfel încât cei 165.000 de lei sã
fie reþinuþi în mod eºalonat. „S-a
propus în urma controlului ca Spi-
talui Judeþean din Craiova sã-i fie
reþinut unu la sutã din valoarea de
contract pe lunile septembrie ºi
octombrie, ceea ce înseamnã, ca
sumã de bani, 165.000 de lei. Con-

trolul a vizat intervalul ianuarie-
noiembrie 2013, iar banii vor fi re-
þinuþi în 2014. În continuare vom
analiza ceea ce s-a gãsit ºi vom lua
legãtura cu Casa Judeþeanã de Asi-
gurãri de Sãnãtate pentru a vedea
care este modalitatea prin care se
vor reþine aceºti bani astfel încât
sã nu aparã probleme cu aprovi-
zionarea cu medicamente ºi mate-
riale sanitare. Am avut consiliu
medical cu toþi medicii ºefi de cli-
nicã ºi acolo am discutat aceste
probleme”, a precizat dr. Bogdan
Fãnuþã, managerul Spitalului Jude-
þean de Urgenþã din Craiova.
Nereguli ºi în alte unitãþi
sanitare din þarã

Pe lângã reinerea unui procent
de unu la sutã din valoarea de con-
tract aferentã lunilor în care au fost
identificate nereguli, în cazul Spi-
talului Judeþean din Craiova s-a
decis ºi recuperarea  sumelor afe-
rente biletelor de trimitere pentru

investigaii paraclinice eliberate de
medicii curani din cadrul unitãilor
sanitare, precum ’i a sumelor re-
prezentând valoarea reetelor pre-
scrise, pe perioada spitalizãrii pa-
cienilor internai.

Cu ocazia controalelor din luna
decembrie, inspectorii Direcþiei
Generale de Monitorizare, Control
ºi Antifraudã a CNAS au descope-

rit nereguli ºi la Spitalul Judeþean
de Urgenþã Bacãu, Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Constanþa,
Sitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Târgu Mureº, Spitalul Judeþean de
Urgenþã Ploieºti, Spitalul Judeþean
de Urgenþã Vâlcea, Spitalul Jude-
þean de Urgenþã Sibiu ºi Institutul
Oncologic „prof. dr. Al. Trestio-
reanu”.
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Proiectul va fi implementat
prin trupa de teatru amator „Fa-
ceAct” coordonatã de actriþa
Mirela Gãman. Principalul scop
al acestui proiect este acela de a
stimula interesul tinerilor pentru
culturã ºi artã prin intermediul

Casa de Culturã a studenþilor în parteneriat cu Universitatea din Craiova ºi
Asociaþia Craiova Capitalã Culuralã Europeanã deruleazã în perioada 01

februarie 2014 – 30 iunie 2014 proiectul „Educaþie prin teatru”.

„Este un proiect care vine sã uneascã principiile pentru care asociaþia
pe care o reprezint s-a înfiinþat”, a declarat Vlad Drãgulescu, preºedinte-
le Asociaþiei “Craiova Capitalã Culturalã Europeanã 2021”.

cursurilor practice de autocu-
noaºtere ºi dezvoltare a laturi
sociale ºi artistice a studenþilor
Universitãii din Craiova. Avan-
tajele proiectului „Educaþie prin
teatru” vizeazã trei aspecte ale
personalitãþii studenþilor: social,

individual ºi lingvistic. Proiec-
tul nu urmãreºte transformarea
studenþilor în actori ci într-un
bun spectator, insuflându-le dra-
goste pentru scenã, pentru ceea
ce se întamplã în spatele scenei,
respectul pentru actor ºi dra-
gostea pentru teatru.“Ne dorim
sa formãm câte o grupã în fie-
care facultate. Vom începe cur-
surile cu ei de îndatã ce se for-
meazã grupele. Prin acest pro-
iect ne propunem sã venim în
întâmpinarea tinerilor ºi sã le de-
chidem apetitul pentru teatru ºi
pentru culturã”, a declarat direc-
torul CCS Craiova, Ionuþ Dumi-
trache.

“Dorim sã le stimulãm tinerilor
dorinþa pentru artã
ºi pentru culturã”

La rândul sãu, Mirela Gãman,
coordonatorul proiectului, spune
cã se urmãreºte formarea, ca

“spectatori mai buni” a  tinerilor
craioveni. „Ne dorim sã le stimu-
lãm dorinþa pentru artã ºi pentru
culturã tinerilor din Craiova, în
special studenþilor de la Univer-
sitate dar nu numai. Aceste cur-

suri nu sunt pentru a-i forma ca
actori ci mai degrabã ca niºte
spectatori mai buni”, a declarat
actriþa Mirela Gãman, coordona-
torul proiectului.

ALINA DRÃGHICI

În cadrul unei videoconferinþe
ce a avut loc, ieri, ministrul Sãnã-
tãþii, Eugen Nicolãescu, a transmis
reprezentanþilor Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã, dar ºi managerilor de
spital, calendarul acestor acþiuni de
control. Astfel, începând cu data
de 1 martie a.c., toate spitalele
publice vor fi controlate de inspec-
þia sanitarã. Controalele vor fi fi-
nalizate pânã pe data de 31 mai,
iar rezultatele vor fi fãcute publice
la sfârºitul lunii iunie.

Ministrul Sãnãtãþii a solicitat tu-
turor direcþiilor de sãnãtate publi-
cã judeþene ca pânã la data de 15
februarie sã transmitã planul de

Începând cu luna martie a.c. toate spi-
talele din judeþul Dolj vor fi controlate la
capitolul curãþenie. Acþiunea face parte
dintr-o iniþiativã a Ministerului Sãnãtãþii
desfãºuratã la nivel naþional, autoritãþile

anunþând cã doresc sã verifice în ce mã-
surã sunt respectate condiþiile igienico-sa-
nitare în unitãþile medicale publice, dar ºi
sã impunã un standard elementar de cu-
rãþenie.

desfãºurare a acþiunii de control la
nivel judeþean ce va cuprinde uni-
tãþile sanitare publice cu paturi,
perioada efectuãrii controlului ºi
echipa de inspectori pentru fieca-
re spital în parte.

Spitalul Judeþean,
verificat separat

În perioada 3–22 martie, echi-
pele de inspectori sanitari ai di-
recþiilor de sãnãtate publicã jude-
þene vor controla calitatea condi-
þiilor de acordare a servicilor de
asistenþã medicalã a unitãþile sa-
nitare publice cu paturi, cu excep-
þia spitalelor judeþene de urgenþã

ºi a institutelor clinice.
În sãptãmâna 24-31 martie se

vor desfãºura controale încruci-
ºate la spitalele judeþene de Urgen-
þã ºi institute. În acest caz, Mi-
nisterul Sãnãtãþii va stabili planu-
rile, echipele de inspectori ºi da-
tele exacte la care vor fi progra-
mate controalele.

Concomitent, în perioada 1
aprilie-31 mai a.c, se vor efectua
acþiuni de recontrol, pentru a veri-
fica condiþiile igienico-sanitare ºi
modalitatea de respectare a mãsu-
rilor dispuse, iar la sfârºitul fiecã-
rei luni din perioada de recontrol
(aprilie ºi mai) toate direcþiile de

sãnãtate publicã judeþene vor trans-
mite rapoarte intermediare ale ac-
þiunii de recontrol.

Acþiunea de control în cele trei
luni urmãreºte, printre altele, ve-
rificarea normelor privind asigu-
rarea condiþiilor igienico-sanitare,
verificarea blocului alimentar, a
respectãrii normelor de suprave-
ghere, de prevenire ºi control al

infecþiilor nosocomiale, verifica-
rea modului de aprovizionare cu
materiale de curaþenie ºi a modu-
lui în care sunt gestionate deºeu-
rile sanitare. Inspectorii sanitari
vor urmãri, de asemenea, în ce
mãsurã sunt respectate normele
privind fumatul, dar ºi asigurarea
utilitãþilor în spitale.

RADU ILICEANU

Numãrul beneficiarilor din cadrul Centrului „Sfân-
tul Nicolae” din Filiaºi al Asociaþiei „Vasiliada”, afla-
tã sub patronajul Mitropoliei Olteniei, a crescut cu
20 de copii. În prezent, aºezãmântul din Filiaºi oferã
servicii sociale ºi educaþionale pentru 50 de copii cu
vârste cuprinse între 7-14 ani, proveniþi din familii
cu risc de excluziune socialã.

„Beneficiarii noºtri sunt copii care provin din fa-
milii defavorizate social, familii care nu au un venit
lunar constant ºi întâmpinã dificultãþi în creºterea
acestora. Principalul obiectiv al nostru este reechili-
brarea psihicã a copiilor prin asigurarea suportului
emoþional ºi prin intermediul activitãþilor de terapie
psihologicã ºi ocupaþionalã. Astfel, activitãþile noas-
tre au ca scop dezvoltarea abilitãþilor de comunica-
re, stimularea senzorialã prin activitãþi de terapie
ocupaþionalã, precum desen, colaj, modelaj, pictu-

Încã 20 de copii din Filiaºi ajutaþi
de Asociaþia „Vasiliada”

rã, dezvoltarea abilitãþilor practice de viaþã indepen-
dente, ºi tot aici, la centru, oferim copiilor asistenþã
în efectuarea temelor ºcolare”, a declarat Alexandra
Vopsitoru, coordonatorul Centrului.

Activitãþile Centrului se desfãºoarã cu sprijinul
a cinci voluntari „care zi de zi sunt alãturi de noi,
ºi ne bucurãm sã vedem cu câtã dragoste se im-
plicã în toate proiectele derulate în folosul celor
mici. De asemenea, parteneriatele pe care le în-
cheiem cu instituþii importante din municipiul Fi-
liaºi au un rol deosebit în formarea ºi dezvoltarea
educaþionalã a beneficiarilor, iar aici vom eviden-
þia parteneriatul pe care îl avem cu Biblioteca Orã-
ºeneascã „Anton Pann”. Mulþumim în mod spe-
cial Primãriei Filiaºi, care permanent ne-a sprijinit
în derularea acþiunilor din cadrul Centrului”, a
adãugat Alexandra Vopsitoru.
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GEORGE POPESCU Eugen Coşeriu –

un savant pentru eternitate
Câţi dintre intelectualii noştri de ieri şi de

astăzi, cu excepţia celor din cercul mult prea
redus al specialiştilor, au auzit de numele lui
Eugeniu Coşeriu? Ca să nu mai vorbesc de
monumentala sa operă, lingvistică şi nu nu-
mai, ajunsă, în limbile de circulaţie (spanio-
lă, engleză, italiană şi japoneză), de dimensi-
unea unei veritabile biblioteci?

Considerat cel mai mare lingvist al seco-
lului trecut, creatorul lingvisticii integrale, în
care, contrar tradiţiei saussuriene, el propu-
ne o abordare epistemologică a limbii, Eu-
geniu Coşeriu (Eugenio Coserio, cum e mai
cunoscut în toată lumea) era considerat unul
dintre marii poligloţi ai zilelor noastre, cu-
noscător al vreo 50 de limbi (inclusiv elina
şi latina) şi gândind şi scriind în vreo 20.

Biografia sa poartă amprenta unui destin
cu totul singular şi, contrar unei opinii cu-
rente, susţinea că tocmai circumstanţele
dramatice pe care a trebuit să le înfrunte l-
au ajutat cel mai mult. Născut într-un sat
îndepărtat din nordul Basarabiei, Mihăileşti,
a beneficiat, aşa cum îmi povestea într-o
dimineaţă devreme pe plajă, la Mamaia, de
dascăli minunaţi: în satul natal, apoi la liceu,
apoi la Universitatea din Iaşi, în 1939, de
unde, după primul an de studii, a plecat, cu
o bursă în Italia, întâi la Roma, ulterior la
Milano. S-a licenţiat în filologie şi în filozo-
fie. A decis, după pierderea Basarabiei, să

rămână în Italia, colaborând, în acei cum-
pliţi ani postbelici la o enciclopedie şi ca jur-
nalist (ştirist, cum îmi destăinuia)  pentru
unele din ziarele din Peninsulă.

A refuzat, în 1948, un post de lector de
italiană la Istambul, în Turcia, fiindcă i s-a
părut că s-ar fi aflat prea aproape de ţinutu-
rile natale sub ocupaţie.

Printr-o împrejurare pe care mi-a relatat-
o cu detalii ce aparţin parcă romanelor de
aventuri, a fost invitat, la o recepţie, de am-
basadorul urugayan, la Montevideo spre a
înfiinţa o catedră de lingvistică. Se întâmpla
în 1950, iar catedra avea să devină, în doar
câţiva ani, una dintre cele mai importante şcoli
de lingvistică din lume. Acolo şi-a format dis-
cipoli, şi-a scris şi publicat primele tratate care
i-au dus faima în toate marile centre cultura-
le din Europa. Mari universităţi s-au întrecut
în a-l invita şi a-l adopta, îndeosebi după con-
ferinţele sale europene şi, mai ales, după cei
doi ani petrecuţi, la Bonn şi la Frankfurt, în
calitate de profesor asociat.

A ales, în 1962, celebra universitate din
Tübingen, acolo unde, devenind şi profesor
emerit, a dat consistenţă propriei sale şcoli
lingvistice.

A primit titlul de doctor honoris causa al
vrei 50 de universităţi din toată lumea: prin
1998, tot la Mamaia, unde ne-am văzut câţi-
va ani la rând în ambianţa Întâlnirilor inter-

naţionale ce-i purtau numele, mi-a zis, cu
un orgoliu reţinut, că îl depăşise la titluri de
honoris pe …Mircea Eliade.

L-am cunoscut, aş îndrăzni să spun, bine,
atâta cât un geniu se lasă cunoscut contem-
poranilor săi mai nevolnici. La 70 de ani îno-
ta, în zori, în mare, unde îl însoţeam la in-
sistenţele sale cumva paterne. Comiliton ne
era o altă celebritate, Mihail Şora, el însuşi
de vârstă patriarhală, dar posesor al unei vi-
talităţi de invidiat.

Eugeniu Coşeriu era orgolios mai ales de
discipolii săi japonezi: îmi povestea că îi con-
sidera, datorită acribiei şi seriozităţii, inteli-
genţei supranormate, printre cei mai fideli
cunoscători ai operei sale.

La o dezbatere despre pos tmodernism,
pe c are o modera, a intervenit – o făcea
rar,  lăsând invitaţii, altminteri nume impor-
tante ale culturii autohtone şi străine – pu-
ţin iritat,  acuzând ceea ce el numea o cale
falsă a receptării gândiri antice eline; timp
de două ceasuri am asistat, sideraţi, la un
fel de Lectio Magistralis a unui înţelept care
parc ă abia îl părăs ise, în agora, pe Socrate:
ne-a explic at, cu o naturaleţe exemplară,
termeni ai f ilosofiei grec eşti, trecerile lor
în latină şi, ulterior, în limbile moderne,  re-
levând erori, falsuri, dereglări, inclusiv la
unii dintre corifeii gândirii clas ice, circum-
scriind sensuri cu totul neştiute chiar şi unor

gânditori importanţi.
Era preocupat de destinul României şi al

limbii sale pe care a continuat s-o foloseas-
că, s-o propage, s-o alinte. De altfel, nu re-
nunţase niciodată la cetăţenia română, căre-
ia îi adăugase doar pe cea urugayană, din
respect, îmi spunea domnia sa, pentru naţi-
unea care, fără să ştie prea multe despre tâ-
nărul de nici 30 de ani, i-a oferit, în 1950,
şansa de a crea o şcoală nu doar de lingvis-
tică, ci de elită culturală.

La Tübingen, i s-a propus să solicite ce-
tăţenia germană, fie şi pentru că ar fi putut
beneficia de facilităţi suplimentare. A refu-
zat, mi-a zis, fiindcă trebuia să renunţe la
unele dintre cele două pe care le avea. Şi nu
putea renunţa la niciuna.

S-a stins, la Tübingen, în 2002, pe neaş-
teptate, oarecum, fiindcă doi ani înainte, încă
îl întâlnisem la consfătuirea de la Malul Mă-
rii şi făcusem, cu grupul, o neuitată plimba-
re cu vaporul prin Delta Dunării.

Opera sa, întinsă, din câte ştiu, pe câteva
zeci de volume în ediţia spaniolă, aşteaptă,
în ţara natală, nu doar respectul cuvenit, ci
şi un efort, pe cât de meritat pe atât de rodi-
tor cultural, de a fi pusă în circulaţie. Şi mă
întreb dacă numele său n-ar merita încă şi
altfel de recunoaşteri, prin instituirea unor
burse, prin înfiinţarea chiar a unor catedre
în ateneele autohtone.

„Ultimul Zburător” este un film
independent, realizat în totalitate
din finanţare privată,  produs de
Asociaţia Culturală „Promissum” şi
distribuit în cinematografele din
România de InterComFilm Distri-
bution. Din distr ibuţie fac parte

Echipa care a realizat filmul fantasy „Ultimul Zburător”
vine la cinema „Patria” din Craiova

Cu ocazia premierei la nivel naţional a filmului „Ulti-
mul Zburător” – ce deschide trilogia fantasy „Promis-
sum”, prima de acest gen realizată vreodată în Româ-
nia – la Craiova va avea loc, vineri seara, o vizionare
specială. La eveniment şi-au anunţat participarea atât
actori, cât şi echipa formată din regizorul Ovidiu Geor-
gescu, scenaristul Mihai Mănescu, directorul de foto-
grafie  Dragoş Popescu, sce nograful Octavian Iosif şi
make-up artistul Ana Andrei.

actorii Gabriel Duţu, Iulia Verdeş,
Constantin Cojocaru, Constantin
Cotimanis , Marius  Bodochi ş i
George Ivaşcu.

„Toţi cei implicaţi în realizarea
acestui film au fost fascinaţi de po-
vestea lui: un mit clasic al culturii ro-

mâne, mitul Zburătorului, spus sub
forma unui basm modern. Filmul este
o frumoasă poveste de iubire care
transcende timpul şi spaţiul, prezen-
tând o lume fascinantă, demult ui-
tată de o societate atât de cufunda-
tă în întunericul materialismului”,

spun organizatorii.
„Ultimul Zburător” a

fost selecţionat la cea de-
a 32-a ediţie a Festivalului Internaţi-
onal de Film Fantastic de la Bruxel-
les (BIFFF), din Belgia, care se va
desfăşura între 8 şi 20 aprilie a.c.,
unul dintre cele mai importante fes-
tivaluri de filme fantasy din Europa.

Evenimentul de la Craiova, de

vineri, 7 februarie, la avea loc la
cinematograful „Patria”, cu înce-
pere de la ora 19.00, şi este orga-
nizat de Asociaţia „Craiova Capi-
tală Culturală Europeană 2021”,
Consiliul Local şi Primăria Muni-
cipiului Craiova, Casa de Cultură
„Traian Demetrescu” şi Asociaţia
Culturală „Promissum”.

MAGDA BRATU

Profesorii şi elevii Seminarului Teologic
„Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova au
public at de c urând cel de-al doilea număr
al revistei „Vocatio”. Editată cu binecuvân-
tarea ÎPS Irineu, arhiepisc opul Craiovei şi
mitropolitul Olteniei,  aceasta c uprinde o
gamă largă de texte – eseuri, analize litera-
re, poezii, piese de teatru, meditaţii sau re-
portaje, semnate de elevii seminarişti şi de
profesorii coordonatori. Noul număr a fost
lansat de praznicul Sfântului Grigorie Teo-
logul,  oc rotitorul şcolii.

«Ne bucurăm că proiectul nostru educaţi-
onal a avut un ecou atât de frumos în sufle-
tele cititorilor. Considerăm că activitatea noas-

Revista „Vocatio” a seminariştilor craioveni,
la al doilea număr Trei pictori aniversaţi

la „Colocviile de artă
plastică”

O noua întâlnire a  „Colocviilor de artă
plastică” realizate de dr. Cristina Oprea are
loc astăzi, de la ora 17.00, la Biblioteca Jude-
ţeană „Alexandru şi Aristia Aman” – Secţia
audio-video şi American Corner. Sub generi-
cul „Lumină şi culoare” vor fi prezentaţi trei
pictori aniversaţi în luna februarie: Lucian Gri-
gorescu (1 februarie 1894 – 28 octombrie
1965), Octav Băncilă (4 februarie 1872 – 3
aprilie 1944) şi Sava Henţia (1 februarie 1848
– 21 februarie 1904). MAGDA BRATU

tră oferă o reală oportunitate de cunoaştere
şi autocunoaştere, de intensificare a adevă-
ratelor valori religioase, morale şi culturale
exprimate prin revista şcolii. Acest număr al
revistei „Vocatio” diversifică şi reîmprospă-
tează mesajul spiritual şi cultural printr-o notă
de originalitate, noutate, o modalitate vie prin
care se ajunge la mintea şi inima cititorilor.
În revista şcolii oferim un spaţiu destul de
generos în care se împleteşte atât dorinţa
celor care vor să îşi exprime gândurile, cu-
noştinţele şi creaţiile, precum şi interesul cog-
nitiv al cititorilor revistei noastre», a declarat
părintele profesor Cristin Sperlea, din cadrul
Seminarului Teologic din Craiova.
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COMENTAR IU
Tatãl tânãrului care a
comis atacul din Moscova
l-a convins pe acesta
sã elibereze ostaticii

Tatãl adolescentului Serghei
Gordeev, în vârstã de 15 ani, care
a ucis douã persoane, luni, într-o
ºcoalã din Moscova ºi a luat
ostatici peste 20 elevi, a fost cel
care l-a convins pe acesta sã îºi
elibereze colegii, relateazã Russia
Today, în ediþia electronicã.
Potrivit ºefului poliþiei din
Moscova, Anatoli Iakunin, tatãl
„l-a sunat pe telefon ºi i-a cerut sã
elibereze elevii”. Conversaþia a
durat aproximativ 15 minute,
dupã care bãrbatul, care a fost
echipat cu o vestã antiglonþ, a
intrat în clasa în care fiul sãu
deþinea ostatici. Discuþiile
ulterioare dintre cei doi au durat
aproximativ jumãtate de orã, dupã
care Serghei Gordeev a eliberat
ostaticii. Unul dintre posibilele
motive ale atacului, vehiculat în
Rusia pe reþelele de socializare,
este acela cã Gordeev era supãrat
pe profesorul de geografie pentru
cã acesta i-a dat note mai mici
decât se aºtepta. Colegii lui
Serghei Gordeev, care i-au fost
ostatici acestuia luni, au povestit
ulterior cã bãiatul a intrat în
clasã îmbrãcat într-o hainã de
blanã lungã pentru femei ºi a
început sã tragã imediat în
profesorul de geografie Andrei
Kirillov, în vârstã de 29 de ani. „A
început sã ne spunã cã a venit
pentru asta, a spus cã vrea sã ºtie
dacã existã viaþã dupã moarte ºi
cã a venit sã împuºte înainte sã
moarã”, a declarat Roman, un
coleg de clasã al lui Gordeev,
pentru LifeNews. Potrivit martori-
lor oculari, Gordeev a comis cele
douã crime cu sânge rece. „L-a
împuºcat pe profesor în stomac, a
verificat dacã mai este în viaþã,
apoi i-a tras un foc de control în
cap”, potrivit unui coleg de clasã
a atacatorului. Cealaltã victimã,
poliþistul în vârstã de 38 de ani
Serghei Buºuiev, a murit pe loc,
din cauza pierderii masive de
sânge. El s-a numãrat printre
primii poliþiºti care au ajuns la
faþa locului. Gordeev a tras
asupra lui atunci când a deschis
uºa clasei, a declarat o sursã din
cadrul agenþiilor de securitate.

Adjunctul mediatorului
ONU în Siria se retrage
din funcþie

Adjunctul mediatorului ONU în
Siria, Lakhdar Brahimi, Nasser al-
Kidwa, „a confirmat intenþia de a-
ºi pãrãsi postul” în cursul acestei
sãptãmâni, au anunþat  Naþiunile
Unite, relateazã AFP. „El s-a arãtat
dispus sã serveascã în continuare
ONU, în alte funcþii”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Organiza-
þiei Naþiunilor Unite, Martin
Nesirky, care nu a precizat motivele
acestei retrageri. La rândul lui,
Nesirky s-a mãrginit sã afirme cã
„discuþiile continuã în legãturã cu
acest subiect”. Nepot al liderului
palestinian Yasser Arafat ºi fost ºef
al diplomaþiei palestiniene, Nasser
al-Kidwa a fost numit în august
2012, odatã cu Lakhdar Brahimi.
Potrivit diplomaþilor ONU, Nasser
al-Kidwa a fost þinta criticilor
guvernului sirian ºi a devenit
persona non grata la Damasc în
perioada mandatului precedentu-
lui mediator, Kofi Annan, regimul
preºedintelui Bashar Al-Assad
refuzând în repetate rânduri sã îi
acorde vizã de intrare.

Dupã destulã tergiversare ºi tot felul de
pretexte, preºedintele Cehiei, Milos Zeman,
a acceptat în urmã cu o sãptãmânã depune-
rea jurãmântului de cãtre noul guvern, al
coaliþiei de centru-dreapta al premierului
social-democrat, Bohuslav Sobotka, a cãrui
componenþã fusese anunþatã de la 6 ianua-
rie a.c.. Liderul social-democraþilor cehi
(CSSD), câºtigãtori ai alegerilor anticipate
din 25-26 octombrie 2013, cu un scor des-
cumpãnitor de numai 20,45% din voturi, s-a
aliat cu partidul populist „Acþiunea Cetãþe-
nilor Nemulþumiþi” (ANO), fondat în 2011
de omul de afaceri de origine slovacã An-
drej Babis (18,65%) ºi creºtin-democraþii
(KDU-CSL) lui Pavel Velobradek (6,7%).
Coaliþia dispune de o majoritate confortabi-
lã în parlamentul de la Praga, în care deþine
111 din 200, pentru a-ºi pune în aplicare,
dupã 8 ani de guvernare de dreapta, pro-
priul program de guvernare. Cu accente pe
revigorarea economiei, reducerea datoriei ºi înde-
osebi a ºomajului. Programul noului guvern, un
compromis între mãsurile sociale propuse de
CSSD, proiectele în favoarea mediului de afaceri
aparþinând ANO ºi acþiunile vizând protecþia fami-
liei aparþinând KDU-CSL, nu anunþã profunde re-
forme interne, ci doreºte doar corijarea unor poli-

În timp ce efortul internaþional de
a distruge armele chimice ale regi-
mului sirian se amânã, un alt arse-

Mai mulþi giganþi în domeniul Internetului,
printre care Google, Facebook ºi Apple, doritori
sã recâºtige încrederea utilizatorilor lor, au publi-
cat luni numãrul cererilor secrete de date solicita-
te de Agenþia Naþionalã de Securitate (NSA) a
SUA, o premierã de la dezvãluirile lui Edward
Snowden. În urmã cu o sãptãmânã, autoritãþile
americane, în conformitate cu directivele preºe-
dintelui Barack Obama, au aprobat ca giganþii în
domeniul Internetului sã aibã posibilitatea de a
dezvãlui mai multe informaþii despre supraveghe-
rea utilizatorilor lor. NSA a cerut informaþii pentru
9.000 pânã la 10.000 de conturi de utilizatori Goo-
gle în primele ºase luni ale lui 2013 ºi pentru 12.000
pânã la 13.000 de conturi de utilizatori în cele ºase
luni precedente, potrivit blogului oficial al aces-
tui gigant în domeniul Internetului. Toate cererile
de date solicitate au fost legale, fiind fãcute în
cadrul unor mandate eliberate de instanþa însãr-
cinatã cu verificarea operaþiunilor de informaþii
(FISA). „Publicarea acestor informaþii este un prim
pas în direcþia bunã ºi apãrã principiile reformei
cu care am fost de acord în decembrie. Însã con-
tinuãm sã credem în necesitatea unei transparen-
þe mai mari, pentru ca fiecare sã poatã sã înþelea-
gã mai bine mecanismele legilor privind suprave-
gherea ºi sã considere dacã acestea servesc in-
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tici economice, fiscale ºi de sãnãtate, stoparea co-
rupþiei ºi clientelismului. În schimb, în politica ex-
ternã se doreºte o inversare a cursului euroscep-
tic promovat de echipa guvernamentalã anterioa-
rã. Praga a anunþat deja adeziunea, în sãptãmâni-
lor urmãtoare, la semnarea „pachetului fiscal” pro-
pus de Comisia economicã. Pe care fostul prim-

ministru conservator Petr Necas ºi liderul
britanic conservator David Cameron au
refuzat sã-l ratifice. Premierul ceh Bohus-
lav Sobotka a lãsat sã se înþeleagã cã va
revizui, de asemenea, poziþia adoptatã în
2013 de republica cehã, de a rãmâne în afa-
ra uniunii bancare. De asemenea, Cabine-
tul învestit în urmã cu o sãptãmânã îºi va
anunþa decizia fermã de a adopta moneda
eurodefinind un calendar în acest sens.
Mai mult, noul ºef al diplomaþiei de la Pra-
ga, Lubomir Zaoralek, a cerut un redema-
raj în relaþiile cu Bruxellesul ºi restul parte-
nerilor europeni. Venirea ca preºedinte al
Cehiei a social-democratului Milos Zeman,
în urmã cu un an, a marcat deja o rupturã în
raport cu ceea ce întreprinsese predece-
sorul sãu, Vaclav Klaus, antieuropean, care
reclama un referendum pentru ieºirea þãrii
din UE. Chiar divergenþele apãrute între
Lubomir Zaoralek ºi Milos Zeman pe do-

sare internaþionale, în particular pe Orientul Mijlo-
ciu, prin faptul cã preºedintele este pro-israelian,
nu dislocã ataºamentul la dimensiunea socialã a
Uniunii Europene. Noua echipã eurofilã, instalatã
într-un moment în care sondajele indicã o deziluzie
a cehilor vizavi de UE, nu are deloc o misiune uºoa-
rã, dar, bineînþeles, este bine privitã de la Bruxelles.

SUA ºi Libia au finalizat distrugerea
armelor chimice ale lui Gaddafi

nal a fost eliminat în secret de SUA
ºi de guvernul Libiei: cel al fostului
dictator libian, colonelul Muammar

Gaddafi. Ultima tranºã - aproxima-
tiv douã tone de iperitã, sau gaz
muºtar - a fost distrusã la 26 ianua-
rie, informa ieri ziarul spaniol „El
Pais”. Potrivit cotidianului „The
New York Times”, SUA ºi Libia au
distrus în ultimele trei luni ultimele
rãmãºiþe ale armamentului letal chi-
mic al regimului lui Gaddafi. Echipa-
mentul folosit de cele douã þãri a fost
un cuptor transportabil de înaltã
tehnologie. S-ar fi distrus sute de
bombe de artilerie echipate cu gaz
muºtar, circa douã tone în total. Ar-
mata SUA avertizase despre perico-
lul ca aceastã cantitate de armament
sã cadã în mâinile teroriºtilor. „Este
culminarea unuia din cele mai mare
eforturi internaþionale pentru elimi-
narea armelor de distrugere în masã
ale Libiei, garantându-se astfel cã

nu vor cãdea niciodatã în mâinile
grupurilor teroriste”, a declarat An-
drew C. Weber, asistent al secreta-
rului Apãrãrii, responsabil cu arme
nucleare, chimice ºi biologice. Din
noiembrie anul trecut, agenþi libieni
au fost antrenaþi în tabere germane
pentru a putea realiza misiunea de
eliminare a arsenalului chimic, care
s-a desfãºurat într-o zonã deºerti-
cã a Libiei, la 400 de kilometri sud-
est de capitala Tripoli. Este vorba
de o locaþie unde, potrivit ziarului
„The New York Times”, grupuri is-
lamiste apropiate de Al-Qaeda în-
cepeau sã capete forþã ºi sã câºti-
ge influenþa în rândul populaþiei.
În acel moment, regimul lui Gaddafi
a declarat cã deþine 24,7 tone me-
trice de gaz muºtar (folosit deja în
Primul Rãzboi Mondial).

Giganþi în domeniul Internetului au dezvãluit
numãrul cererilor de date solicitate de NSA

teresului naþional”, a explicat responsabilul juri-
dic al Google, Richard Salgado. Facebook a anun-
þat cã a primit cereri de date pentru 5.000 pânã la
6.000 de conturi de utilizatori în primele ºase luni
ale lui 2013 ºi pentru 4.000 pânã la 6.000 în prece-
dentele ºase luni. Facebook are peste un miliard
de utilizatori. Microsoft a dezvãluit pe blogul sãu
oficial cã a primit cereri de la FISA pentru 15.000
pânã la 16.000 de conturi de utilizatori în primele
ºase luni ale lui 2013. În ceea ce priveºte Yahoo!,
informaþii au fost cerute pentru 30.000
pânã la 31.000 de conturi de utiliza-
tori, ceea ce reprezintã doar 0,01% din
utilizatorii sãi. Apple a anunþat sãptã-
mâna trecutã cã a primit cereri pentru
cel puþin 249 de utilizatori în prima par-
te a anului 2013. Aceastã companie a
precizat pe un blog cã NSA nu a soli-
citat conþinuturi de mesaje. Publica-
rea acestor cifre a fost autorizatã de
secretarul Justiþiei, cu condiþia ca ma-
rile companii sã respecte un termen
de ºase luni dupã depunerea cererilor
de date prin FISA. Acordul împiedicã
totuºi marile companii sã publice mai
multe detalii despre aceste cereri. Se-
cretarul american al Justiþiei, Eric Hol-

der, ºi Directorul Naþional al Serviciilor de Infor-
maþii (DNI), James Clapper, au precizat sãptãmâ-
na trecutã cã giganþii în domeniul Internetului
vor fi autorizaþi sã dezvãluie „mai multe informaþii
ca oricând” despre clienþii lor. În contrapondere,
marile companii au retras plângerea pe care au
depus-o la instanþa secretã Foreign Intelligence
Surveillance Court (FISC). Ele s-au angajat luni
sã publice cu regularitate numãrul cererilor de
date solicitate de serviciile de informaþii.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. ROMDECA. S.R.L., pentru
Asociaþia DOMINOU anunþã publi-
cul interesat asupra declanºãrii
etapei de încadrare cf. HG 1076/
2004 privind procedura evaluãrii de
mediu pentru planuri ºi programe,
în vederea obþinerii avizului de
mediu pentru Plan de Management
al Ariei de Interes Naional „Râurile
Desnãþui ºi Terpeziþa Amonte de
Fântânele”, COD SIT 2.399, Proiect
cofinanþat din Fondul European
de Dezvoltare Regionalã prin Pro-
gramul Operaþional Sectorial de
Mediu 2007-2013, Regiunea de
Dezvoltare 4 Sud-Vest localitatea
Craiova, nr. 9, jud. Dolj. Prima ver-
siune a planului poate fi consulta-
tã la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, din
data 5.02.2014, între orele 9.00-
14.00. Publicul interesat poate
transmite, în scris, comentarii ºi
sugestii, pânã în data de
22.02.2014, la Agenþia pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, of-
fice@apmdj.anpm.ro în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-14.00
ºi la sediul Asociaþiei Dominou,
Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.
19, tel.: +04.0753.083.123, fax:
+04.0351.808.230, e-mail: asocia-
tiadominou@yahoo.com.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la li-
citaþie publicã cu strigare, în vede-
rea închirierii, apartamentul com-
pus din 2 camere ºi dependinþe si-
tuat în Craiova, str. Mihail Strejan.
Bl. 14, sc. 2, ap. 8 cu destinaþia de
locuinþã. Licitaþia va avea loc la se-
diul R.A.A.D.P.F.L. Craiova, str.
Brestei nr. 129A în data de
21.02.2014. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/ 411.214 int. 17.

Anunþul tãu!
Cabinet Individual de Insolvenþã
Ilie Simona notificã toþi creditorii
privind deschiderea procedurii
generale de insolvenþã prevãzutã
de legea 85/ 2006 împotriva debi-
toarei S.C. Durox S.R.L., cu sediul
în Craiova str. Cîmpului nr. 3, nr
de ordine în Registrul Comerþu-
lui J16/ 1328/1997, CUI 10057586.
Dosarul este întregistrat la Tribu-
nalul Dolj, str. Brestei nr. 12, Cra-
iova, secþia a II-a civilã, cu numã-
rul 379/63/2014, completul C 5F.
Termenul de depunere a opoziþii-
lor la ºedinþa de deschidere, în
termen de 10 zile de la publica-
rea notificãrii ºi de soluþionare a
opotiþiilor la data de 12.03.2014.
Conform încheierii de ºedinþã
din 29.01.2014 termenul limitã de
depunere a creanþelor este sta-
bilit pentru 5.03.2014. Termenul
limitã pentru verificarea creanþe-
lor, întocmirea afiºarea ºi comu-
nicarea tabelului preliminar al
creanþelor este 12.03.2014. Ter-
menul limitã pentru soluþionarea
eventualelor contestaþii ºi afiºa-
rea tabelului definitiv al creanþe-
lor este 26.03.2014.
S. C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA
SRL organizeaza, in data de
25.02.2014, orele 11.00, la sediul din
Calea Bucuresti nr. 51, concurs -
proba scrisa si interviu, pentru ocu-
parea postului vacant de sef forma-
tie muncitori, studii medii, perioa-
da nedeterminata. Dosarele se vor
depune pânã la data de 20.02.2014,
orele 12.00, la sediul SC PIETE SI
TARGURI CRAIOVA SRL - Compar-
timentul Resurse Umane, Salariza-
re. Tematica si conditiile de partici-
pare vor fi afisate la sediul societa-
tii. Relatii suplimentare la  numarul
de telefon: 0251/410696.

In conformitate cu HCLM 46/
2014, S.C. Piete si Targuri Craio-
va S.R.L. cu sediul in Craiova,
Calea Bucuresti nr. 51, organi-
zeaza licitatie publica in vederea
inchirierii pe o perioada de trei
ani a terenurilor si spatiilor din
Piata Valea Rosie, Piata Centra-
la, Piata Craiovita Big, Piata 1 Mai
si Piata Garii care apartin dome-
niului public al Municipiului Cra-
iova, dupa cum urmeaza: - in data
de 26.02.2014, ora 12:00 pentru
inchirierea spatiilor din Piata
Centrala pozitiile cadastrale nr.
38-C19, 31-C18, 46-C19, C24 ,
conform HCLM 46/2014; - in data
de 28.02.2014, ora 12:00 pentru
inchirierea terenurilor si spatii-
lor din Piata Craiovita Big pozi-
tiile cadastrale nr. 16 si 16-C2;
Piata Garii pozitia cadastrala nr.
6 si Piata Valea Rosie pozitia ca-
dastrala nr. 32 conform HCLM
46/2014; - in data de 3.03.2014,
ora 12:00 pentru inchirierea te-
renurilor din Piata Valea Rosie
pozitia cadastrala nr. 95, Piata
Centrala pozitia cadastrala nr.
102 si Piata 1 Mai pozitia cadas-
trala nr. 4 conform HCLM 46/
2014.  Documentatia de partici-
pare la licitatiile publice se achi-
zitioneaza de la S.C Piete si Tar-
guri Craiova SRL. Ofertele se
depun la sediul S.C Piete si Tar-
guri Craiova SRL pana la data de
sustinere a licitatiilor publice (in-
clusiv), ora 10.00. Deschiderea
ofertelor va avea loc la sediul S.C
Piete si Targuri Craiova SRL in
data mai sus mentionata, ora
12:00. Relatii suplimentare la
sediul S.C. Piete si Targuri Cra-
iova SRL sau la telefon 0251/
410696.
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OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grãdi-
na Botanicã, anga-
jeazã coafezã.  Tele-
fon: 0761/418.493.

IDEI DE AFACERI
Caut un investitor
român sau strãin
pentru o afacere în
maxim 120 zile, în-
cepe recuperarea
banilor Telefon:
0762/278.639.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

PRESTÃRI SERVICII
Bacalaureat ro-
mânã- recupera-
re. Telefon: 0770/
661.161.
Þin evidenþã conta-
bilã. 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 clientu-
lui, asigur garan-
þie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR,
vând garsonie-
rã, ultracentral.
Telefon: 0723/
065.620.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

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

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0758/347.623.

CASE
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comer-
cial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã, 800
mp, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.

Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansar-
dã nefinisatã. Tele-
fon: 0769/969.604.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucã-
tãrie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Bebeficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil ca-
binet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã, vie,
în comuna Giurgi-
þa. Telefon: 0755/
953.397.

TERENURI
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intra-
vilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr.
29F (în spatele li-
ceului). Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E / mp. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 mp
de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decoman-
dat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Tele-
fon: 0251/231.143.

Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, 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 negocia-
bil. Telefon: 0763/
690.698.
VÂND autoturism
Peugeot 306, 1,9
TD, 1996. Telefon:
0765/990.828.
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, cu-
loare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Tele-
fon. 0762/621.066.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.

Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la
ghiveci, culorile alb,
portocaliu, albas-
tru, roºu, cu sau
fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, piese Dacia
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.

Vând goblenuri. Te-
lefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþio-
nale, ceasuri de masã
ºi o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor co-
lor diagonalã 30 cm -
100 lei, motor maºi-
nã spãlat Albalux,
maºinã cu pedale
pentru copii 50 lei.
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II
E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.Vând
baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute
25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bo-
canci piele 43 noi,
piatrã polizor 250/
20/25 mm, cauciu-
curi 155/13 cu jan-
tã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310.
Telefon: 0251/
427.583.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând 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 Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoa-
ne, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi
pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.

Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.

Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti –Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã serio-
zitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Inchiriez sau vând
locaþie pentzru cul-
tivarea cãpºunilor
din solarii suspen-
date. Telefon. 0762/
278.639.
Închiriez apartament
2 camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL, Cen-
tru vânzare maºini
sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220;
0755/139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul pe-
reche pentru con-
vieþuire, vârsta 55-65
ani. Telefon: 0733/
748.576.

Domn serios 52
ani cu serviciu
caut doamnã se-
rioasã pentru prie-
tenie eventual cã-
sãtorie. Telefon:
0785/103.411;
0740/895.691.

PIERDERI
PIERDUT Carnet
de Student eliberat
de UMF Craiova pe
numele ROMEE
VLAD MIHAI. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
Colectivul Bi-
bliotecii Judeþe-
ne Alexandru ºi
Aristia Aman
transmite since-
re condoleanþe
doamnei Odeta
Rãdulescu pen-
tru decesul so-
crului. Dumne-
zeu sã-l odih-
nescã în pace!
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Victorie de ºase puncte pen-
tru Chelsea în epilogul etapa a 24-
a a campionatului Angliei. Trupa
lui Jose Mourinho a învins-o cu
1-0 pe Manchester City chiar pe
Etihad Stadium, unicul gol al me-
ciului fiind reuºit de sârbul Bra-
nislav Ivanovic, care l-a învins
pe Hart cu un ºut la colþul lung,

Clasamentul Premiere League
1. Arsenal 55 11. Stoke 25
2. Man. City 53 12. Swansea 24
3. Chelsea 53 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

Unii – „speciali”, alþii – simpli „cetãþeni”Unii – „speciali”, alþii – simpli „cetãþeni”Unii – „speciali”, alþii – simpli „cetãþeni”Unii – „speciali”, alþii – simpli „cetãþeni”Unii – „speciali”, alþii – simpli „cetãþeni”
Chelsea a învins-o pe Manchester City chiar pe „Etihad Stadium”

ºi a echilibrat ºi mai mult lupta pentru titlu în Premiere League

în minutul 32. Chiar dacã a do-
minat dupã pauzã, echipa lui Pel-
legrini nu ºi-a creat mari ocazii,
acestea aparþinând tot oaspeþilor,
Eto’o ºi Cahill nimerind bara.
Fãrã Aguero, Nasri ºi Javi Gar-
cia, „cetãþenii” pierd primele
puncte pe teren propriu în acest
sezon din Premier League, dupã -

11 victorii consecuti-
ve, ei venind dupã 8
succese la rând în
campionat. Chelsea
nu mai câºtigase pe
„Etihad” de 6 ani, de
pe 13 septembrie
2008, când londone-
zii s-au impus cu sco-
rul de 3-1. Sârbii Ma-
ric ºi Ivanovic au fost
luni seara cei mai buni
jucãtori ai trupei de pe

„Stamford Bridge”. Manuel Pel-
legrini a folosit echipa: Hart - Za-
baleta, Kompany, Nastasic, Ko-
larov - Navas, Toure, Demiche-
lis, Silva - Negredo (Jovetic 56),
Dzeko. De partea cealaltã, Jose
Mourinho a miuat pe: Cech - Iva-
novic, Cahill, Terry, Azpilicueta
- D. Luiz, Matic - Ramires, Wil-
lian (Mikel 90), Hazard (Ba 89) -
Eto’o (Oscar 83). Portughezul
Jose Mourinho a fost întrebat la
conferinþa de presã ce le-a trans-
mis jucãtorilor sãi înaintea ame-
ciului, iar rãspunsul antrenorului
lui Chelsea a fost unul ºocant, el
afirmând cã de pregãtirea psihi-
cã a echipei s-a ocupat maseu-
rul. „Nu am vorbit cu jucãtorii.
Billy, maseurul, a vorbit în faþa
lor. Nu am înþeles nimic din ce
spunea pentru cã þipa atât de tare

ºi vorbea în scoþianã. Serios vã
spun. La sfârºit am auzit cã bã-
ieþii îl aplaudau”, a spus Jose
Mourinho. Managerul portughez

a adãugat cã, în ciuda succesu-
lui, Manchester City ºi Arsenal-
 rãmân favoritele la titlu în Pre-
mier League.

Echipa naþionalã de futsal a Ro-
mâniei a fost eliminatã, luni, în
sferturile de finalã ale Campiona-
tului European de la Antwerp,
dupã ce a fost învinsã de selecþi-
onata Rusiei, scor 6-0. Golurile au
fost marcate de Robinho 02:41,
Shaiahmetov 07:50, Lima 08:12,
15.30 ºi 36:47 ºi Sergeev ’33:25.
Cu mai mulþi brazilieni naturalizaþi
în lot, ruºii au dominat partida ºi
fãrã sã foreþeze prea mult au ob-

Campionatul European de futsal

Tricolorii, spulberaþi de brazilienii ruºilor
þinut calificarea. „A fost un meci
interesant. Am fãcut multe greºeli
ºi le-am permis sã înscrie de la
distanþã. Trebuia sã fim mai agre-
sivi, mai încrezãtori în jocul nos-
tru ºi cred cã altul ar fi fost rezul-
tatul. Am învãþat multe lucruri la
acest turneu final. Vom lua lucru-
rile bune ºi vom încerca sã co-
rectãm ce am greºit. Îi cunosc
foarte bine pe jucãtori ºi cred cã
sunt valoroºi. Sper sã se califice

la Campionatul European din 2016
ºi la Cupa Mondialã”, a explicat
tehnicianul României, Nelu Stan-
cea. Într-un al meci din sferturi,
Portugalia a învins Ucraina cu 2-
1. În meciurile din grupa A, Ro-
mânia a învins Belgia, scor 6-1,
ºi a piercut cu Ucraina, scor 0-1.
Selecþionata de futsal a României
a participat pentru a treia oarã la
un turneu final de Campionat Eu-
ropean.

Astãzi începe aventura
echipei de Fed Cup a Româ-
niei în grupa B a zonei Euro-
africane, cu meciul împotri-
va Ungariei. Lidera echipei
noastre, Simona Halep, locul
10 WTA, a declarat cã Ro-
mânia are o echipã foarte
bunã pentru Cupa Federaþiei
ºi sperã sã reuºeascã promo-
varea în play-off-ul Grupei
Mondiale II. „Anul trecut am
fost accidentatã la spate ºi nu
am putut juca. În acest an
avem o echipã bunã, toate
suntem în Top 100 ºi sper sã
reuºim promovarea. Avem o
mare ºansã. Este important cã
nu vom evolua în toate meciurile,
deoarece avem ºi un dublu bun
acum. Am avut parte de o tragere
bunã, dar fiecare meci va fi greu.
Va fi o presiune în plus, deoarece
jucãm pentru þarã. De data asta
sper sã se termine bine” a spus
Halep.

Din echipa României de Fed Cup
mai fac parte jucãtoarele Sorana
Cârstea (locul 26 WTA la simplu),
Monica Niculescu (54 WTA la sim-
plu ºi 47 WTA la dublu) ºi Irina-
Camelia Begu (147 WTA la simplu

Halep ºi compania debuteazã
în Fed Cup, contra Ungariei

ºi 85 WTA la dublu). România face
parte din grupa B a primei divizii a
Zonei Euro-africane, alãturi de
Marea Britanie, Ungaria ºi Letonia.
Dacã va câºtiga grupa, România
va întâlni învingãtoarea din grupa
C (Ucraina, Austria, Slovenia ºi
Israel) sau D (Belarus, Bulgaria,
Portugalia ºi Turcia) pentru pro-
movarea în play-off-ul Grupei
Mondiale II.

România nu a mai ajuns în play-
off-ul Grupei Mondiale II din anul
1999.

Turul Dubaiului, ciclism (ora 12,
Eurosport 1), România – Ungaria,
tenis - Fed Cup (ora 17, Dolces-
port 1), Belogorie Belgorod – Tren-
tino Diatec, Liga Campionilor la
volei (ora 17, Digisport 3), Cupa
Atlanticului, fotbal - amicale (ora
17.45 ºi 21.30, Eurosport 2), HCM
Constanþa – Potaissa Turda, Liga
Naþionalã masculinã de handbal (ora
18, Digisport 2), Jastrzebski We-
giel - Asseco Resovia, Liga Cam-
pionilor la volei (ora 18.45, Digis-
port 3), Steaua – Elfsborg, amical

Programul transmisiunilor TV de astãzi
(ora 19, Digisport 1), Asteras Tri-
polis – Panathinaikos, 1 Ethniki (ora
19.30, Dolcesport 2), Real Madrid
– Atletico Madrid, semifinalele Cu-
pei Regelui Spaniei (ora 21, Digis-
port 1), AS Roma – SSC Napoli,
semifinalele Cupei Italiei (ora 21.45,
Digisport 2), Lyon – Troyes, Cupa
Ligii Franþei (ora 22, Digisport 3,
Dolcesport 2), FC Barcelona – Real
Sociedad, semifinalele Cupei Rege-
lui Spaniei (ora 23, Digisport 1),
Botafogo – Deportivo Quito, Copa
Libertadores (ora 2, Digisport 1).

Gruparea Pandurii Târgu
Jiu a anunþat, ieri, pe site-ul
oficial, cã l-a transferat pe
portarul polonez Michal
Gliwa, ultima oarã la
Zaglebie Lubin, jucãtorul
semnând un contract pe doi
ani ºi jumãtate. „Pandurii
Târgu Jiu anunþã oficial
astãzi cã a semnat un
contract pe doi ani ºi
jumãtate cu portarul
polonez Michal Gliwa.
Acesta este aºteptat disearã

Pandurii l-a transferat pe portarul polonez Gliwa

Mijlocaºul brazilian Hernanes a
declarat cã nu a plecat de la echipa
Lazio Roma la formaþia Interna-
zionale Milano pentru bani, ci
pentru cã are ambiþii sportive mai
mari. „Lazio mi-a fãcut o ofertã
foarte bunã, dar am ales sã merg
la Inter Milano pentru cã per-
spectivele sportive sunt mai mari.
Când am ajuns la Lazio mi-am
propus sã câºtigãm titlul ºi sã ju-
cãm în Liga Campionilor, dar
acest lucru a fost imposibil. M-
am simþit bine la Lazio ºi nu voi
uita niciodatã finala Cupei Italiei
de anul trecut, când am învins-o

Brazilianul a pãrãsit Lazio pentru Inter

Hernanes spune cã nu l-au convins banii lui Thohir

în cantonamentul din
Antalya” se aratã pe site-ul
citat. Michal Gliwa, în
vârstã de 25 de ani, a mai
evoluat pentru Dyskobolia
Grodzisk Wielkopolski ºi
Polonia Varºovia. Gliwa a
jucat o datã împotriva
echipei naþionale de tineret a
României, într-o partidã
disputatã la Chiajna, în
2009. La echipa naþionalã
de seniori, Gliwa are un
meci, jucat în 2011.

pe AS Roma”, a spus Hernanes. Mij-
locaºul brazilian Hernanes a semnat

un contract pe trei sezoane ºi jumã-
tate cu Internazionale Milano. Valoa-
rea transferului nu a fost dezvãluitã,
dar presa italianã a evocat o sumã
de circa 18 milioane de euro. Jucã-
torul de 28 de ani este primul trans-
fer major al noului proprietar de la
Inter, indonezianul Erick Thohir. Ga-
leriile de la Lazio ºi Inter sunt înfrã-
þite, neexistând din acest punct de
vedere un mare scandal provocat de
fanii din capitala Italiei.  Dupã ulti-
mul antrenament la Lazio, Hernanes
a plâns la întâlnirea cu suporterii
biancocelesti, casre l-au solicitat pen-
tru fotografii.
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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)

Scandalul provocat de plecarea
Alexandrei Gogoriţă de la SCM
Craiova a fost tema conferinţei de
presă a antrenoarei Carmen Ama-
riei, care a ţinut să precizeze punc-
tul de vedere al său şi al clubului
în acest caz care a luat amploare.
Amariei a precizat că despărţirea
de interul stânga a survenit la ini-
ţiativa jucătoarei, care de ceva vre-
me era nemulţumită de condiţiile
salariale, solicitând mărirea de 4 ori
a contractului. „În vară totul era
OK, chiar mi-a spus că în trecut a
suferit din cauza anumitor proble-
me de la echipă şi că este alături
de mine, iar eu am fost bucuroasă
să o ajut, mai ales în corectarea
jocului din defensivă. Totuşi, acum
câteva luni am aflat că este nemul-
ţumită de contract şi că preferă să
plece imediat dacă de la club i se
va oferi o hârtie în acest sens. Am
fost dispuşi să negociem, dar din
vară, în condiţiile în care preten-
ţiile sale erau de patru ori mai mari.
N-a dat însă un randament care să
justifice aceste pretenţii şi i-a fost
respectată dorinţa. Nu am acuzat-
o că nu şi-ar fi apărat corect şan-

Oficialii de la CFR Cluj şi-au dat ieri acordul pentru împrumutul lui
Sepsi, Hora şi Voiculeţ, la echipa antrenată de Ovidiu Sabău, ASA Târgu
Mureş, până în vară. Jucătorii nu au vrut să accepte plecarea în Liga a II-
a până când n-au avut asigurări că-şi vor primi salariile restante. În cazul
în care nu acceptau acordul cu ASA, cei trei s-ar fi pregătit cu juniorii
CFR-ului. „Am obţinut acordul de transfer şi diseară vor ajunge în canto-
nament. Experienţa lor ne va ajuta foarte mult. Mă bucur că am reuşit să-
i aducem” a spus Daniel Stanciu, directorul general de la ASA Târgu
Mureş. Mureşenii l-au transferat şi pe Ousmane N’Doye, fostul jucător
al lui Dinamo şi FC Vaslui. Ultima dată, senegalezul a jucat pentru Săgea-
ta Năvodari.

Dorel Stoica nu mai revine la FCU,
fiindcă s-a săturat de voluntariat

Neprezentarea la reunirea lotu-
lui FCU Craiova a fost explicată de
fostul c ăpitan al echipei, Dorel
Stoica, acesta afirmând că nu este
vorba de o întârziere, ci de dorinţa
sa de a nu mai reveni la echipă,
deoarece nu mai vrea să joace fără
salariu. „Nu am mai vrut să mă
prezint la echipă, deoarece m-am
săturat să fac muncă voluntară la
Universitatea Craiova. De când m-
am întors de la Steaua, nu am mai
încasat nici un ban de la Mititelu.
Gata, îmi ajunge! Îmi cer scuze
suporterilor Universităţii Craiova,
care sunt cei mai fanatici fani din
România. Ca la Craiova nu am mai
fost iubit aşa de mult pe nicăieri.
Nu am mai văzut atmosferă ca în
Bănie nici măcar la Steaua. Napoli
şi Iancu mint cu neruşinare. Iancu
trebuia să le spună oamenilor ade-

vărul, că mi-am depus memoriu
deoarece m-am săturat să fac mun-
că voluntară la Craiova. Am şi eu
o familie de întreţinut. Mă doare
că Napoli are ceva personal cu
mine şi nu spune adevărul. Îmi pare
rău să văd că a uitat faptul că eu l-
am ajutat când îi ardea buza mai
tare. Nu vreau să mă laud, dar dacă
eu nu mă întorc eam la ec hipă,
atunci Ştiinţa nu bătea niciodată pe
Bistriţa, pe terenul ăla vai de mama
lui de la Roşiori. Îl respect pe Ma-
rin Condescu, deoarece în dânsul
aş avea încredere. Dacă dânsul mă
asigură că totul va fi ok, atunci voi
pune umărul pentru promovare” a
spus Dorel Stoica pentru fanatik-
.ro. Într-o altă declaraţie, Nicolo
Napoli afirma că nu este dispus să-
l mai aştepte pe jucător la pregă-
tiri, aşa cum a făcut-o în tur.

Sabău a primit întăriri
serioase la Târgu Mureş

Jucătorii de la CS Universitatea
se pregătesc deja de două zile în
cantonamentul din Antalya, colegi
de antrenament fiindu-le fotbaliştii
Petrolului Ploieşti. Aceştia i-au sa-
lutat peste gard pe olteni şi le-au

Amariei: „Gogoriţă era cu gândul
la salariu, nu la echipă”

Antrenoarea
a prezentat
detaliile plecării
interului
de 22 de ani
de la SCM
Craiova

sele în  vreun meci, dar ea nu mai
era cu sufletul şi mintea la echipă,
aşa că s-a decis că este mai bine
să plece de acum. La fel se va în-
tâmpla şi cu alte jucătoare care nu
au dat satisfacţie. Vreau să fac per-
formanţă la Craiova, nu compro-
misuri şi nici sora mea, Anca Ama-
riei, nu va beneficia de clemenţă,
dacă nu se va implica total” a de-
clarat Carmen Amariei. Pe postul

lui Gogoriţă, la SCM Craiova evo-
luează chiar Anca Amariei, dar şi
ultima achiziţie a clubului, Mihaela
Tivadar, caracterizată de antrenoa-
rea echipei drept „o emblemă a
handbalului românesc, care ne va
ajuta foarte mult”. Carmen Ama-
riei spune că echipa mai are încă
şanse la play-off  şi că prestaţia
SCM-ului a fost apreciată de spe-
cialiştii handbalului românesc, adă-
ugând că, pentru a se condolida,
proiectul început în vara trecută are
nevoie de timp. Sâmbătă, de la ora
16.30, SCM Craiova va evolua în
Sala Polivalentă împotriva echipei
Dunărea Brăila, într-un meci „des-
tul de greu, dar pe care sperăm să-
l câştigăm, cu ajutorul publicului”,
după cum preciza Carmen Amariei.

Craiova şi Petrolul
se antrenează alături în Antalya

CS Universitatea dispută astăzi, de la ora 17,
primul meci amical, cu Dynamo Dresda II

urat întâlnire cât mai rapidă în Liga
I, printre cei care au „socializat”
aflându-se şi Adrian Mutu, Mircea
Bornescu sau fostul medic al Cra-
iovei, Claudiu Stamatescu. „Brilian-
tul” s-a întreţinut preţ de câteva

minute cu Dacian Varga, în timp
ce Bornescu a dialogat cu fostul
său antrenor din Bănie, Silviu
Lung. Ieri, c raiovenii au avut
două antrenamente, iar în aceas-
tă dimineaţă este programat un
altul, pentru ca de la ora 17 ele-
vii lui Stângă să dispute primul
amical al stagiului, contra echi-
pei secunde a clubului Dynamo
Dresda, ocupanta locului 4 în
Oberliga, a cincea ligă din Ger-
mania. Adversarul are în lot doar
jucători sub 23 de ani.

Fundaşul Florin Pătraşc u a
vorbit pentru site-ul oficial al clu-
bului despre acest cantonament
şi despre partidele amicale. „În
ţară era foarte frig şi nu cred că

e prielnic să facem foarte multe an-
trenamente pe un teren sintetic. În
Antalya vremea este bună, terenu-
rile la fel. Sperăm să iasă un can-
tonament reuşit. Cum a fost, de
altfel, şi primul. Sunt antrenamen-
te mai scurte, dar solicitante. Sunt
unele tehnici noi, mai ales metoda
cu TRX-urile. Este o perioadă de
acumulări fizice. De asemenea, ne
dorim să creştem de la meci la
meci şi să câştigăm, fiindcă victo-
riile aduc victorii. Trebuie să ne
obişnuim de pe acum să câştigăm,
pentru că returul va fi foarte greu
şi nu trebuie să ne împiedice ni-
meni. Rezultatele sunt importante,
dar prioritatea este să iasă jocul.
Este bine că au venit jucători de
valoare, care să pună umărul la în-
deplinirea obiectivului nostru: pro-
movarea. Dacă ne vom face jocul
nu cred că vreo echipă ne va sta
în faţă” a declarat fundaşul de 27
de ani.


