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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu ştiu cum dracu’ se face, Po-
pescule, că de la alegeri la alegeri
numărul votanţilor se-mpuţinează,
în schimb creşte numărul aleşilor.
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Administratorii sunt cei care le umflă locatari-
lor facturile la întreţinere. Primarul Lia Olguţa
Vasilescu a ieşit, ieri, într-o conferinţă de presă,
pentru a le transmite craiovenilor că aceştia sunt
jefuiţi de administratori şi nu de Primărie sau Termoficare care
le calculează corect facturile, aplicând acelaşi tarif – redus cu 10%,
adică 220 de lei pe gigacalorie – pentru toată Craiova. Pentru că
municipalitatea nu are suficient personal pentru a-i verifica în
timp util pe toţi administratorii şi nu există nici cadru legal care
să îi dea voie să se implice mai mult în bucătăria internă a asocia-
ţiilor de proprietari, Olguţa Vasilescu îi sfătuieşte pe toţi craiove-
nii care se simt înşelaţi să ceară explicaţii pentru modul cum li
s-a calculat factura. Dacă sunt nemulţumiţi de administrator, să
se întrunească şi să-l schimbe din funcţie.
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„Sunteţi jefuiţi!”„Sunteţi jefuiţi!”„Sunteţi jefuiţi!”„Sunteţi jefuiţi!”„Sunteţi jefuiţi!”„Sunteţi jefuiţi!”„Sunteţi jefuiţi!”„Sunteţi jefuiţi!”„Sunteţi jefuiţi!”

Jocurile Olimpice
de iarnă:
Controverse
şi ameninţări

Aseară s-a oficiat deschiderea
Jocurilor Olimpice de iarnă de la
Soci, o staţiune balneară la ţărmul
Mării Negre, în vecinătatea Cauca-
zului de Nord, printr-o somptuoasă
ceremonie, în prezenţa a numeroşi
lideri din întreaga lume. Preşedinte-
le rus, Vladimir Putin, principalul
iniţiator al organizării Jocurilor Olim-
pice de iarnă 2014 în ţara sa, a dorit
să facă din acest eveniment interna-
ţional o vitrină a Rusiei. Se spune că
organizarea competiţiei a costat 50
de miliarde de dolari (37 de miliarde
de euro), de trei ori mai mult decât
a cheltuit Londra cu organizarea Jo-
curilor Olimpice de vară din 2012.
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Craioveni
condamnaţi pentru
„tras cu cardul” în
Germania şi Olanda

Elevii se întorc luni la şcoală
După ce s-au bucurat de vacanţa intersemestrială care a durat o

săptămână, elevii se vor întoarce la cursuri luni, 10 februarie a.c.,
când începe semestrul al II-lea din anul şcolar 2013-2014.
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METEO
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Barroso are programatã,
la 14 februarie,
o întrevedere
cu preºedintele Bãsescu

Preºedintele Comisiei Europene,
José Manuel Barroso, are programa-
tã, la 14 februarie, la Bruxelles, o între-
vedere cu preºedintele Traian Bãses-
cu, potrivit agendei liderului european
publicatã ieri. Totodatã, Maros Sef-
covici, vicepreºedintele CE ºi comi-
sar pentru relaþii interinstituþionale,
face, luni, o vizitã la Bucureºti. În ca-
drul vizitei, oficialul european va fi
primit de preºedintele Traian Bãses-
cu ºi se va întâni cu preºedintele Ca-
merei Deputaþilor, Valeriu Zgonea.

Tokes va candida pentru
un nou mandat de
europarlamentar

Europarlamentarul Laszlo Tokes
preºedinte al Consiliului Naþional al
Maghiarilor din Transilvania, a anun-
þat, ieri, într-o conferinþã de presã
susþinutã la Oradea, cã va candida în
România pentru un nou mandat în
Parlamentul European, afirmând cã -
va face acest lucru „la chemarea þã-
rii”, chiar dacã deocamdatã „nu s-a
stabilit” dacã va candida ca repre-
zentant al PPMT (Partidul Popular al
Maghiarilor din Transilvania), al unor
„organizaþii civice maghiare” sau ca
independent. „Eu mã supun voinþei
comune, de altfel aºa cum procedez
încã din decembrie 1989, dacã te chea-
mã þara sau te obligã interesele co-
munitãþii trebuie sã te supui. Depin-
de care modalitate ar fi sã se înfãptu-
iascã dintre cele posibile”, a spus
Tokes. În acest context, el a criticat
UDMR, din partea cãreia a candidat
la europarlamentarele din 2009, care
„acþioneazã nu în spiritul unitãþii na-
þionale, ci în interesul unitãþii de par-
tid”, adicã nu doreºte o listã comunã
de candidaþi maghiari din Transilva-
nia, în care sã se regãseascã ºi repre-
zentanþii PPMT.

Liderul PNL, Crin Antonescu, a anun-
þat oficial, ieri, nominalizãrile formaþiunii
sale în Guvern: primarul Sibiului, Klaus
Iohannis, - vicepremier ºi ministru de In-
terne, Teodor Atanasiu - ministru al Eco-
nomiei, actualul ministru al Sãnãtãþii,
Eugen Nicolãescu, la Ministerul de Fi-
nanþe, iar Cristian Buºoi, directorul Ca-
sei Naþionale a Asigurãrilor de Sãnãtate,
la Ministerul Sãnãtãþii. Antonescu a fã-
cut acest anunþ dupã ºedinþa Biroului Po-
litic Naþional al PNL, într-o conferinþã de
presã susþinutã alãturi de cei nominali-
zaþi. Validarea acestor propuneri s-a fã-
cut prin vot, în ºedinþa BPN, apoi, la scurt
timp, au fost confirmate de Delegaþia Per-
manentã a formaþiunii.

Totodatã, BPN al PNL i-a retras ieri,
prin vot, sprijinul politic lui Andrei Ge-
rea, ministru al Economiei, care anun-
þease în ºedinþã cã nu doreºte sã demi-
sioneze, dar cã se pune la dispoziþia colegilor, au
declarat pentru Mediafax surse din conducerea
PNL. La finalul ºedinþei, Gerea a declarat cã accep-
tã votul colegilor sãi, spunând cã nu s-a pus pro-

Primarul Sibiului, Klaus Iohannis,
a acceptat, ieri, nominalizarea sa ca
vicepremier ºi ministru al Adminis-
traþiei ºi Internelor, aºa cum a decis
Biroul Politic Naþional al PNL, au
declarat pentru Mediafax surse din
conducerea acestei formaþiuni. Io-
hannis nu ar vrea însã sã renunþe la
Primãria Sibiu, o variantã fiind sus-
pendarea sa pentru ºase luni din

Proiectul de revizuire a Constituþiei a fost
înregistrat ieri la Curtea Constituþionalã a Ro-
mâniei (CCR), care în termen de 10 zile trebu-
ie sã se pronunþe asupra respectãrii dispozi-
þiilor constituþionale privind modificarea Le-
gii fundamentale. Curtea se pronunþã asupra
proiectului cu votul a douã treimi din numã-
rul judecãtorilor, iar decizia se comunicã ce-
lor care au iniþiat propunerea legislativã ori,
dupã caz, reprezentantului acestora. Proiec-

PNL a schimbat patru miniºtriPNL a schimbat patru miniºtriPNL a schimbat patru miniºtriPNL a schimbat patru miniºtriPNL a schimbat patru miniºtri

blema unei demisii a sa, ci problema de a merge mai
departe „închegat ºi la o altã vitezã”, într-o nouã
echipã guvernamentalã, cu Teodor Atanasiu în
locul sãu. „Am acceptat acest vot, mergem mai

departe, avem lucruri importante de fã-
cut, ne aºteaptã o varã fierbinte. (...) M-
am bucurat inclusiv de aprecierea pre-
ºedintelui Crin Antonescu, cãruia îi
mulþumesc pentru nominalizarea fãcu-
tã acum patru luni. Urmeazã sã demisi-
onez, luni la prima orã o depun (n.r. -
demisia) premierului”, a spus Gerea.
Totuºi, mai mulþi colegi de partid ai lui
Gerea erau convinºi, înaintea ºedinþei
BPN, cã acesta demisionase deja din
funcþie. Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Ni-
colãescu, este unul dintre cei care au
vorbit despre demisia ministrului Eco-
nomiei, spunând cã este opþiunea aces-
tuia, pe care el o respectã ºi poate cã
acesta a înþeles cã acum în PNL se în-
cearcã „alte direcþii”. La conferinþa de
presã la care a anunþat cele patru nomi-
nalizãri, preºedintele PNL, Crin Anto-
nescu, a precizat cã aºteaptã de la Teo-

dor Atanasiu, înlocuitorul lui Gerea, sã constru-
iascã rapid, împreunã cu premierul ºi viitorul mi-
nistrul de Finanþe, Eugen Nicolãescu, soluþii pen-
tru Roºia Montanã ºi pentru regimul exploatãrilor.

Iohannis a acceptat propunerea PNL de a deveni ministru
de Interne ºi vicepremier, dar nu e clar dacã se poate

funcþia de edil, potrivit surselor.
Acesta ar urma sã coordoneze acti-
vitatea celorlalþi miniºtri liberali, au
mai spus sursele citate. Dacã în pri-
vinþa instalãrii lui Iohannis ca mi-
nistru al Administraþiei ºi Internelor
nu pare a fi nici o problemã, cu pozi-
þia de vicepremier lucrurile nu sunt
atât de simple, dupã cum au expli-
cat unii lideri PSD. Vicepreºedintele

PSD Dan ªova a
precizat, ieri, pe
contul sãu de Face-
book, cã prin Hotã-
rârea nr.45/2012,
Guvernul României
are, în acest mo-
ment, un viceprim-
ministru care are în
coordonare chestiu-
nile economice ºi
fiscale (care deþine
ºi funcþia de Minis-
tru al Finanþelor Pu-
blice), unul care se
ocupã de securitate
naþionalã ºi ordine
publicã (fãrã porto-
foliu în Guvern) ºi
un altul responsabil
cu administraþia pu-
blicã (care deþine ºi
funcþia de ministru
al Dezvoltãrii Re-
gionale). „Domnul
Iohannis, nominali-

zat de PNL drept viceprim-ministru
ºi ministru al Afacerilor Interne, nu
are cum, în mod concret, sã fie vice-
prim-ministru pe probleme economi-
ce ºi fiscale, aceastã poziþie aparþi-
nând titularului de la Finanþe. Porto-
foliul dânsului i-ar permite sã fie vi-
cepremier în chestiuni de siguranþã
naþionalã ºi ordine publicã. Dar
aceastã poziþie este deja ocupatã de
cãtre domnul Gabriel Oprea ºi, în
mod evident, nu poate fi pusã în dis-
cuþie poziþia domniei sale în Guver-
nul României”, a subliniat ªova. El
a adãugat cã este de discutat ºi pro-
blema oportunitãþii ºi chiar a legali-
tãþii ocupãrii, concomitent, a func-
þiei de ministru ºi de primar de cãtre
Iohannis. „Concluzia este una sim-
plã: pentru a putea fi pusã în practi-
cã propunerea PNL, structura Gu-
vernului României ar trebui sã se
schimbe. Executivul ar avea atunci
datoria de a merge în Parlament ºi
de a cere un nou vot de încredere,
ceea ce ar putea însã genera o nouã
perioadã de instabilitate”, a preci-
zat ªova, care a adãugat apoi cã,
„deºi propunerile aparþin PNL, ulti-
mul cuvânt îl va avea primul-minis-
tru Victor Ponta”. La rândul sãu, ºi
purtãtorul de cuvânt al PSD, Cãtãlin
Ivan, a precizat cã nu este clar dacã
Iohannis poate fi ºi vicepremier ºi
primar. „Domnul Iohannis este un om
de valoare ºi poate fi un câºtig pen-

tru Guvern. Nu este clar dacã poate
fi ºi vicepremier. Sper ca dorinþa PNL
de a-l numi pe domnul Iohannis ºi
vicepremier sã nu creeze anumite pro-
bleme procedurale. Guvernul ºi in-
stituþiile guvernamentale nu au ne-
voie de instabilitate”, a atras atenþia
Ivan, într-un comunicat remis Media-
fax. Crin Antonescu a declarat însã,
dupa Delegaþia Permanentã a PNL,
rãspunzând celor spuse de Dan
ªova, cã „nu e vorba de nici un fel de
instabilitate. Pare chiar caraghios sã
vorbim de instabilitate. Avem 70 ºi la
sutã, cã nu mai calculez toate adãu-
girile, avem toatã capacitatea politi-
cã sã rezolvãm aceste chestiuni”. Li-
derul liberal a subliniat cã el spera
„cã implicarea domnului Iohannis e
de naturã sã-i bucure pe partenerii
noºtri ºi sã fie semnul clar cã PNL e
implicat la maximum în guvernare. Nu
fac nici un comentariu, aºtept rãs-
punsul premierului. (...) Precizez cã
toate aceste patru nume au fost co-
municate de cãtre mine primului-mi-
nistru ºi cã aºtept ca dupã întoarce-
rea domniei sale, cât mai repede sã
reluãm activitatea guvernamentalã
dupã aceste numiri. Ce poziþie are
primul-ministru va spune domnia sa,
nu e cazul sã spun eu. Cert este cã i
le-am comunicat ºi cã, din punctul
meu de vedere ºi dupã ºtiinþa mea,
nu avem nici un fel de problemã în
legãturã cu ele”.

Proiectul de revizuire a Constituþiei a ajuns la CCR,
care trebuie sã se pronunþe pânã pe 17 februarie

tul de lege sau propunerea legislativã se pre-
zintã Parlamentului numai împreunã cu deci-
zia CCR. În 4 februarie, Comisia pentru revi-
zuirea Constituþiei a adoptat în unanimitate
proiectul de modificare a Legii fundamentale.
Preºedintele Comisiei, Crin Antonescu, a
anunþat atunci cã proiectul va fi trimis Gu-
vernului, CCR ºi Comisiei de la Veneþia, dupã
care va intra în dezbaterea Camerelor Parla-
mentului.



  cuvântul libertăţii / 3sâmbătă, 8 februarie 2014 administraţie

Iritată de faptul că există un curent de opi-
nie conform căruia facturile sunt mari din ca-
uza Termoficării şi a Primăriei Craiova, pri-
marul Lia Olguţa Vasilescu a ieşit, ieri, într-o
conferinţă de presă, pentru a le demonstra
craiovenilor cine fură pe cine. ”O să vă dau
exemple ca să vedeţi cum sunt jefuiţi oame-
nii. Pentru că acesta este termenul: jefuiţi!
Veţi vedea cine fură pe cine...”, a spus pri-
marul. Olguţa Vasilescu a făcut public re-
zultatele unui control, efectuat recent de
departamentul din subordine la câteva din-
tre asociaţiile din Craiova, menţionând că nu
se pot face verificări la toate cele 436 de
asociaţii existente deoarece sunt doar 9 func-
ţionari cu această sarcină, iar o verificare
durează trei săptămâni. „Am răspuns doar
la sesizările punctuale”, a menţionat Olguţa
Vasilescu. Potrivit autorităţilor, în 2013 s-au
făcut 21 de controale. S-au înaintat la Ser-
viciul de Investigare a Fraudelor 8 dosare
pe 2012 şi 8 dosare pe 2013.

Ce plăteşte locatarul
şi ce scrie administratorul

La asociaţia de proprietari B1 ANL, din
Craioviţa Nouă, este administrator Ion Bar-
bu, care este plătit cu un salariu de 2.100 de
lei brut pentru un program de 8
ore. Analizând cele descoperite în
urma controlului, Olguţa Vasiles-
cu a arătat că acesta şi-a însuşit
aproape 10 milioane de lei vechi
din banii pe care oamenii îi plăteau
la întreţinere. Controlorii au obser-
vat că administratorul le tăia loca-
tarilor chitanţe pe sume mai mari,
iar când înregistra în registrul de
casă îi nota cu sume mai mici sau
nu îi mai nota deloc. Locatara Tur-
cilă Maria a fost „furată” cu 5 lei,
locatarul Negrilă Hermina cu 3 lei
etc. Un alt locatar, Georgescu Oti-
lia, a plătit o chitanţă de 287 de lei
pentru întreţinere, dar banii ei nu
au mai fost înregistraţi şi în regis-
trul de casă. „Omul a venit, şi-a
achitat factura la timp, ea nu apa-
re înregistrată în casă şi, automat,
banii respectivi au intrat în buzunarul admi-
nistratorului. Rezultă un minus în casierie de
929,37 de lei. Deci din start acest domn, ad-
ministratorul Ion Barbu, şi-a băgat în buzu-
nar aproape 10 milioane de lei vechi”.

Cum se umflă facturile
Olguţa Vasilescu susţine că administrato-

rii au mai multe metode după care acţionea-
ză. În cadrul aceleiaşi asociaţii, s-a consta-
tat că, în luna aprilie 2012, administratorul
Ion Barbu a repartizat greşit locatarilor su-
mele pe care le-au transmis furnizorii de uti-
lităţi. În luna respectivă, Compania de Apă
Oltenia a emis o factură de 9.861 de lei, dar
administratorul a repartizat c ătre cetăţeni
11.038 de lei, de aici o diferenţă de 1.356 de
lei.Termo a emis o factură de 7.620 de lei,
dar s-au repartizat 7.752 de lei. Salubritatea
a trimis şi ea o factură de 3.639 de lei, dar
s-au repartizat 3.710 de lei. „În total este o
diferenţă de 2.232 de lei. Practic s-au furat
22 milioane de lei, încărcându-se în plus
facturile tuturor oamenilor”, a concluzionat

„Sunteţi jefuiţi!”
Administratorii sunt cei care le umflă locatarilor facturile la întreţinere. Pri-

marul Lia Olguţa Vasilescu a ieşit, ieri, într-o conferinţă de presă, pentru a le
transmite craiovenilor că aceştia sunt jefuiţi de către administratori, şi nu de
către Primărie sau Termoficarea care le calculează corect facturile, aplicând
acelaşi tarif – redus cu 10%, adică 220 de lei pe gigacalorie - pentru toată Cra-
iova. Pentru că municipalitatea nu are suficient personal pentru a-i verifica în
timp util pe toţi administratorii şi nu există nici cadru legal care să îi dea voie să
se implice mai mult în bucătăria internă a asociaţiilor de proprietari, Olguţa Va-
silescu îi sfătuieşte pe toţi craiovenii care se simt înşelaţi să ceară explicaţii
pentru modul cum li s-a calculat factura. Dacă sunt nemulţumiţi de administra-
tor, să se întrunească şi să-l schimbe din funcţie.

primarul Craiovei. Grav este că acest lucru
nu s-a întâmplat numai într-o singură lună,
ci în mai multe, controlul Primăriei scoţând
la iveală faptul că, în noiembrie 2012, s-au
sustras după această metodă 382 de lei, în
decembrie 2012 – 1.520 de lei, în ianuarie
2013 – 389 de lei, în mai 2013 – 3.048 de
lei, iar în luna octombrie 2013 – 4.051 de
lei. Ca să rezolve ac eastă problemă însă,
Termoficarea a promis că va afişa, în fieca-
re scară de bloc, cantitatea totală a gigaca-
loriei consumate de locatari şi suma pe care
aceştia o datorează per total.

Detergenţi, mături cu coadă
şi pixuri cu gel

Controlul a scos la iveală şi alte lucruri mai
puţin obişnuite pe care şi le permit adminis-
tratorii. În urma verificărilor, s-a demonstrat
că s-au cheltuit 12.000 de lei numai într-o
singură lună pentru materialele de curăţenie,
rechizite şi plimbările cu taxiul. De exemplu,
pentru curăţenia celor 15 scări de bloc ale
asociaţiei menţionate, în anii 2012 şi 2013,
s-au cumpărat 789 de sticle de un litru cu
soluţie „Mr. Proper” (câte 35 de sticle în fie-
care lună), 990 de bucăţi de lavete umede,
550 de mănuşi de unică folosinţă (câte 60 de

bucăţi pe fiecare lună), 775 de becuri (câte
40 de becuri pe lună), 167 de rezerve de mop.
S-au mai cumpărat 120 de kilograme de de-
tergent automatic (în saci de câte 6 kilogra-
me), pentru care controlorii au arătat că nu
era util asociaţiei, dar totuşi a fost cumpărat.
De la un PFA au fost achiziţionate mai multe
mături cu coadă – 60 de bucăţi la preţul de 8
lei şi mături din nuiele – 30 de bucăţi la preţul
de 4 lei. O achiziţie care a sărit în ochi a fost
şi cea de rechizite, administratorul Ion Barbu
cumpărând pixuri cu gel la preţul de 21,99
de lei pe bucată.

Cinci plimbări cu taxiul într-o zi
Pe data de 15 decembrie 2013, adminis-

tratorul Ion Barbu s-a plimbat de cinci ori
cu taxiul şi bonurile au fost decontate din
banii locatarilor. Prima cursă a comandat-o
la ora 9.43 de dimineaţa şi l-a costat 5,27 de
lei. După nici o oră, în jur de 10.30, a luat
din nou taxiul şi a efectuat o cursă care l-a
costat 23,72 de lei. La ora prânzului, a mai
făcut o plimbare pentru care a plătit 6,31 de

lei. La prânz, încă o cursă cu bon de 5 lei,
iar seara, la ora 19.14, ultima cursă cu ta-
xiul – 5,47 de lei. Toate cele cinci plămbări
din ziua respectivă au costat 45,78 de lei,
iar controlorii au semnalat faptul că ”nu exis-
tă referat pentru necesitatea acestor depla-
sări”. ”Deplasarea zilnică cu taxiul, între 3
şi 6 deplasări zilnice, sub pretextul că în
cadrul Adunării Generale a fos t aprobată
suma de 350 de lei, lunar, pentru deplasa-
re cu taxiul,  în urma votului a 12 locatari
prezenţi. Deci din câteva sute de locatari
s-au prezentat 12, fiind probabil ac eiaşi
care sunt scutiţi de penalităţi şi li se uită
facturile pe undeva, iar ei l-au ales pe dom-
nul. El şi-a făcut treaba mai departe”,  a

explic at tot primarul.
Administratorii, aleşi în funcţie

cu votul a câţiva locatari
Autorităţile locale susţin că aceşti

administratori sunt menţinuţi totuşi
în funcţie de către locatari din cau-
za faptului că ei nu îşi dau interesul
în privinţa mersului asociaţiei. Po-
trivit primarului, în fiecare asocia-
ţie există un grup de 12-14 locatari
care participă la toate adunările ge-
nerale şi ei aprobă toate propunerile
administratorului, inc lusiv salariul
ac es tuia. Ce primesc ac eş tia în
sc himb? Tot autorităţile spun ce
anume. Fiindcă administratorii în-
târzie să verse banii către furnizori
sau îi cheltuiesc pe alte lucruri – tot
felul de reparaţii urgente –se acu-
mulează penalităţi. Când se face re-
partizarea acestor bani, cei 12 loca-

tari activi sunt mai mereu printre cei favori-
zaţi, acestora nefiindu-le plasate şi sume pro-
venite din penalităţi, fiind serviciul pe care
administratorul îl întoarce acestora. „Sunt
nişte persoane care vin şi votează de fiecare
dată preşedinţii de asociaţii. Ei sunt scăpaţi
din vedere atunci când trebuie să le fie cal-
culate penalităţile. În schimb, ceea ce ar tre-
bui ei să plătească se reportează în facturile
celorlalţi cetăţeni, care sunt de bună credin-
ţă şi îşi plătesc facturile la zi”, acelaşi lucru
fiind constatat şi la asociaţia cu pricina.

Asociaţia nr. 24 Craioviţa Nouă
nu a mai plătit nimic din 2008

Un alt exemplu de neimplicare a locatari-
lor, oferit tot de primar, este cel de la Aso-
ciaţia nr. 24 Craioviţa Nouă, unde adminis-
trator este Tamara Chiriac, cea învinuită că
a delapidat 3 miliarde de lei din banii locata-
rilor, fapt pentru care i s-a retras atestatul.
„Ea nu e în puşcărie, aşa cum v-aţi fi aştep-
tat, şi există încă oameni care încă îi plă-

tesc. În loc să facă o şedinţă de asociaţie şi
să ia măsuri, că e vorba de banii lor, până la
urmă, stau şi aşteaptă. Nu ştiu ce aşteap-
tă...”, a declarat Olguţa Vasilescu. Autorită-
ţile spun că administratorul nu colaborează
cu Primăria Craiova, motiv pentru care nu
se cunoaşte cum se ţine evidenţa banilor în-
casaţi de la locatari. Municipalitatea a apelat
atunci la furnizorii de utilităţi. SC Termo,
CAO şi Salubritatea au transmis acelaşi me-
saj: asociaţia nu a mai plătit nimic din anul
2008. „E imposibil ca măcar un om din aso-
ciaţia respectivă să nu îşi fi achitat facturile
în această perioadă, dar nu sunt plăţi făcu-
te”. Asociaţia de proprietari nr. 24 Craioviţa
Nouă are datorii la SC Termo de 2,21 mili-
oane de lei, la CAO de 1,44 milioane lei şi la
Salubritate de 118.000 de lei.

Primarul îi sfătuieşte pe craioveni
să ceară socoteală

În absenţa unei posibilităţi legale de a se
implica în treburile asociaţiilor de proprie-
tari, altfel decât prin metoda controalelor –
iar acestea sunt puţine din cauza numărului
redus de angajaţi – primarul Craiovei a ac-
centuat faptul că locatarii trebuie să înveţe
să îşi dea interesul mai mult, ei fiind singurii
care pot face acest lucru. „Oamenii sunt cei
care au dreptul şi obligaţia de a cere expli-
caţii asociaţiilor. De două săptămâni, aud
numai că Primăria e vinovată. Nu are nici o
treabă Primăria aici, gigacaloria e aceeaşi în
orice colţ al Craiovei, că e vorba de Craiovi-
ţa, de Brazdă. Eu nu pot să mă implic mai
mult în afara faptului că am făcut ce am
făcut pentru Craiova: să scad preţul gigaca-
loriei! Credeţi-mă că asta, pentru Termofi-
care, pe care am preluat-o cu o datorie de
50 milioane de euro, e foarte greu de supor-
tat”. Întrebată care ar fi, totuşi, posibilitatea
ca Primăria Craiova să aibă mai multă auto-
ritate asupra administratorilor, Olguţa Vasi-
lescu a declarat că trebuie schimbat cadrul
legislativ care reglementează funcţionarea
asociaţiilor. „Eu ţip de un an şi jumătate să
se schimbe legislaţia. Dar e destul de com-
plicat, pentru că va trebui să consulţi foarte
multe instituţii care sunt implicate aici. Pă-
rerea mea e că trebuie să fie organizat un
grup de lucru, cu specialişti de la mai multe
ministere, care au trecut prin administraţie
şi care să lucreze la un astfel de proiect de
lege. Nu e simplu, e foarte complicat”.

Autorităţile locale au lăsat să se înţeleagă
faptul că, în această situaţie, problema poa-
te fi rezolvată numai pe cont propriu, de către
fiecare locatar în parte, care trebuie să cea-
ră explicaţii administratorului, iar atunci când
se strâng mai multe reclamaţii la adresa lui,
să îl schimbe din funcţie.

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

Lia Olguţa
Vasilescu
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Pe 18 iulie 2012 se înregistra pe
rolul Tribunalului Dolj dosarul în
care Alexandru Cosmin Licºor,
Dumitru Cãtãlin Licºor ºi Virgil
Nicolae erau trimiºi în judecatã de
procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova pentru constitui-
re de grup infracþional organizat,
acces fãrã drept la un sistem in-
formatic în scopul obþinerii de date
informatice prin încãlcarea mãsu-
rilor de securitate, deþinere de echi-
pamente în vederea falsificãrii in-
strumentelor de platã electronicã
ºi efectuarea de operaþiuni finan-
ciare în mod fraudulos.

Cercetãrile în acest dosar au în-
ceput încã de la sfârºitul anului
2008. Potrivit rechizitoriului întoc-
mit în cauzã, în octombrie 2008,
poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova prindeau de veste cã Du-
mitru Cãtãlin Licºor deþine carduri
bancare falsificate, cu care a fã-
cut mai multe retrageri frauduloa-
se de numerar de la bancomate din
Craiova. Ca sã fie mai greu de de-
pistat sau de recunoscut, bãrbatul
acþiona noaptea, preferând ATM-
urile Bãncii Româneºti. La o astfel
de retragere, cardul folosit a fost
restricþionat ºi oprit în bancomat,

Poliþiºtii Serviciului pentru
Imigrãri Dolj au depistat, ieri,
în cadrul unor verificãri spe-
cifice, un tânãr de 21 de ani,
din Republica Moldova, care
nu mai îndeplineºte condiþiile

Poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigare a Fraudelor împreunã cu
reprezentanþi ai Direcþiei Sanitar-Ve-
terinare ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor ºi Oficiului Judeþean pentru Pro-
tecþia Consumatorului Dolj, au des-
fãºurat, în perioada 5 – 6 februarie,
o serie de acþiuni, în municipiul Cra-
iova, pentru prevenirea ºi combate-
rea faptelor de evaziune fiscalã din
domeniul „comerþului cu carne, pro-
duse din carne congelate ºi legume-
fructe”. Oamenii legii au verificat 32

Craioveni condamnaþi pentruCraioveni condamnaþi pentruCraioveni condamnaþi pentruCraioveni condamnaþi pentruCraioveni condamnaþi pentru
„tras cu cardul” în Germania ºi Olanda„tras cu cardul” în Germania ºi Olanda„tras cu cardul” în Germania ºi Olanda„tras cu cardul” în Germania ºi Olanda„tras cu cardul” în Germania ºi Olanda

Comercianþi i ,Comercianþi i ,Comercianþi i ,Comercianþi i ,Comercianþi i ,
verificaþi de poliþiºtiverificaþi de poliþiºtiverificaþi de poliþiºtiverificaþi de poliþiºtiverificaþi de poliþiºti

societãþi comerciale precum ºi 19
persoane fizice autorizate, iar pen-
tru neregulile constatate au aplicat 17
sancþiuni contravenþionale, valoarea
amenzilor fiind de 105.000 lei. De
asemenea, poliþiºtii au confiscat mãr-
furi pentru care comercianþii nu au
putut prezenta documente de pro-
venienþã în valoare de aproape 2.400
lei, au declarat reprezentanþii Birou-
lui de presã al IPJ Dolj, precizând cã
astfel de activitãþi vor continua ºi în
perioada urmãtoare.

Student moldovean expulzat
dupã ce a fost exmatriculat

de bazã pentru care i-a fost
acordat dreptul de ºedere în
România. Mai exact, în urma
cercetãrilor efectuate, poliþiº-
tii au constatat cã cetãþeanul
moldovean, titular al unui per-

mis de ºedere în scop de stu-
dii, figura exmatriculat din ca-
drul facultãþii la care era în-
scris. Împotriva acestuia a fost
luatã mãsura revocãrii dreptu-
lui de ºedere în scop de studii
ºi s-a emis o Decizie de retur-
nare, prin care este obligat sã
pãrãseascã teritoriul României
în termen de 30 zile.

«Facem apel cãtre toþi cetã-
þenii strãini de pe raza judeþu-
lui ºi contãm pe respectul dum-
neavoastrã faþã de legislaþia în
domeniu, invitându-vã sã ne
contactaþi pentru orice proble-
mã legatã de aplicarea  preve-
derilor legale, la sediul Servi-
ciului pentru Imigrãri Dolj, din
strada „Amaradia” nr.32-34, la
numãru l  de  te le fon  0251/
407500, interior 20317, 20323,
20265, sau vizitând site-ul pu-
blic la adresa www.ori.mai.-
gov.ro», au precizat reprezen-
tanþii Serviciului pentru Imi-
grãri Dolj.

Trei craioveni, trimiºi în judecatã în
iulie 2012 pentru infracþiuni informa-
tice, au fost condamnaþi de judecãto-
rii Tribunalului Dolj la câte 3 ani de în-
chisoare cu executare. Sentinþa, pro-
nunþatã miercuri, nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel. Cei trei, care

în baza cercetãrilor efectuate ulte-
rior stabilindu-se cã titularul de
drept al contului pentru care se eli-
berase cardul era, de fapt, din
Frankfurt, iar din acel cont se fã-
cuserã retrageri neautorizate de pe
teritoriul României, Ungariei, Ita-
liei ºi Sloveniei.

Câte 3 ani de închisoare
cu executare

Cercetãrile au continuat, oame-
nii legii stabilind cã Dumitru Cãtã-
lin Licºor acþiona îm-
preunã cu Alexandru
Cosmin Licºor ºi Virgil
Nicolae. Ultimii doi au
fost prinºi în timp ce
încercau sã pãrãseascã
þara cu maºina, în urma
percheziþiei fãcute în
autoturism fiind desco-
perite trei coli pe care
erau scrise combinaþii
de cifre ºi repere orare
de tipul celor stocate pe
cardurile bancare. Ur-
mare a cercetãrilor
efectuate ºi a corespon-
denþei cu state despre
care anchetatorii sus-
pectau cã ar fi fost

„cãlcate” de cei trei doljeni, s-a sta-
bilit cã cifrele de pe colile gãsite în
maºinã corespundeau unor carduri
bancare emise de bãnci olandeze.
Mai mult, la percheziþiile fãcute la
locuinþele lor au fost gãsite echi-
pamente ºi aparaturã pentru copiat
date de la bancomate dar ºi pentru
falsificarea cardurilor bancare. An-
chetatorii români au reuºit sã obþi-
nã de la autoritãþile olandeze chiar
ºi filmãrile în care cei trei au fost
surprinºi de camerele de suprave-
ghere la diverse bancomate ale

unor unitãþi bancare din acest stat.
Dupã mai bine de un an ºi ju-

mãtate de proces, judecãtorii Tri-
bunalului Dolj au pronunþat, mier-
curi, 5 februarie a.c., sentinþa în
dosar. Cei trei au fost gãsiþi vino-
vaþi de deþinere fãrã drept a unui
dispozitiv program informatic, pa-
rolã, cod de acces sau datã infor-
maticã, deþinere de echipamente
ºi efectuarea de operaþiuni finan-
ciare în mod fraudulos (mai puþin
constituirea de grup infracþional
organizat) ºi au fost condamnaþi
la câte 3 ani de închisoare cu exe-
cutare. În plus, conform deciziei
instanþei, cei trei au de achitat
aproape 90.000 euro ºi câte 2.000
de lei cheltuieli judiciare cãtre stat.

„Obligã în solidar inculpaþii la
plata sumei de 89.432,29 euro,
echivalentul în lei la data efec-
tuãrii plãþii cãtre partea civilã

EQUENS Servicii Platã pentru
Europa. Ia act cã partea vãtãma-
tã Banca Româneascã SA Craio-
va nu se constituie parte civilã în
procesul penal. Confiscã de la in-
culpatul Licºor Dumitru Cãtãlin
suma de 5.320 lei. Menþine se-
chestrul asigurator instituit prin
ordonanþa din 01.04.2009 a DII-
COT - Serviciul Teritorial Craio-
va cu privire la suma de 2150 euro
ridicatã de la inculpatul Licºor
Dumitru Cãtãlin, depuºi la CEC
BANK Sucursala Craiova. Obli-
gã pe fiecare inculpat la câte
2000 lei cheltuieli judiciare sta-
tului din care câte 300 lei repre-
zentând taxã raport de expertizã
tehnico – ºtiinþificã. Cu apel.
Pronunþatã în ºedinþa publicã de
la 05 februarie 2014”, se mai ara-
tã în încheierea de ºedinþã a Tri-
bunalului Dolj.

au montat aparaturã de skimming pe
bancomate din Germania ºi Olanda ºi
au falsificat apoi carduri efectuând
retrageri frauduloase de numerar, au
de acoperit un prejudiciu de aproape
90.000 euro ºi de achitat câte 2.000
lei cheltuieli judiciare.
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Aseară s-a oficiat deschiderea
Jocurilor Olimpice de iarnă de la
Soci, o staţiune balneară la ţărmul
Mării Negre, în vecinătatea Cauca-
zului de Nord, printr-o somptuoa-
să ceremonie, în prezenţa a nume-
roşi lideri din întreaga lume. Preşe-
dintele rus, Vladimir Putin, princi-
palul iniţiator al organizării Jocuri-
lor Olimpice de iarnă 2014 în ţara
sa, a dorit să facă din acest eveni-
ment internaţional o vitrină a Ru-
siei. Se spune că organizarea com-
petiţiei a costat 50 de miliarde de
dolari (37 miliarde euro), de trei ori
mai mult decât a cheltuit Londra cu
organizarea Jocurilor Olimpice de
vară din 2012. Printre invitaţii cei
mai importanţi figurează secretarul
general al ONU, Ban Ki-moon, pre-
şedintele chinez, Xi Jinping, pre-
mierul turc, Recep Tayyip Erdogan,
dar şi preşedintele ucrainean, Vik-
tor Ianukovici, deplasat în plină criză
politică în ţara sa. Prezent a fost şi

MIRCEA CANŢĂR

Jocurile Olimpice de iarnă:
Controverse şi ameninţări

Victor Ponta, premierul României,
împreună cu soţia, Daciana Sârbu.
Ceea ce va permite un balet diplo-
matic,  concretizat prin c ât mai
multe întâlniri bilaterale, Kremlinul
intenţionând să-şi c onsolideze o
serie de legături cu aliaţi importanţi.
Cu toate acestea, preşedintele ame-
rican, Barack Obama, dar şi o serie
de lideri europeni, printre care pre-
şedinţii francez şi german, Francois
Hollande şi Joachim Gauk, nu vor
veni la Soci, ca reacţie la interzice-
rea, prin lege, în iunie anul trecut, a
propagandei homosexuale în faţa
minorilor şi stigmatizarea persoane-
lor gay. Într-un interviu pe NBC di-
fuzat joi, Barack Obama a menţio-
nat că delegaţia americană cuprin-
de şi sportivi homosexuali c a
membri, tocmai pentru a demon-
stra că „SUA refuză discriminarea”.
Referirea era la jucătorul de hochei,
Caitlin Cahow, şi fostul campion de
patinaj artistic Brian Boitano, doi

sportivi care şi-au anunţat homo-
sexualitatea. Dincolo de controver-
sele de această factură, nu ştim cât
de relevantă, oricum nu uşor de sur-
montat, altele sunt grijile organiza-
torilor: ameninţările de natură tero-
ristă la această a XXII-a ediţie a
Jocurilor Olimpice de iarnă. Motiv
pentru care mic a s taţiune Soci
(340.000 de locuitori) şi amenajă-
rile adiacente sunt văzute ca o veri-
tabilă fortăreaţă, deplin securizată.
În viziunea Kremlinului, grupurile
islamiste din instabila regiune a Cau-
cazului de Nord (Daghestan, Ce-
cenia, Osetia de Nord, Inguşeţia,
Kabardino-Balkarie etc.), responsa-
bile de multe atentate în ultimii zece
ani, supun Olimpiada de iarnă 2014
celei mai mari ameninţări teroriste
din era modernă. Pentru asigurarea
securităţii celor 3.000 de sportivi,
dar şi a turiştilor străini, Moscova
a mobilizat circa 60.000 de militari,
poliţişti şi agenţi secreţi. În medie

s-au calculat 20 de membri ai for-
ţelor de ordine pe fiecare sportiv.
Ceea ce nu s-a întâmplat nici în
2008, la Jocurile Olimpice de vară
de la Beijing. În interviul pentru
NBC difuzat joi, preşedintele Oba-
ma s-a arătat preocupat de această
chestiune, subliniind că Washing-
tonul s-a aflat în deplină colaborare
cu organizatorii, atât la nivelul for-
ţelor de ordine, cât şi în cel al schim-
bului de informaţii. Barack Obama
a avut cu acest prilej referiri cel
puţin interesante la adresa omolo-
gului său rus, Vladimir Putin, de-
spre care a spus că, studiindu-l cu
prilejul summiturilor şi al întâlniri-
lor bilaterale, a observat că „aerul
dur şi plictisit” este „un truc” pen-
tru consolidarea imaginii în ţara sa.
„El (n.r. – Putin) mă tratează întot-
deauna cu cel mai mare respect”, a
spus Obama, care mai crede că, în
pofida diferenţelor din ultimele luni
dintre Casa Albă şi Kremlin, Vladi-

mir Putin înţelege necesitatea de a
conlucra cu Washingtonul. Despre
înregistrarea video recentă a isla-
miştilor, prin care aceştia îşi anun-
ţau intenţia perpetuării atacurilor pe
durata Jocurilor Olimpice, s-a vor-
bit. Fiindcă securitatea nu este sin-
gura problemă la Soci, dar este cea
mai complexă, dovadă că a fost gre-
blată întreaga regiune de forţele de
securitate, care dispun de un sis-
tem de interceptare a comunicaţii-
lor  SORM, s imilar programului
PRISM al NSA. Nu mai puţin de
30.000 de agenţi de securitate vor
urmări toate site-urile, în tentativa
reduc erii proliferării de injurii la
politica lui Vladimir Putin. Bineîn-
ţeles că Daku Umarov, un jihadist
implacabil, considerat Ben Laden
din Caucaz, absolvent al Institutu-
lui de Petrol din Groznîi, radicali-
zat din 2007, tulbură liniştea orga-
nizatorilor, ameninţând forţa şi
grandoarea Rusiei.

 Şi de ac eas tă dată cele mai
multe nereguli au fost sesizate în
cabinetele medicilor de familie. Au
fost, din nou, identificaţi pensio-
nari care au beneficiat ilegal de pre-
scripţii medicale în cadrul Progra-
mului pentru compensarea cu 90%
a preţului de referinţă al medica-
mentelor pentru pensionarii cu ve-
nituri realizate numai din pensii de
până la 700 de lei pe lună. Ei au
declarat în scris că nu au alte ve-
nituri, deşi acest lucru s-a dovedit
a fi fals, în cele din urmă, figurând
în evidenţele ANAF cu alte veni-

Cabinetele medicale,
verificate de inspectorii CAS

Inspe ctorii Case i de  Asigurări de Sănăta-
te (CAS) Dolj au de scoperit din nou nereguli
în cabinetele medicale  în urma unor ve rifi-
cări efectuate  în ult ima lună.  Şi de această
dată au fost  aplicate  sancţiuni,  e chipe le  de

control trecând pragul a numai puţin de  18
cabinete  medicale  din jude ţ.  Scopul acestor
acţiuni a fost  ace la de  a ve rifica în ce măsu-
ră sunt re spectate clauzele contractuale  ş i
legis laţia în vigoare .

turi impozabile. În această situa-
ţie, reprezentanţii CAS au decis ca
sumele de bani imputate să se re-
cupereze de la persoanele care au
beneficiat nelegal de acestea.
Nereguli găsite la mai mulţi
medici de familie

La doi furnizori au fost identifi-
cate servicii medic ale raportate
către CAS Dolj, dar care nu s-au
regăsit în evidenţele cabinetelor
medicale sau nu au fost confirma-
te prin semnătură de către pacient.
Pentru serviciile medicale raporta-

te şi neefectuate, furnizorii au fost
sancţionaţi cu avertisment scris,
diminuarea cu 10% a sumei aloca-
te pentru plata per capita din luna
în care au fost identificate servi-
ciile respective şi cu recuperarea
contravalorii acestora.

În cazul a trei dintre medicii
verificaţi s-a constat că nu folo-
sesc formularele tipizate obligato-
rii, respectiv cereri de transfer ale
pacienţilor la medicul de familie,
fapt pentru care au fost sancţio-
naţi cu avertisment. Doi dintre fur-
nizori nu au completat corect şi la
zi formularele utilizate în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate, (în
fişa pacientului/registrul de consul-
taţii nu a fost consemnat numărul
talonului de pensie şi c uantumul
pensiei pentru pensionarii cu veni-

turi mai mici de 700 lei, sau a fost
solicitat acestora declaraţie pe pro-
prie răspundere privind veniturile
realizate. Pentru completarea inco-
rectă şi incompletă a documente-
lor cabinetelor a fost imputată con-
travaloarea compensării de 40% din
totalul de compensare 90%.
Control la concediile medicale

Pe de altă parte, doi dintre me-
dicii verificaţi nu au actualizat evi-
denţa informatică a bolnavilor cro-
nici transmisă la CAS Dolj, astfel
încât aceasta să corespundă cu cea
evidenţiată în Registrul de boli cro-
nice. Pentru lipsa concordanţei în-
tre cele două evidenţe, aceştia au
fost sancţionaţi cu avertisment
scris. Inspectorii Casei de Asigu-
rări de Sănătate Dolj au verificat şi

mai mulţi furnizori de servicii cli-
nice, servicii medicale în ambula-
toriul de specialitate – medicină
dentară şi furnizori de medicamen-
te compensate şi gratuite în trata-
mentul ambulatoriu. În toate aces-
te cazuri s-a constatat că sunt res-
pec tate clauzele contrac tului cu
CAS. Nu în ultimul rând, controa-
le au fost şi la furnizorii de servicii
medicale care au eliberat concedii
medicale concluzia fiind că nu s-
au comis nereguli la emiterea aces-
tora. Două dintre controale au avut
loc inopinat, la domiciliul pacienţi-
lor care beneficiază de conc edii
medicale, constatându-se că aceş-
tia fiind prezenţi la adresa declara-
tă pentru a urma programul de re-
cuperare recomandat.

RADU ILICEANU

24 de ani de activitate pentru Unimedical
Membrii sindicatului Unimedical au sărbătorit, ieri,

24 de ani de activitate printr-o conferinţă aniversară
la care au participat peste 150 de persoane. Cu aceas-
tă ocazie a fost prezentat un bilanţ al activităţii pe anul
trecut, dar şi strategia pentru perioada 2014-2015. În
continuare, cea mai mare provocare pentru sindica-
liştii din Sănătate rămâne reforma în domeniul sanitar,
mai ales găsirea unor soluţii de implementare eficiente
care să permită păstrarea locurilor de muncă şi o mai
bună salarizare.

„Sindicatul Unimedical este de acord cu reforma
în Sănătate având în vedere că în proiect am găsit
destule soluţii care ar putea îmbunătăţi activitatea
medicală în interesul pacientului. Iar pacientul este pe

primul loc în cadrul activităţii noastre profesionale”, a
precizat Ion Cotojman, preşedinte al sindicatului Uni-
medical. Anul trecut, reprezentanţii organizaţiei sindi-
cale au reuşit să negocieze cu partenerii de dialog so-
cial din toate unităţile sanitare în care există membri,
fiind acordate toate drepturile salariale.

La conferinţa de ieri au participat membri de sin-
dicat,  as istenţi şi medici de la Spitalul Judeţean de
Urgenţă din Craiova, Direcţia de Sănătate Publică
Dolj, Spitalul de Ps ihiatrie din Poiana Mare, Cen-
trul Regional de Transfuzii Sanguine,  Spitalul Fi-
lantropia,  Spitalul de Neurops ihiatr ie ş i Centrul
Medico-Social Brabova.

RADU ILICEANU
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Europarlamentarul PSD Vic-
tor Boºtinaru va avea luni, 10
februarie, o întrevedere la ni-
vel înalt cu Premierul Slovaciei,
Robert Fico, la Bratislava. În-
tâlnirea solicitatã de premierul
slovac vine pe fondul interven-
þiei decisive a eurodeputatului
Victor Boºtinaru în Parlamen-
tul European, pentru extinde-
rea regulii N+3 pentru Româ-
nia ºi Slovacia, fiind evitate
astfel dezangajãri automate de
fonduri europene în valoare de
2,5 miliarde euro pentru þara
noastrã ºi jumãtate de miliard de euro pentru Slovacia. Totodatã,
premierul Robert Fico îºi va exprima gratitudinea ºi faþã de efor-
turile eurodeputatului Victor Boºtinaru de a respinge demersurile
naþionaliste ºi separatiste, acþiuni aflate în conflict cu valorile fun-
damentale ale Uniunii Europene. Întrevederea de la începutul sãp-
tâmânii viitoare va ºi un prilej de a saluta cooperarea excelentã
dintre delegaþiile eurodeputaþilor români ºi slovaci în Parlamentul
European, precum ºi relaþiile strânse dintre România ºi Slovacia.

Europarlamentarul Victor Boºtinaru
va avea o întrevedere la nivel înalt
cu Premierul Slovaciei

Parlamentul European a
aprobat sãptãmâna aceasta o
propunere care consolideazã
drepturile pasagerilor ºi limitea-
zã la o listã închisã numãrul
„circumstanþelor extraordina-
re” pe baza cãrora transporta-
torul aerian poate refuza pasa-
gerilor dreptul la compensare.
Se previne, astfel, situaþia în
care companiile aeriene pun
refuzul de a plãti compensaþii
pe seama altor motive decât
cele indicate în regulament. „Creºterea numãrului de pasageri a
fost uneori însoþitã, în ultimii ani, de practici neloiale ºi de redu-
cerea calitãþii serviciilor. Statisticile aratã cã mulþi pasageri nu-
ºi cunosc drepturile. Mai mult, cei care le cunosc sunt reticenþi în
a cere compensaþii din cauza costurilor ridicate ºi a procedurilor
complicate. Situaþia trebuie sã se schimbe, iar raportul votat as-
tãzi este un pas în direcþia cea bunã....”, a precizat deputatul
european Marian-Jean Marinescu. Raportul introduce, printre
altele, obligaþia companiilor aeriene de a avea un punct de contact
în toate aeroporturile în care opereazã.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

Pasagerii companiilor aeriene
au drepturi care trebuie cunoscute
ºi respectate

Eurodeputata Renate Weber
considerã necesar ca o delega-
þie a Parlamentului European sã
meargã în Transnistria pentru
a se asigura cã exercitarea
dreptului fundamental la educa-
þie revine la normal. “În Trans-
nistria, intimidãrile ºi abuzurile
au escaladat într-un mod alar-
mant. Situaþia politicã din zonã,
aºa complicatã cum este, nu ar
trebui sã afecteze copiii, pãrinþii, profesorii ºi ºcolile. Educaþia
trebuie depolitizatã, iar hãrþuirile de orice tip împotriva instituþiilor
de învãþãmânt în limba românã trebuie sã înceteze”, a atras aten-
þia Renate Weber. Europarlamentarul a mai spus cã discriminarea
fãþiºã îmbracã forme tot mai ameninþãtoare. «ªcolilor româneºti
le-au fost blocate conturile, iar directorul Liceului Lucian Blaga
din Tiraspol a fost arestat miercuri. Motivul? A adus de la Minis-
terul Educaþiei din Chiºinãu salariile colegilor sãi, în moneda ofi-
cialã a Republicii Moldova, ceea ce a fost considerat infracþiune,
iar salariile au fost confiscate ca fiind „valutã nedeclaratã”», a
explicat europarlamentarul PNL.

Europarlamentarul Renate Weber:

„În Transnistria, hãrþuirile împotriva
ºcolilor în limba românã trebuie
sã înceteze”

În cadrul protocolului tripartit
încheiat între Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA), Agence de Services et de
Paiement (ASP) ºi FranceAgriMer
(FAM), APIA a organizat, timp de
douã zile, în perioada 6-7 februa-
rie 2014, la Bucureºti, seminarul
privind programele de informare ºi
promovare a produselor agricole
ºi în special a vinurilor pe piaþa in-
ternã ºi pe pieþele þãrilor terþe. Din
partea FAM, au participat Cyrille
Schweizer, ºef al Departamentu-
lui Strategie ºi Cooperare Europea-
nã ºi Internaþionalã ºi Anne Haller,
expert pentru programe de promo-
vare produse viticole. „Principale-
le aspecte discutate au fost legate
de autorizarea plãþilor, respectiv
plata avansurilor ºi justificarea par-
þialã /finalã a avansurilor, plãþile
intermediare, constituirea ºi exe-
cutarea garanþiilor, tipuri de garan-
þii utilizate, tipuri de controale ad-
ministrative, tehnice,
contabile ºi încadrarea
acestora în categoria
,,controale la faþa locu-
lui”, modul concret de
realizare a controalelor,
monitorizarea programe-
lor de promovare ºi de-
rularea acestora”, se
precizeazã într-un co-
municat al APIA.

Îmbunãtãþirea
politicilor comunitare
în sectorul agricol

De asemenea, s-au
discutat noile propuneri
la nivel european de re-

Seminar organizat de APIA:

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

formare a politicii de promovare a
produselor agricole care vor duce
la abrogarea Regulamentului (CE)
nr. 3/2008, vizând: creºterea sem-
nificativã a ajutorului alocat iniþia-
tivelor de informare ºi promovare

în scopul creºterii competitivitãþii
agriculturii europene, stabilirea
unei strategii europene de promo-
vare care sã ducã la o creºtere a
numãrului de programe de promo-
vare ºi a fluxurilor comerciale cu

produse agricole, simplifi-
carea procedurilor adminis-
trative ºi facilitarea mana-
gementului programelor.
„Colaborarea dintre agen-
þiile de plãþi din cele douã
state membre a început
încã din anul 2007 ºi a avut
ca scop acordarea de con-
siliere ºi suport tehnic ºi
metodologic de cãtre par-
tea francezã în vederea îm-
bunãtãþirii continue a mij-
loacelor ºi metodelor de
aplicare a politicilor comu-
nitare în sectorul agricol”,
se mai spune în comunica-
tul de presã al APIA.

 Asociaþia Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor ºi Pro-
movarea   Programelor ºi Strate-
giilor din România – InfoCons a
încheiat un Protocol de Colabo-
rare cu Patronatul Serviciilor de
Securitate, ce are ca obiect con-
sultarea ºi susþinerea reciprocã în
iniþierea ºi derularea de Programe
ºi Campanii de Educare ºi Infor-
mare a Consumatorilor. Asocia-
þia Naþionalã pentru Protecþia
Consumatorilor este o asociaþie
de consumatori neguvernamenta-
lã ce apãrã drepturile consumato-
rilor. Este membrã fondatoare a

Protecþia Consumatorlor ºi Patronatul Serviciilor
de Securitate au încheiat protocol de colaborare

Federaþiei Asociaþiilor de Consu-
matori. Patronatul Serviciilor de
Securitate – persoanã juridicã ro-

mânã de drept privat, fãrã scop
patrimonial, apoliticã, nelucrativã,
nonguvernamentalã ºi indepen-
dentã, constituitã în baza legisla-
þiei româneºti ºi a liberului con-
simþãmânt, cu reprezentativitate
în domeniul securitãþii private,
membru fondator al Federaþiei
Serviciilor de Securitate. „Prin
semnarea Protocolului, cele douã
organizaþii confirmã o colaborare
îndelungatã ºi se angajeazã insti-
tuþional sã o dezvolte pe multiple
planuri, în beneficiul consumato-
rilor din România”, se precizeazã
într-un comunicat de presã.

În vederea realizãrii unor lucrãri de
întreþinere a sistemului informatic de
carduri al BRD-Groupe Société
Générale, reþeaua de ATM-uri ºi POS-
uri a bãncii va fi opritã în noaptea de luni
10 februarie spre marþi 11 februarie

BRD întrerupe temporar  sistemul informatic
de carduri pentru lucrãri de întreþinere

2014, între orele 02:00 ºi 07:30. În acest
interval orar, cardurile bancare emise
de BRD - Groupe Société Générale nu
vor putea fi utilizate pentru plãþi la co-
mercianþi ºi retrageri de numerar, în
România sau în strãinãtate.

Promovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþa
internã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþe

Promovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþa
internã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþe

Promovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþa
internã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþe

Promovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþa
internã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþe

Promovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþa
internã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþe

Promovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþa
internã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþe

Promovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþa
internã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþe

Promovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþa
internã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþe

Promovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþaPromovarea vinurilor pe piaþa
internã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþeinternã ºi pe pieþele þãrilor terþe



cuvântul libertãþii / 7sâmbãtã, 8 februarie 2014 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Se poate ºi aºaSe poate ºi aºaSe poate ºi aºaSe poate ºi aºaSe poate ºi aºa
În relaþiile mele cu prieteni ºi cunoºtinþe

din arealul cultural care ne-au vizitat Þara –
ºi Craiova – am reþinut, nu fãrã un senti-
ment de jenã, pentru moment inexplicabil,
nedumerirea lor la o expresie intratã în com-
portamentul nostru cotidian: Merge ºi aºa!
Ce poate fi, m-am întrebat, atât de intrigant
într-o „vorbã” cãreia uzul excesiv i-a ºters
cu totul, pentru noi, întreaga claritate se-
manticã? ªi abia mai târziu am realizat cã
tocmai în modul abuziv în care o folosim,
ca într-un joc pe cât de absurd ºi de ires-
ponsabil, e inclusã o bunã parte din defetis-
mul nostru intrat în ethosul identitar. Încro-
pim ceva sub presiunea unui mãrunt necaz
ori a unei catastrofe (ca atunci când arun-
cãm zãpada din faþa curþii pe drumul public
ori când chinuim o mârþoagã sã ne tracteze
carul cu lemne înþepenit în vreun ºanþ) ºi

invocãm orgolioºi sentinþa: Merge ºi aºa!
Faptul, atât de evident, cã, în realitate, nu
merge deloc, cã nu e deloc nici bine, nici
funcþional, nu mai are nicio importanþã: mer-
ge ºi gata. Strâmb, cruciº, aiurea, în cele
mai variate ºi mai controversate aspecte ale
vieþii de fiecare zi, de la gestul greþos de a
arunca ambalajul de la o ciocolatã pe calda-
râm, unde se nimereºte, trecând prin injuria
fudulã a autoritãþii cu care venim în contact
ºi pânã la imprecaþia camuflatã sub spectrul
poftei jucãuºe a maximei demnitãþi în stat,
acest enunþ scapã, nemotivat, obligaþiei noas-
tre de a-l refuza. ªi a-l respinge, în numele
unei îndreptãþiri, civice ºi morale, la un merge
numai aºa: adicã, aºa cum trebuie, cum se
cuvinte; cu alte cuvinte, în limitele unei mi-
nime normalitãþi de care încã ducem lipsã.

Gândurile de mai sus mi le-a iscat, fãrã

vreun preaviz anume, aspectul pe care ora-
ºul în care vieþuim îl etaleazã în aceste zile
dupã ninsorile abundente din ultimul timp.
Am ieºit, din hibernarea mea de pensionar
neresemnat, ieri din casã, ºi am descoperit
cu plãcutã surprizã cã instituþiile adminis-
traþiei locale ºi-au fãcut, de data aceasta, cu
prisosinþã datoria. De pe strada „Brestei”
pânã în centru, carosabilul e curat ca într-o
toamnã timpurie, iar ceea ce m-a surprins
încã ºi mai mult a fost faptul de a descoperi
cã ºi trotuarele, de pe marile acces de ac-
ces, au fost degajate de zãpadã pânã la as-
falt. Fireºte, cândva treaba asta mai intra ºi
în sarcina gospodarilor. Inventariind, sumar,
ici-colo, n-aº spune cã nu regãsesc ºi mâna
câte unui proprietar care n-a pierdut irevo-
cabil simþul acela, altminteri în suferinþã, al
bunului spirit gospodãresc. Îmi amintesc

însã cã, în prima noapte – ºi, apoi, în cele
care-au urmat – a ninsorii abundente utilaje
ºi salariaþi ai companiei de profil local du-
ceau o veritabilã bãtãlie pe strada pe care
locuiesc. Ieri, pe o stradã lãturalnicã „Ma-
riei Tãnase”, un utilaj ºi câþiva angajaþi ai
RADPL traficau cantitãþi uriaºe de zãpadã
într-un loc mai ferit. Nu mai vãzusem de-
mult un astfel de demers ºi, sincer, nici nu
credeam cã mai era posibil. Mi-am zis cã,
totuºi, se va fi schimbat ceva în modul de
gândire ºi de acþiune al staff-ului edilitar cra-
iovean. ªi aºa trebuie sã ºi fie.

Dar, încã sub incidenþa devenitã oarecum
obsesivã a acelui insinuant merge ºi aºa, am
simþit tentaþia unei reevaluãri. ªi mi-am zis, sub
spectrul rãsucit al lui Galileu, cã, da, se poate
ºi aºa. Adicã, aºa cum e firesc, cum e normal.
ªi cum îi stã bine unui lucru bine fãcut.

Agenþia Naþionalã a Medicamentului a
interzis punerea pe piaþã a vaccinului anti-
gripal produs de Institutul Cantacuzino,
dupã ce rezultatele testelor au indicat o
concentraþie foarte mare de endotoxine,
care ar putea sã producã la administrare
reacþii adverse, precum febrã sau ºoc ana-
filactic. Preºedintele Agenþiei Naþionale a
Medicamentului, Marius Savu, a declarat
joi, pentru MEDIAFAX, cã Institutul Can-

tacuzino a produs în acest sezon 400.000
de doze de vaccin antigripal, din care au
fost prelevate probe pentru analize de con-
formitate. Aceste probe transmise de In-
stitutul Cantacuzino la Agenþia Naþionalã a
Medicamentului erau însoþite de un bule-
tin de conformitate al producãtorului.

În 24 decembrie 2013, ANM a comuni-
cat Institutului Cantacuzino cã vaccinul nu
poate fi pus pe piaþã întrucât nivelul de
endotoxine depãºea limita admisã. Institu-
tul Cantacuzino a fãcut un nou test ºi a
cerut totodatã ANM sã reia verificãrile, re-
zultatele indicând, la ambele instituþii, cã
produsul nu este conform, a precizat Ma-
rius Savu. La rândul sãu, ANM a trimis

Ponta a trimis Corpul de Control la Institutul Cantacuzino,
dupã problemele la vaccinul antigripal

Premierul Victor Ponta a trimis
Corpul de Control la Institutul Can-
tacuzino, dupã ce Agenþia Naþio-
nalã a Medicamentului a interzis

punerea pe piaþã a vaccinului anti-
gripal, testele indicând posibile
efecte adverse, au declarat agen-
þiei MEDIAFAX surse oficiale.

probe, pentru reverificare, ºi Agenþiei fran-
ceze a Medicamentului, care a comunicat,
în 31 ianuarie, cã vaccinul nu este con-
form normelor. Rezultatele au indicat fap-
tul cã vaccinul antigripal produs la Insti-
tutul Cantacuzino are peste 3.000 de uni-
tãþi per mililitru de endotoxine, faþã de sub
100 pentru un produs conform. Agenþia
francezã a fãcut ºi un al doilea test, de
reconfirmare, care de asemenea a indicat ace-

leaºi rezultate, rãspunsul fi-
ind primit de ANM miercuri.

În aceste condiþii, ANM
a transmis o adresã oficialã
Institutului Cantacuzino ºi,
totodatã, i-a informat pe mi-
nistrul Sãnãtãþii ºi pe pre-
mier cã vaccinul antigripal
produs în þarã nu este con-
form ºi nu poate fi pus pe
piaþã, a precizat Marius
Savu. “Rezultatul din ianua-
rie nu a schimbat cu nimic
decizia din decembrie 2013,
când ANM nu a dat avizul
de punere pe piaþã pentru
vaccinul antigripal produs
de Institutul Cantacuzino”,

a spus Marius Savu. Preºedintele ANM a
adãugat cã reacþiile adverse în cazul ad-
ministrãrii unui vaccin antigripal cu peste
3.000 de unitãþi per mililitru de endoto-
xine poate avea reacþii adverse de tipul
febrã, frisoane ºi, foarte rar, ºoc ana-
filactic. Savu a mai spus cã dupã co-
municarea faptului cã vaccinul anti-
gripal produs de Institutul Cantacu-
zino nu poate fi administrat, a avut o
discuþie cu ministrul Sãnãtãþii privind
o posibilã utilizare a acestuia într-o
situaþie extremã, cum ar fi pandemia.

Preºedintele ANM a precizat cã, în
cazul unei pandemii, utilizarea aces-
tui vaccin ar putea fi reanalizatã, fi-

ind posibilã o eventualã ad-
ministrare doar dacã bene-
ficiile ar fi cu mult mai mari
decât riscurile. Ministrul
Sãnãtãþii, Eugen Nicolães-
cu, a anunþat joi, în video-
conferinþa cu reprezentanþii Direcþiilor de
Sãnãtate Publicã (DSP) ºi managerii de
spitale, cã poate fi încheiatã campania de
vaccinare sezonierã 2013-2014, datã fiind
circulaþia redusã a virusului, iar cele
400.000 de doze de vaccin produse la In-
stitutul Cantacuzino vor rãmâne în stocul
de rezervã. Eugen Nicolãescu a precizat
cã recomandarea Comitetului Naþional de
Vaccinologie a fost epuizarea stocurilor
existente în acest moment în teritoriu, la
DSP ºi în cabinetele medicilor de familie,
cantitate care acoperã nevoia de vaccina-
re pentru întregul sezon, dupã care cam-
pania de vaccinare poate fi declaratã în-
cheiatã. Nicolãescu a mai spus cã cele
400.000 de doze de vaccin antigripal vor
rãmâne în custodia Institutului Cantacuzi-
no pentru cazuri de pandemie sau pentru
orice situaþie excepþionalã, conform reco-
mandãrii Agenþiei Naþionale a Medicamen-
tului ºi Dispoziti-
velor Medicale
(ANMDM).

Problema ºocului anafilactic în urma
administrãrii vaccinului antigripal este
“puþin exageratã” câtã vreme aceastã re-
acþie adversã nu a apãrut la pacienþi cu
febrã tifoidã sau holerã, în cazul cãrora
produsele de imunizare au sute de mii de
unitãþi de endotoxine, spune prof. dr.
Emanoil Ceauºu. “Endotoxina este peste
tot în organismul nostru ºi foarte prezentã
în fermele de animale. În vaccinul împo-
triva febrei tifoide sau a holerei existã en-
dotoxinã într-o concentraþie de sute de
mii de unitãþii. Pacienþii ºtiu cã, atunci
când îºi fac vaccinul, reacþia adversã este
puþinã febrã”, a declarat ieri, pentru ME-
DIAFAX, managerul Spitalului de Boli in-
fecþioase ºi Tropicale “Victor Babeº” din
Capitalã, prof. dr. Emanoil Ceauºu. Aces-
ta a adãugat cã, în opinia lui, este puþin
exageratã problema legatã de ºocul ana-
filactic ce ar putea fi provocat de vacci-

nul antigripal produs de Cantacu-
zino, la care a fost gãsitã o con-
centraþie de peste 3.000 de unitãþi
de endotoxine. “ªocul anafilactic
poate apãrea atunci când te înþea-
pã o albinã, în cazul unui alergic
la alune care mãnâncã acest pro-
dus sau în cazul utilizãrii unui me-
dicament, dacã pacientul este aler-
gic la una dintre componentele
acestuia. Niciunul dintre pacienþii
noºtri cu febrã tifoidã sau holerã,
imunizaþi cu vaccinurile bacterie-
ne care conþin sute de mii de uni-
tãþi de endotoxinã, nu a fãcut ºoc
anafilactic”, a explicat prof. dr.
Emanoil Ceauºu.
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Potrivit calendarului aprobat de
Ministerul Educaþiei, urmãtoarea
vacanþã, cea de primãvarã, este
cuprinsã între 12 ºi 22 aprilie, dupã
care elevii vor reveni în bãnci ime-
diat dupã Paºtele Ortodox, pe 23
aprilie. În acest an, pânã la data de
23 mai se vor desfãºura ºi exame-
nele de evaluare naþionalã, la fina-
lul claselor a II-a, a IV-a ºi a VI-a.
Dupã aproape douã luni de studii
ºi teze, vineri, 20 iunie, se va în-
cheia cel de-al doilea semestru, iar

Dupã ce s-au bucurat de vacanþa intersemestrialã care a durat o sãptã-
mânã, elevii se vor întoarce la cursuri luni, 10 februarie a.c., când începe

semestrul al II-lea din anul ºcolar 2013-2014.

elevii vor intra în vacanþa de varã,
pânã pe 14 septembrie.

33 de sãptãmâni de studiu
pentru liceeni

Prin excepþie, pentru clasele ter-
minale din învãþãmântul liceal, anul
ºcolar are 37 de sãptãmâni, din
care durata cursurilor este de 33
de sãptãmâni, patru sãptãmâni fi-
ind dedicate desfãºurãrii examenu-
lui naþional de Bacalaureat. Cursu-
rile claselor terminale se vor încheia

în data de 30 mai 2014. De ase-
menea, pentru clasa a VIII-a, anul
ºcolar are 36 de sãptãmâni, din
care durata cursurilor este de 35
de sãptãmâni, o sãptãmânã fiind
dedicatã desfãºurãrii evaluãrii na-
þionale. Cursurile claselor a VIII-a
se vor încheia în data de 13 iunie
2014. Pentru clasele din învãþã-
mântul liceal – filiera tehnologicã,
cu excepþia claselor terminale, ºi
pentru clasele din învãþãmântul
profesional de 2 ani, durata cur-
surilor este cea stabilitã prin pla-
nurile-cadru de învãþãmânt în vi-
goare. Pentru învãþãmântul special
– clasele a IX-a XI-a, ciclul infe-
rior al liceului, filiera tehnologicã,
durata cursurilor este de 37 de sãp-
tãmâni, însumând 181 de zile, iar
stagiile de pregãtire practicã pen-
tru care au optat absolvenþii ciclu-
lui inferior al liceului, filiera tehno-
logicã, cuprind 720 de ore, care
se desfãºoarã în perioada propusã
de unitatea de învãþãmânt organi-
zatoare ºi aprobatã de inspectora-
tul ºcolar, conform structurii anu-

lui ºcolar, cu respectarea vacanþe-
lor. În ceea ce priveºte învãþãmân-
tul postliceal (ºcoalã postlicealã ºi
ºcoalã de maiºtri), durata cursuri-
lor este cea stabilitã prin planurile-
cadru de învãþãmânt în vigoare.
Potrivit ordinului, în zilele libere
prevãzute de lege nu se organizea-
zã cursuri.

„ªcoala altfel” – în perioada
7-11 aprilie 2014

Unitãþile de învãþãmânt ºi in-
spectoratele ºcolare vor marca

prin manifestãri specifice data de
5 octombrie – Ziua Internaþiona-
lã a Educaþiei ºi 5 iunie – Ziua
Învãþãtorului, conform planificã-
rilor existente la nivelul fiecãrei
unitãþi de învãþãmânt preuniver-
sitar. Sãptãmâna 7-11 aprilie 2014
din semestrul al doilea este dedi-
catã activitãþilor extracurricula-
re ºi extraºcolare, în cadrul pro-
gramului „ªcoala altfel: Sã ºtii
mai multe, sã fii mai bun!”, având
un orar specific

ALINA DRÃGHICI

Potrivit rectorului Universitãþii din
Craiova, Dan Claudiu Dãniºor, bu-
getul total al proiectului este de
12.990.217 lei, din care asistenþa fi-
nanciarã nerambursabilã solicitatã
este de 12.730.412,66 lei. «Durata
de implementare a proiectului este
de 18 luni, partenerii instituþionali în
cadrul acestuia fiind Universitatea din
Craiova – în calitate de lider de pro-
iect, Universitatea “Lucian Blaga” din
Sibiu, Universitatea din Bucureºti ºi
Universitatea de Vest din Timiºoara.
Proiectul îºi propune douã obiecti-
ve. Este vorba de îmbunãtãþirea par-
ticipãrii, creºterea atractivitãþii ºi mo-
tivaþiei pentru cariera în cercetare
prin sprijinirea financiarã, instituþio-
nalã ºi ºtiinþificã a doctoranzilor ºi
cercetãtorilor post-doctorat. Cel de-
al doilea obiectiv îl reprezintã dez-
voltarea reþelelor între universitãþi,

Burse de cercetare pentru 30 de doctoranzi ºi 40
de postdoctoranzi ai Universitãþii din Craiova

Universitatea din Craiova a primit pe
data de 31 ianuarie a.c., din partea Orga-
nismului Intermediar pentru Programul
Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane, decizia privind apro-

barea prealabilã a finanþãrii proiectului
strategic Burse Universitare în România
prin Sprijin European pentru Doctoranzi
ºi post-doctoranzi”, proiectul fiind câºti-
gat prin competiþie naþionalã.

centre de cercetare ºi întreprinderi
ºi consolidarea legãturilor dintre în-
vãþãmântul superior, cercetare ºi me-
diul de afaceri», a afirmat rectorul
Universitãþii din Craiova, Dan Clau-
diu Dãniºor.

1.800 de lei pentru doctoranzi
ºi 3.700 lei postdoctoranzi,
bursa lunarã

Grupul-þintã din cadrul proiec-
tului câºtigat de Universitatea din
Craiova este format din 80 de doc-
toranzi (30 ai Universitãþii din Cra-
iova) ºi 90 de cercetãtori postdoc-
torat (40 de la Universitatea din
Craiova), de la nivelul celor patru
parteneri instituþionali pentru mai
multe domenii de cercetare: teh-
nologiile societãþii informaþionale,
energie, mediu, sãnãtate, agricul-
turã, securitatea ºi siguranþa ali-

mentelor, bio-tehnologii, materiale,
produse ºi procese inOivative, spa-
þiu de securitate ºi cercetãri socio-
economice ºi umaniste. “Pe durata
proiectului, doctoranzii ºi postdoc-
toranzii vor beneficia de sprijin fi-
nanciar pentru cercetare, concreti-
za în burse lunare de 1.800 lei(doc-
toranzi) ºi 3.700 lei (postdocto-
ranzi), precum ºi de posibilitatea de
a efectua stagii de mobilitate inter-
nã ºi internaþionalã în centre de cer-
cetare ºi inovare, institute de cer-
cetare ºi universitãþi din Uniunea
Europeanã. De asemenea,cercetã-
torii vor beneficia de sprijin finan-
ciar pentru participarea la conferin-
þe, seminarii internaþionale legate de
obiectul cercetãrii, în spaþiul UE sau
în România”, a completat rectorul
Universitãþii din Craiova.

ALINA DRÃGHICI

Românii alocã în medie doar o
orã ºi jumãtate pe lunã pentru a
participa la spectacole de teatru,
a merge la cinema ºi pentru vizite
la galeriile de artã, iar cititul, în
timpul liber, ocupã doar 13 minu-
te pe zi ºi timpul dedicat lecturii
scade odatã cu vârsta, potrivit
unui studiu al INS.

Cu vizitele, aniversãrile, con-
versaþii în familie sau cu prietenii
ºi conversaþii telefonice, românii
consumã în medie 39 de minute
zilnic. În schimb, îºi fac timp doar
trei minute pe zi (90 de minute pe
lunã) pentru divertisment ºi cul-
turã (spectacole de teatru, cine-
ma, galerii de artã etc.). Acelaºi
timp, de 3 minute pe zi, potrivit
datelor INS, este dedicat zilnic
ascultãrii radioului, iar pentru ac-
tivitãþi religioase, întruniri politice
se alocã un sfert de orã.

Dintre celelalte modalitãþi de
petrecere a timpului liber, cititul
ocupã, în medie, 13 minute zilnic,

Românii alocã doar 90 de minute
pe lunã pentru spectacole de teatru,

cinema ºi galerii de artã
duratã care scade în funcþie de
vârstã. Astfel, copii de 10-14 ani
citesc în timpul liber în medie 26
de minute zilnic, tinerii de 15-24
ani 19 minute zilnic, iar persoa-
nele de 25 ani ºi peste în medie
10-12 minute zilnic.

 Pentru sport ºi activitãþi în aer
liber, românii dedicã în medie 16
minute zilnic, mai mult bãrbaþii (20
de minute), faþã de femei (12 mi-
nute). Copiii fac sport sau au di-
verse activitãþi în aer liber timp de
41 de minute pe zi, tinerii de 15-
24 ani, 37 de minute zilnic, iar per-
soanele în vârstã de 65 de ani ºi
peste nu petrec în medie pe zi mai
mult de 8 minute cu activitãþi
sportive sau în aer liber. În timp
ce necãsãtoriþii petrec timpul în
aer liber ºi cu activitãþi sportive
în medie 30 de minute zilnic, per-
soanele divorþate ºi cele cãsãtori-
te alocã numai 10-11 minute zil-
nic, iar cele vãduve, în medie 6
minute. (Mediafax)

Elevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalãElevii se întorc luni la ºcoalã



cultură cuvântul libertăţii / 9sâmbătă, 8 februarie 2014
Pagină realizată de MAGDA BRATU

„Cavalerii Mesei Rotunde” împart
scena cu „Cântăreţii din Bremen”

E week-end? Hai la Teatrul pen-
tru Copii ş i Tineret „Colibri”!  As-
tăzi, 8 februarie,  de la ora 18.00,
în scenă intră „Cavalerii Mesei
Rotunde”, într-un spectacol re-
gizat de Cristian  Pepino, cu sce-
nografia semnată de Cristina Pe-
pino şi Mirela Tofan, pe muzica

lui Dan Bălan. În distribuţie îi re-
găsim pe ac torii Oana Stanc u,
Mugur Prisăcaru, Cosmin Dolea,
Daniel Mirea, Rodic a Prisăc aru,
Iulia Cârstea şi Ionica Dobrescu.

Mâine, 9 februarie, de la ora
11.00, publicul va întâlni „Cân-
tăreţii din Brem en”. Ei dau nu-

mele spectacolului de Patrel Ber-
ceanu după Fraţii Grimm, în re-
gia artistică a lui Valentin Dobres-
cu, pe muzic a lui Alin Macovei-
Moraru,  în scenografia Mirelei
Tofan. Peripeţiile personajelor de
poves te sunt dezvăluite spectato-
rilor de actorii Daniel Mirea,  Mu-
gur Prisăcaru, Iulia Cârstea,  Io-
nica Dobresc u, Adriana Ionc u şi
Alla Cebotari.

Cele două spectacole comple-
tează şi închid, totodată, săptămâ-
na de „Vacanţă la Fabrica de Po-
veşti ElectroCOLIBRI”, de-a lun-
gul căreia copiii au vizionat spec-
tacolele-atelier „Cheiţa fermecată”
şi „Miorlau” (coordonator: Rodi-
ca Prisăcaru), „Prietenii Motanu-
lui Încălţat” (c oordonator Iulia
Cârstea), „La joacă prin lumea
poveştilor” (coordonator Adriana
Ioncu), au cunoscut personajele
Fabricii de Poveşti, ca Prinţul-
Marţipan sau Omul-Prăjitură, şi
le-au transformat în desene.

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase ” vă invită la spectacol –
joi,  27 februarie , de la ora 18.00, în sala Teatrului Naţional
„Marin Sore scu”. Intitulat „Mândru-i plaiul oltenesc”, acesta îi
va readuce în faţa publicului pe soliştii Niculina Stoican, Maria-
na Ionescu Căpităne scu, Constantin Enceanu, Marius Măgurea-
nu, Lavinia Bîrsoghe, Liliana Popa, Manuela Motocu, Aneta
Şişu, Cristian Bănăţeanu şi Ciri Mayer. „Împreună cu orche stra
şi dansatorii ansamblului, aceştia au pregătit surprize ce  vor
aduce primăvara în sufle tul craiovenilor”, spun reprezentanţii
instituţiei.
Spectacolul va fi
pre zentat de
Alina Şerban.
Biletele s-au pus
deja în vânzare
şi se găsesc la
Agenţia Teatru-
lui Naţional din
Craiova, la
preţul de 30 de
lei. Pensionarii,
studenţii şi
elevii beneficia-
ză de reducere
de 50%.

S-au pus în vânzare biletele
pentru spectacolul folcloric

„Mândru-i plaiul oltenesc”

Opera „Hänsel şi Gretel” de
Engelbert Humperdinck, pe un li-
bret de Adelheid Wette, după Fraţii
Grimm – una dintre cele mai iubite
creaţii muzicale pentru copii – a in-
trat, din 6 februarie, „în patrimo-
niul artistic al Operei Române Cra-
iova”, după cum s-a exprimat ma-
nagerul instituţiei, Antoniu Zam-
fir. „Copiii craioveni, dar nu numai,
vor avea un nou spectacol pe această
scenă, pe care sper să îl guste cu
plăcere”, a mai spus acesta.
Regizorul Traian Savinescu:
„Am pornit cu mare drag la
pregătirea acestui spectacol”

Povestea celor doi copii – un
băiat, Hansel, şi o fetiţă, Gretel –
ce au fost părăsiţi în inima codru-
lui şi aventurile lor până la reveni-
rea acasă este spusă de echipa ar-
tistică a Operei craiovene condusă
de Traian Savinescu, actualmen-
te regizor la Teatrul „Puck” din
Cluj-Napoca. „Am pornit cu mare
drag la pregătirea acestei opere. Am
apreciat în mod deosebit contribu-
ţia sectorului de producţie, iar dacă
spectacolul arată cum arată este şi
meritul acestor oameni din umbră.
Vorbim de cântarea unui spectacol
pentru copii cu orchestră live. E

„Hänsel şi Gretel”
sau bucuria reîntoarcerii la copilărie

Opera „Hänsel şi Gretel” de Engelbert
Humperdinck – cel mai recent specta-
col al Operei Române Craiova –, în re-
gia artistului Traian Savinescu şi sce-
nografia lui Răsvan Drăgănescu, poa-
te pe fi văzută astăzi, 8 februarie, de
la ora 19.00, aceasta fiind cea de-a
doua reprezentaţie, după premiera
care a avut loc joi. Cunoscuta poves-
te a Fraţilor Grimm este transpusă
muzical de orchestra condusă de diri-
jorul Alexandru Iosub, de solişti pre-
cum soprana Ioana Mitu (Bucureşti)
şi mezzosoprana Florentina Soare, ar-

un lucru foarte important, pentru
că percepţia copiilor în contactul
direc t cu muzic a orchestrei nu
poate fi înlocuită, oricât de sofisti-
cate mijloace de reproducere a su-
netului am avea. E un atu al spec-
tacolului”, a declarat regizorul.
Prima operă pentru copii
cu orchestră live

Ideea a fost subliniată şi de mu-
zic ianul Alexandru Iosub, sub
conducerea muzicală a căruia are
loc reprezentaţia de astă-seară.
«Este prima dată când la Opera Ro-
mână Craiova se re-
alizează o operă pen-
tru copii cu orches-
tră live. Este foarte
important, pentru că
dacă tot vin copiii să
vadă un basm, să se
acomodeze,  uşor-
uşor,  şi cu instru-
mentele unei or-
chestre clasic e, în
speranţa că mai târ-
ziu vor deveni spec-
tatori permanenţi şi
ai aces tei instituţii,
dar şi ai Filarmonicii
„Oltenia”», a spus
acesta.

Muzicianul a declarat că reali-
zarea spectacolului a fost o pro-
vocare, „pentru că orice basm are
o atmosferă de vis, iar orchestra
trebuie să redea acest lucru, soliş-
tii la fel”. „Noi am ales o versiune
prescurtată a operei lui Humper-
dinck, altfel ar fi fost mai puţin
potrivită vârstelor mici. O să ve-
deţi un spectacol foarte viu, foarte
frumos, antrenant, un spectacol vi-
zual, în care orchestra subliniază
cât poate de bine momentele de li-
rism, de vioiciune, de fantezie”, a
adăugat Alexandru Iosub.

„A fost foarte simplu să intru
în acest rol, pentru că eu,
de fapt, sunt un copil!”

Rolul lui Hänsel  îi revine
mezzosopranei Florentina Soare,
în timp ce Gretel este interpretată
astă-seară de soprana Ioana Mitu
(Bucureşti). „A fost foarte simplu
să intru în acest rol, pentru că eu,
de fapt, sunt un copil! Şi, sincer
vă spun,  nu mi-aş dori să mă
schimb. Deci, a fost foarte simplu
să lucrez la acest spectacol”, a
mărturisit Florentina Soare. „Pen-

tru mine a fost o bucurie să mă
reîntorc la copilărie”, a declarat şi
soprana Diana Ţugui – Gretel în
distribuţia premierei de joi seara.

Minunatele personaje de poves-
te prind viaţă şi datorită artiştilor
Edith Mag (Gertrude, mama co-
piilor), Mircea Tudora (Peter, ta-
tăl copiilor), Bogdan Olaru (Vră-
jitoarea Wilma şi Moş Ene), Eva
Ştefănescu (Crăiasa Pădurii) ,
Carmen Drănicenu (soţia lui Moş
Ene ş i Pajul zânei) , Andree a
Gheorghe (Scriitoarea / Mătuşa
Bertha), Anca Ţecu (Adelheid) ,
Pavel Uncu (Engelbert). Li se ală-
tură ansamblul de balet, care – pre-
ciza regizorul Traian Savinescu –
„are aici o funcţie foarte importan-
tă, nu numai una pur coregrafică,
ci e un suport, şi de dinamică, şi de
imagine, în acelaşi timp”.

„Este un spectacol pentru toa-
tă lumea, dec i sper c ă le va plă-
cea şi copiilor, dar şi celor mari.
Mai ales că e un basm foarte cu-
nosc u t.  Mie îm i es te f oarte
drag!”, a precizat solis ta de balet
Eva Ştefăne scu, cea care sem-
nează coregrafia.  Poftiţi, aşadar,
în lumea de poves te a lui „Hänsel
şi Gretel” recreată pe scena Ope-
rei Române Craiova – astă-seară,
de la ora 19.00!

tişti ai instituţiei şi ansamblul de ba-
let, coregrafia fiind semnată de Eva
Ştefănescu. „Este prima dată când pe
scena acestei instituţii se realizează
o operă pentru copii cu orchestră live,
ceea ce este foarte important”, au
subliniat, în cadrul unei conferinţe de
presă, atât regizorul, cât şi dirijorul.
«Eu văd acest spectacol… ca o pulbe-
re de stele pe gene de copii! Joc, fan-
tezie… Mă bucur că am realizat un
basm clasic, care mai mult ca sigur
va plăcea”, a adăugat muzicianul Ale-
xandru Iosub.
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Adjuncta secretarului de stat american
John Kerry, Victoria Nuland, a refuzat, ieri,
sã comenteze pe tema afirmaþiilor injurioa-
se pe care le-a fãcut la adresa rolului Uniu-
nii Europene (UE) în criza din Ucraina, subli-
niind cã este vorba despre o „conversaþie
diplomaticã privatã”, înregistratã în mod
„impresionant”. „Nu voi comenta o conver-
saþie diplomaticã privatã”, a declarat aceas-
ta într-o conferinþã de presã la Kiev. „Este
de un profesionalism impresionant. Calita-
tea audio este foarte bunã”, a continuat ea,
în contextul în care Statele Unite au afirmat
deja cã suspecteazã Rusia în privinþa aces-
tei interceptãri. Joi însã, purtãtoarea de cu-
vânt a Departamentului de Stat american,
Jennifer Psaki, a anunþat cã Nuland ºi-a pre-
zentat scuze, în aceeaºi zi, faþã de Uniunea
Europeanã. „(Nuland) a fost în contact
strâns cu ºefa diplomaþiei europene, Cathe-
rine Ashton, a fost în contact cu omologii
sãi europeni ºi ºi-a prezentat scuze (...) pen-
tru cuvintele respective”, a spus aceasta.
Într-o înregistrare audio a unei conversaþii
telefonice difuzate joi pe YouTube, Nuland
este auzitã spunându-i interlocutoului sãu -
într-o conversaþie despre cea mai bunã stra-

Merkel considerã „absolut inacceptabile”
insultele proferate de Nuland la adresa UE

Armata americanã a inaugurat baza
de tranzit de la Mihail Kogãlniceanu

tegie în Ucraina ºi de-
spre rolurile UE ºi ONU
în aceastã problemã -
despre diplomatul ONU
Robert Serry, numit în
urmã cu câteva zile re-
prezentant special al se-
cretarului general al
ONU pentru Ucraina:
„Acest tip de la ONU,
Robert Serry, ar fi mi-
nunat sã ajute la reme-
dierea situaþiei, pentru
ca ONU sã o remedieze
ºi, ºtii, f... UE”. Nuland,
a cãrei voce poate fi
clar identificatã, are o
discuþie cu un bãrbat
care este foarte sigur

ambasadorul Statelor Unite în Ucraina, Ge-
offrey Pyatt. Cei doi diplomaþi discutã timp
de patru minute despre rezolvarea situaþiei
politice din aceastã þarã. Conversaþia, care
pare sã fi fost înregistratã fãrã ºtirea prota-
goniºtilor ºi care a fost difuzatã pe YouTu-
be înainte sã circule masiv pe Twitter, nu
este datatã ºi este imposibil de autentificat
în mod sigur. Purtãtoarea de cuvânt a De-
partamentului de Stat, Jennifer Psaki, nu a
dezminþit, joi, acest
apel telefonic, dar a
refuzat sã spunã
mai multe despre o
„conversaþie diplo-
maticã privatã”. Ea
a asigurat cã nu are
„detalii din surse in-
dependente cu privi-
re la originea înre-
gistrãrii de pe You-
Tube”, dar a acuzat
autoritãþi le ruse
(n.r. - Moscova se
opune Washingto-
nului ºi Bruxelles-
ului în criza ucrai-

neanã) cã fac publicitate în jurul acestui caz,
difuzând înregistrarea pe Twitter. În opinia
lui Psaki, metodele Rusiei au „cãzut foarte
jos”. La rândul sãu, purtãtorul de cuvânt al
Casei Albe, Jay Carney, a considerat cã fap-
tul cã aceastã conversaþie a fost „difuzatã
pe Twitter de cãtre Guvernul rus este sem-
nificativ pentru rolul Rusiei”. Dmitri Los-
kutov, consilier al unuia dintre vicepremie-
rii ruºi, susþine însã cã a descoperit înregis-
trarea audio pe Internet ºi a redifuzat-o.
Oficialul rus a dat asigurãri, conform revis-
tei Business Week, cã nici el, nici Guvernul
de la Moscova nu au jucat nici un rol în
postarea iniþialã pe YouTube a conversaþiei.

Dacã americanii au sãrit în apãrarea
compatrioatei lor, cancelarul german, An-
gela Merkel, apreciazã cã insultele profe-
rate de cãtre Victoria Nuland la adresa Uni-
unii Europene (UE) sunt „absolut inaccep-
tabile”, a declarat IERI un purtãtor de cu-
vânt. „Cancelarul considerã aceste afirmaþii
absolut inacceptabile. Cancelarul vrea sã
sublinieze din nou asupra faptului cã (ºefa
diplomaþiei UE), Lady (Catherine) Ashton,
face o muncã excelentã”, a declarat Chris-
tiane Wirtz, o adjunctã a purtãtorului de
cuvânt al Guvernului, rãspunzând unei în-
trebãri.

Circa 300 de soldaþi americani
au decolat, luni, de la noua bazã
de tranzit Mihail Kogãlniceanu, în-
dreptându-se cãtre Afganistan,
unde vor îndeplini o misiune de
nouã luni, fiind primul contingent
ce foloseºte aceastã facilitate dupã
ce ea a fost amenajatã ca centru
de tranzit pentru personalul mili-
tar al Statelor Unite, consemna
presa americanã online. Armata
Statelor Unite a ales aceastã bazã
ca facilitate de tranzit dupã ce par-
lamentul din Kârgâzstan a respins,
anul trecut în luna iunie, prelungi-

rea contractului
de închiriere a
bazei de la Ma-
nas. Baza de la
Kogãlniceanu va
fi folositã pentru
retragerea solda-
þilor americani
staþionaþi în Afga-
nistan, proces
planificat sã se în-
cheie pânã la sfâr-
ºitul acestui an,
dar ºi ca centru
de tranzit pentru
cei 10.000 de in-
structori ai arma-

tei SUA care îºi vor continua ac-
tivitatea pentru antrenarea arma-
tei afgane încã doi ani, în cazul
în care autoritãþile de la Kabul vor
semna acordul bilateral de secu-
ritate cu Statele Unite. Baza de la
Kogãlniceanu are 350 de angajaþi
civili ºi militari ºi poate gãzdui
2.000 de persoane aflate în tran-
zit. Soldaþii americani par sã pre-
fere aceastã bazã în locul celei
de la Manas. „Facilitãþile sunt
foarte bune, aici sunt clãdiri, nu
corturi”, afirmã unul dintre ei po-
trivit portalului militar army.mil.

În  urma exploz ie i  d in  tabãra mani festanþ i lor
la  K iev,  min is t ru l  de  Interne nu exc lude

„pregãt i rea  unui  atentat”
În urma exploziei din tabãra

manifestanþilor la Kiev, ministrul
de Interne nu exclude „pregãtirea
unui atentat”

Poliþia din Ucraina nu exclude
ca deflagraþia de joi, produsã la
Casa Sindicatelor din Kiev, ocu-
patã de manifestanþi - unde se aflã
aºa-numitul „cartier general al
Maidanului” (Pieþei Independen-
þei) - sã fi survenit în timpul fabri-
cãrii unui dispozitiv exploziv arti-
zanal, informa ieri RIA Novosti,
citând un comunicat al Ministerului
ucrainean de Interne. „Grupãri radicale
de dreapta încearcã sã submineze, din
nou, liniºtea ºi nu se vor opri nici mãcar
în faþa unui atentat terorist. Dispunem
de informaþii operative în acest sens, iar
ultimele evoluþii la Casa Sindicatelor,
unde în ajun s-a produs deflagraþia, do-
vedeºte acest lucru. Este posibil ca ex-
plozia sã se fi produs în timpul fabricãrii
unui dispozitiv exploziv”, se menþionea-
zã într-un comunicat postat ieri pe site-
ul oficial al Ministerului de Interne al
Ucrainei. Mai mult, potrivit unei declara-
þii fãcute de ministrul de Interne, Vitali
Zaharcenko, citatã de mai multe media
ucrainene, forþele de ordine dispun de
informaþii cã grupãri radicale de dreapta
ar pregãti un atentat terorist. La rândul
ei, ºi opoziþia suspecteazã cã puterea ar

fi amplasat explozibilul în incinta clãdirii,
pentru a obþine eliberarea acesteia de
cãtre demonstranþi. La 6 februarie, în Casa
Sindicatelor din centrul Kievului s-a pro-
dus o explozie la etajul cinci. În urma de-
flagraþiei, aºa cum au relatat anterior agen-
þiile de presã, douã persoane rãnite au
fost spitalizate: un bãrbat cu mâna des-
prinsã ºi un adolescent în vârsta de 15
ani cu arsuri de gradul III la ochi. Pe de
altã parte, Kievul intenþioneazã sã ape-
leze la ajutorul unor organizaþii internaþi-
onale pentru a investiga evenimentele
care au dus la actuala crizã politicã în
þarã, dupã cum a declarat adjunctul ºefu-
lui administraþiei prezidenþiale, Andrei
Portnov, în timpul unei întâlniri cu Nils
Muiznieks, comisarul pentru drepturile
omului din Consiliului Europei, informea-
zã agenþia de presã RIA Novosti.

Vaticanul a deschis o anchetã
asupra episcopului chilian Cristián
Contreras al diocezei San Felipe, în
centrul Chile, pentru presupuse
abuzuri sexuale, a anunþat joi Bise-
rica Catolicã chilianã. „Episcopul
Cristián Contreras de la San Felipe
ºi-a exprimat personal dorinþa ca
Sfântul Scaun sã ancheteze asupra
veridicitãþii denunþurilor care îl vi-
zeazã ºi care acuzã presupuse atin-
geri grave pe care le-a adus moralei
ºi obligaþiilor sale” religioase, a
anunþat Episcopatul de la San Feli-
pe într-un comunicat publicat de
Conferinþa Episcopalã din Chile.
Monseniorul Contreras a catalogat
aceste denunþuri drept „complet
nefondate” ºi a spus cã este victi-
ma unei rãzbunãri din partea cole-
gilor sãi. „Se urmãreºte sã fiu pus
sã plãtesc pentru faptul cã nu am
ezitat sã urmãresc preoþi care au
comis într-adevãr abuzuri ºi care au
fost condamnaþi”, a declarat epis-
copul pentru postul local de radio
Aconcagua. Cazul a fost dezvãluit
de cãtre Centrul pentru Investiga-
þii Jurnalistice (CIPER), care a pre-
cizat cã Arhiepiscopia a primit de-
nunþuri din partea a trei preoþi, care-
l acuzã pe episcop cã a comis abu-
zuri sexuale asupra unui adolescent
în vârstã de 15 ani. Congregaþia
pentru Doctrina Credinþei, instan-
þa însãcrinatã de Vatican sã super-
vizeze aceste cazuri, a trimis doi
emisari mexicani în Chile, sã efec-
tueze ancheta, potrivit CIPER. An-
cheta îl vizeazã, de asemenea, pe
preotul chilian Mariano Labarca,
fostul superior al Ordinului Bine-
cuvântatei Fecioare Maria a Milei
pentru Rãscumpãrarea captivilor,
din care face parte ºi monseniorul
Contreras. Preotul a fost somat de
Vatican sã demisioneze din toate
funcþiile de la Biserica San Pedro
Nolasco, la Bogota, în Columbia, în
mai 2013, din cauza unor acuzaþii
privind comiterea unor presupuse
abuzuri sexuale.

Douã explozii au avut loc ieri în
centrul capitalei Egiptului, Cairo, iar
patru poliþiºti au fost rãniþi, a anun-
þat poliþia egipteanã. „Douã bombe
artizanale de mici dimensiuni au ex-
plodat ºi au rãnit patru poliþiºti”, a
declarat un oficial din cadrul poli-
þiei locale. Atacul a avut loc pe un
pod din cartierul Guizeh, din cen-
trul capitale. Egiptul se confruntã
cu un val de atentate revendicate
de grupãrile radicale, dupã ce ar-
mata l-a demis ºi arestat pe preºe-
dintele islamist Mohamed Morsi, la
3 iulie, ºi a intervenit în forþã împo-
triva susþinãtorilor sãi care au or-
ganizat manifestaþii la Cairo. Majo-
ritatea atacurilor vizeazã poliþia
egipteanã, acuzatã de grupãrile ra-
dicale cã, împreunã cu armata, par-
ticipã la acþiunile în urma cãrora
sunt uciºi ºi arestaþi susþinãtorii
fostului preºedinte Morsi.

Vaticanul
efectueazã o
anchetã asupra
unui episcop
chilian acuzat de
comiterea unor
abuzuri sexuale

Douã explozii la
Cairo, patru poliþiºti
au fost rãniþi
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Anunþul tãu!
Cabinetul Individual de In-
solvenþã Durlã Sorin Daniel
notificã toþi creditorii privind
sentinþa nr.28/ 15.01.2014,
pronunþatã în dosarul nr.
19245/ /63/ 2011/ al, aflat pe
rolul Tribunalului Dolj, prin
care s-a dispus deschiderea
procedurii falimentului, îm-
potriva debitoarei S.C. JO-
DYFIN SRL, cu sediul în Cra-
iova, Aleea Teatrului, nr. 1,
bl. T 1, sc. 1, ap. 11, numãr
de înregistrare în Registrul
Comerþului J 16/ 1193/2004,
CUI 16531491, aflatã pânã la
acea datã în reorganizare.
Conform sentinþei, termenul
limitã de depunere a crean-
þelor nãscute în cursul pro-
cedurii este stabilit pentru
12.02.2014. Termenul limitã
pentru verificarea creanþe-
lor, întocmirea, afiºarea ºi
comunicarea tabelului su-
plimentar al creanþelor este
5.03.2014. Termenul limitã
pentru soluþionarea even-
tualelor contestaþii ºi întoc-
mirea tabelului definitiv con-
solidat al creanþelor este
19.03.2014. Sentinþa este cu
apel în termen de 30 de zile.

OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grã-
dina Botanicã,
angajeazã coa-
fezã.  Telefon:
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.

MEDITAÞII
Profesor de liceu
meditez românã.
Telefon. 0770/
661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui, asigur garan-
þie. Telefon: 0785/
103.411.

Bacalaureat ro-
mânã- recupera-
re. Telefon: 0770/
661.161.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.
Execut lucrãri la ce-
rerea clientului. Tele-
fon: 0767/233.157;
0751/059.638.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând
garsonierã în
Bucureºti, b-
dul Timiºoara,
sector 6, parter
stradal cu mo-
bilã sau schimb
cu similar Cra-
iova. Telefon:
0752/641.487.

PROPRIETAR,
vând garsonierã,
ultracentral.  Tele-
fon: 0723/065.620.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând aparta-
ment 2 camere,
parter, pretabil fir-
mã, Calea Seve-
rinului Telefon:
0767/656.269.
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Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comercial,
cadastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.

Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansar-
dã nefinisatã. Tele-
fon: 0769/969.604.
Vând casã, 800
mp, localitatea
Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 ca-
mere, încãlzire cen-
tralã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucãtã-
rie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã pe
lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Cra-
iova. Telefon:
0788/452.733.
Rog seriozitate.

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

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 Cen-
tura de Nord, 15
E/mp. Telefon:
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 pãdu-
re – 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. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren
arabil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie + alte
avantaje. Telefon:
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
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.

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
COMERCIAL
Brazdã, 26500
Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere
decomandat, etaj
l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Telefon:
0763/690.698.
VÂND autoturism
Peugeot 306, 1,9
TD, 1996. Telefon:
0765/990.828.
Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri meta-
lic, 6 trepte, turbo-
diesel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0753/948.440.
Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Telefon.
0762/621.066.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând 4 jenþi cu
anvelope de iarnã
( Michelin ) pen-
tru Renault Me-
gane 2. Telefon:
0729/ 814.196.

Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –Staþiunea de Cercetare –
DeDeDeDeDezvzvzvzvzvoltaroltaroltaroltaroltare e e e e AgAgAgAgAgricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnicricolã ªimnic,,,,,
cu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Crcu sediul în Craioaioaioaioaiovvvvva,a,a,a,a, ªosea- ªosea- ªosea- ªosea- ªosea-
ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti,ua Bãlceºti, Nr Nr Nr Nr Nr..... 54, 54, 54, 54, 54, vinde la vinde la vinde la vinde la vinde la
cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-cele mai avantajoase pre-
þuri urþuri urþuri urþuri urþuri urmãtoarmãtoarmãtoarmãtoarmãtoarele prele prele prele prele produse:oduse:oduse:oduse:oduse:

1.1.1.1.1.Sãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porSãmânþã porumb:umb:umb:umb:umb:
soiuri OLsoiuri OLsoiuri OLsoiuri OLsoiuri OLT ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376

2.2.2.2.2.  Sãmânþã floarea soarelui: Sãmânþã floarea soarelui: Sãmânþã floarea soarelui: Sãmânþã floarea soarelui: Sãmânþã floarea soarelui:
FFFFFAAAAAVVVVVORIT ªI PERFORMERORIT ªI PERFORMERORIT ªI PERFORMERORIT ªI PERFORMERORIT ªI PERFORMER

3.3.3.3.3.Sãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucernã:nã:nã:nã:nã:
Sandra BazaSandra BazaSandra BazaSandra BazaSandra Baza

4.4.4.4.4.OrzOrzOrzOrzOrzoaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ooaicã ºi ovãz consumvãz consumvãz consumvãz consumvãz consum
InfInfInfInfInfororororormaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentarmaþii suplimentare lae lae lae lae la

telefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sau
0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.
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Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând purcei vietna-
mezi  5 luni. Preþ
convenabil. Telefon.
0744/545.771.
Vând ghete ( bo-
canci) nr.44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cã-
rucior copii mo-
dern. Telefon:
0724/009.627.
Vând 4 locuri de
veci fãcute dar ne-
finisate la cimitirul
Romaneºti, con-
venabil ºi 2 locuri
nefãcute. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigori-
ficã 5 sertare, sta-
re foarte bunã,
asigur garanþie 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 un injector
pentru instalaþie
de încãlzit locuin-
þe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/
092.211.

Vând bocanci,
ghete, pantofi
negri, flex mare,
calculator instrui-
re copii nou, com-
binã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, piese Da-
cia noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând set vase
inox nemþeºti cu
cinci funduri, pen-
tru gãtit etajat pa-
tru feluri, fãrã ulei,
cu doar cinci mi-
nute încãlzire.
Cadou nuntã de-
osebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.
Vând sobã de în-
cãlzit cu gaze. Tele-
fon: 0769/682.917.
Vând cãmãºi na-
þionale, ceasuri
de masã ºi o
pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând uºã glas-
vant sigilatã, tele-
vizor color diago-
nalã 30 cm - 100
lei, motor maºinã
spãlat Albalux,
maºinã cu peda-
le pentru copii 50
lei. Telefon: 0729/
977.036.

LG OPTIMUS L
5 II E 460, 500
Ron, Nokia 113,
80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt
auto, dulap hai-
ne, aragaz voiaj
ºi butelie, apa-
rat foto, bicicle-
tã, aparat mã-
surã, pãturã an-
tistres. Telefon:
0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare
pluºate, mochetã,
haine din piele,
maºinã de cusut,
galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj.
Telefon: 0745/
753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþi-
nute 25 lei, garni-
þã de unturã cu
capac smãlþuitã
20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã meta-
licã. Telefon: 0731/
989.215.

Vând arzãtor
gaze sobã Ø
600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã
polizor 250/20/25
mm, cauciucuri
155/13 cu jantã
noi, ansamblu ax
volan ºi contact
cu cheie Dacia
1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând plitã electri-
cã douã ochiuri,
nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Merce-
des. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4
roþi lemn imita-
þie car complet.
Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa
televizor color
Grundig micã
defecþiune 50
lei, cuptor cu mi-
crounde geam
spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru me-
talic handicap,
masã sufragerie 6
persoane, chiuve-
tã picior (ciuper-
cã), butoi pentru
varzã. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând sobã
emailatã, pe
lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip
Coralex, stare
foarte bunã,
450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând þuicã de
prune. Telefon:
0765/ 291.623.
Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Elect-
record de muzi-
cã popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.

Vând canapea
extensibilã tapi-
þerie pluº, preþ
160 lei, stare
bunã negociabil.
Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat
ºlefuit, lentile
pentru opticã,
diverse scule,
motor rezervã,
furnituri ptr. op-
ticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/
kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/
buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând presã de
balotat, mase
plastice uºã cu
toc pentru casã
sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 8 februarie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.
VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtie-
rã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã ca-
litate, preþ bun.
Telefon: 0755/
498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.

Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canis-
tre metal, piscinã
copil, covor per-
san. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufrage-
rie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon:
0757/322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F,
Italia. Telefon:
0722/680.138.
SCHIMBURI

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

CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþio-
nal. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã
o fatã la aparta-
ment 3 camere cu
centralã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0766/328.569.
Inchiriez sau
vând locaþie pen-
tzru cultivarea
cãpºunilor din so-
larii suspendate.
Telefon. 0762/
278.639.
Închiriez aparta-
ment 2 camere
ultracentral, ultra-
lux, toate dotãri-
le, internet, AC.
Telefon: 0762/
109.595.
Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti –Vitan. Ex-
clus agenþie, 230
Euro / lunã serio-
zitate. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren
pentru Staþie
GPL, Centru vân-
zare maºini sau
parcare. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul
pereche pentru
convieþuire, 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 Numãr Fis-
cal DJ0027013826.
Se declarã nul.
CLAIDENT SRL
anunþã pierderea
Certificatului de In-
matriculare ºi a Certi-
ficatelor Constata-
toare de Autorizare.
Se declarã nule.

Pierdut Certificat
Constatator S.C.
P O L I V E R G I
STAR SRL, Co-
þofenii din Faþã.
Se declarã nul.
ROCHET PREST
COM SRL anunþã
pierderea Certifi-
catelor Constata-
toare de Autoriza-
re. Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Cu  adâncã dure-
re ºi tristeþe în su-
flete, foºtii colegi
de serviciu de la
Electroputere, re-
gretã decesul ful-
gerãtor al doam-
nei PETCULES-
CU STÃNICA, su-
flet nobil, caritabil
ºi prietenos ºi trans-
mit sincere condo-
leanþe familiei îndo-
liate. Dumnezeu s-
o odihneascã!

COMEMORÃRI
Pe data de
9.02.2014 se
împlinesc 14
ani de când ne-
am despãrþit
de mama, bu-
nica ºi soacra

noastrã EUGE-
NIA GHENEA –
MIHÃESCU.
Dumnezeu s-o
odihneascã în
pace! Smiliana,
Florina, Anghel
ºi Constantin
Ghenea.
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BUNDESLIGA – ETAPA A 20-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: M’gladbach
– Leverkusen.
Sâmbãtã: Wolfsburg – Mainz, Werder – Dort-
mund, Nurnberg – Bayern M., Freiburg – Hof-
fenheim, Frankfurt – Braunschweig (toate
16:30), Hamburg – Hertha (19:30).
Duminicã: Stuttgart – Augsburg (16:30),
Schalke – Hannover (18:30).
1. Bayern 53 10. Hannover 24
2. Leverkusen 40 11. Hoffenheim 21
3. Dortmund 36 12. Werder 20
4. Schalke 34 13. Stuttgart 19
5. M’gladbach 33 14. Frankfurt 18
6. Wolfsburg 30 15. Nurnberg 17
7. Mainz 30 16. Freiburg 17
8. Hertha 28 17. Hamburg 16
9. Augsburg 28 18. Braunschw. 12

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 23-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Espanyol –
Granada.
Sâmbãtã: Valencia – Betis (17:00), Rayo –
Malaga (19:00), Real M. – Villarreal (21:00), Al-
meria – Atl. Madrid (23:00).
Duminicã: Osasuna – Getafe (13:00), Vallado-
lid – Elche (18:00), Sociedad – Levante (20:00),
Sevilla – Barcelona (22:00).
Luni: Celta – Bilbao (23:00).
1. Atl. Madrid 57 11. Celta 25
2. Barcelona 54 12. Getafe 25
3. Real 54 13. Malaga 24
4. Bilbao 43 14. Granada 24
5. Villarreal 40 15. Elche 24
6. Sociedad 36 16. Osasuna 22
7. Sevilla 31 17. Almeria 22
8. Valencia 28 18. Valladolid 20
9. Levante 28 19. Rayo 17
10. Espanyol 26 20. Betis 14

LIGUE 1 – ETAPA A 24-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Toulouse –
St. Etienne.
Sâmbãtã: Marseille – Bastia (18:00), Ajaccio
– Rennes, Guingamp – Reims, Lille – Sochaux,
Montpellier – Evian TG, Valenciennes – Nice
(toate 21:00).
Duminicã: Nantes – Lyon (15:00), Bordeaux –
Lorient (18:00), Monaco – Paris SG (22:00).
1. Paris SG 54 11. Bastia* 30
2. Monaco 49 12. Nice 30
3. Lille 41 13. Toulouse* 29
4. St. Etienne 40 14. Montpellier 27
5. Marseille 36 15. Rennes 27
6. Lyon 34 16. Guingamp 26
7. Bordeaux 34 17. Evian TG 22
8. Nantes 33 18. Valencien. 18
9. Reims 33 19. Sochaux 15
10. Lorient 32 20. Ajaccio 11

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 25-A

Sâmbãtã: Liverpool – Arsenal (14:45), Aston
V. – West Ham, Chelsea – Newcastle, Crystal
P. – West Brom, Norwich – Man. City, Sout-
hampton – Stoke, Sunderland – Hull (toate
17:00), Swansea – Cardiff (19:30).
Duminicã: Tottenham – Everton (15:30), Man.
United – Fulham (18:00).
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. West B. 23
7. Man. Utd 40 17. Crystal P. 23
8. Newcastle 37 18. West Ham 22
9. Southampton 35 19. Cardiff 21
10. Aston V. 27 20. Fulham 19

SERIE A – ETAPA A 23-A

Sâmbãtã: Fiorentina – Atalanta, Udinese –
Chievo (ambele 19:00), Napoli – Milan (21:45).
Duminicã: Torino – Bologna (13:30), Sampdo-
ria – Cagliari, Parma – Catania, Livorno – Ge-
noa, Verona – Juventus, Lazio – Roma (toate
16:00), Inter – Sassuolo (21:45).
1. Juventus 59 11. Genoa 27
2. Roma* 50 12. Atalanta 27
3. Napoli 44 13. Sampdoria 25
4. Fiorentina 41 14. Cagliari 24
5. Verona 35 15. Udinese 23
6. Inter 33 16. Chievo 18
7. Torino 33 17. Bologna 18
8. Parma* 32 18. Livorno 17
9. Lazio 31 19. Sassuolo 17
10. Milan 29 20. Catania 15
* - un joc mai puþin.

Sâmbãtã

Digi Sport 1
10:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: CSM

Bucureºti – Universitatea Timiºoara / 12:30 –
HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM Bucureºti
– HCM Baia Mare / 14:00 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: St. Petersburg – Celje Pivovarna
/ 17:30 – FOTBAL – Meci amical: Dinamo – Loko-
motiv Plovdiv / 21:00, 23:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Real Madrid – Villarreal, Almeria – Atl.
Madrid.

Digi Sport 2
14:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: SCM „U” Cra-

iova – Dinamo / 16:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Thuringer – Midtjylland / 17:30 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Wacker Thun
– FC Barcelona / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Fiorentina – Atalanta, Napoli – Milan.

Digi Sport 3
17:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC

Timiºoara – BC Mureº / 19:00 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: Paris SG – Metalurg Skopje /
21:00 – RUGBY – Camp. Angliei: Exeter – Nort-
hampton.

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

uni: Irlanda – Þara Galilor, Scoþia – Anglia / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Napoli – Milan.

Dolce Sport 2
14:00 – TENIS (F) – Fed Cup: Slovacia – Ger-

mania / 19:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Fiorenti-
na – Atalanta.

Eurosport
10:30 – SNOOKER – Circuitul European, la

Gdynia (Polonia): etapa a doua / 12:00 – CI-
CLISM – Turul Dubaiului (EAU): etapa a patra /
14:45, 17:00, 19:30 – FOTBAL – Camp. An-
gliei: Liverpool – Arsenal, Chelsea – Newcastle,
Swansea – Cardiff / 21:30 – FOTBAL ÎN SALÃ
– Camp. European, la Anwerp (Belgia): finala /
23:00 – SPORTURI DE IARNÃ, Olimpiada de la
Soci (Rusia).

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Eurosport 2
12:00 – SNOOKER – Circuitul European, la

Gdynia (Polonia): etapa a doua / 14:15 – FOTBAL
– Liga secundã germanã: Kaiserslautern – Greut-
her Furth / 16:30, 19:30 – FOTBAL – Camp. Ger-
maniei: Nurnberg – Bayern M., Hamburg – Hertha
/  21:30 – CÃLÃRIE – Cupa Mondialã FEI, la
Bordeaux (Franþa).

TVR 1
OLIMPIADA DE IARNÃ – la Soci (Rusia): 16:30

– BIATLON (M), 18:20 – SNOWBOARD (M).
TVR 2
OLIMPIADA DE IARNÃ: 10:45 – SNOW-

BOARD (M), 12:00 – SCHI FOND (F), 16:30 –
PATINAJ ARTISTIC (F), 20:00 – PATINAJ AR-
TISTIC (perechi), 21:15 – SÃRITURI CU SCHIU-
RILE (M).

TVR 3
OLIMPIADA DE IARNÃ: 13:30 – PATINAJ

VITEZÃ (M), 16:30, 18:40 – SANIE (M), 20:00 –
Freestyle (F).

Duminicã

Digi Sport 1
12:00 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: HCM

Constanþa – HC Sporta Hlohovec / 13:30, 16:00 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Torino – Bologna, Lazio –
Roma / 18:00 – HANDBAL (F) – Cupa EHF: „U”
Jolidon Cluj – Cankaya Bel Anka / 20:00, 22:00 –
FOTBAL – Camp. Spaniei: Sociedad – Levante,
Sevilla – Barcelona.

Digi Sport 2
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Osasuna –

Getafe / 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Verona –
Juventus / 18:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: Muni-
cipal Zalãu – Tomis Constanþa / 20:15 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã: „U” Mobitelco Cluj – CSU
Sibiu / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Monaco
– Paris SG.

Digi Sport 3
15:00 – RUGBY – Camp. Angliei: Harlequins –

London Wasps / 18:00 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: CSU Ploieºti – Gaz Metan Mediaº / 20:00

– HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Buducnost –
Krim Mercator / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Inter – Sassuolo.

Dolce Sport 1
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Lazio – Roma /

19:30 – FOTBAL – Camp. Greciei: Panathinaikos –
PAOK Salonic / 22:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Monaco – Paris SG.

Dolce Sport 2
14:00 – TENIS (F) – Fed Cup: Slovacia – Germa-

nia / 20:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
Buducnost – Krim Mercator / 22:30 – BASCHET
NBA: LA Lakers – Chicago Bulls.

Sport.ro
15:30 – FOTBAL – Camp. Olandei: Zwolle –

Ajax.
Eurosport
11:00 – SNOOKER – Circuitul European, la Gdy-

nia (Polonia): sferturi de finalã / 15:30, 18:00 – FOT-
BAL – Camp. Angliei: Tottenham – Everton, Man.
United – Fulham / 20:00 – DARTS – Trofeul Mon-
dial / 21:00 – SPORTURI DE IARNÃ, Olimpiada de
la Soci (Rusia) / 21:30 – DARTS – Trofeul Mondial
/ 23:30 – SPORTURI DE IARNÃ, Olimpiada de la
Soci / 0:00 – DARTS – Trofeul Mondial.

Eurosport 2
14:15 – FOTBAL – Liga secundã germanã: Koln

– Paderborn / 16:30, 18:30 – FOTBAL – Camp.
Germaniei: Stuttgart – Augsburg, Schalke – Hanno-
ver / 21:30 – SNOOKER – Circuitul European, la
Gdynia (Polonia): finala.

TVR 1
OLIMPIADA DE IARNÃ – la Soci (Rusia): 16:30

– BIATLON (F).
TVR 2
OLIMPIADA DE IARNÃ: 9:00 – SCHI ALPIN

(M), 12:00 – SCHI FOND (M), 17:00, alternativ –
PATINAJ ARTISTIC (M, F),  SÃRITURI CU SCHIU-
RILE (M).

TVR 3
OLIMPIADA DE IARNÃ: 11:15 – SNOW-

BOARD (F), 13:30 – PATINAJ VITEZÃ (F), 16:25,
18:40 – SANIE (M)

Acest week-end programeazã câteva parti-
de „ºoc” pe „Bãtrânul Continent”. Astfel, cro-
nologic, Arsenal va încerca astãzi (14:45) sã-ºi
menþinã poziþia de lider în Premier League ºi
dupã confruntarea din fief-ul lui Liverpool, for-
maþie care, dacã nu va câºtiga, o va cam termi-
na cu speranþele, atâtea câte are, la cununa
supremã. În tur, în toamna anului trecut, mai
exact în 2 noiembrie, „tunarii” lui Wenger s-au
impus cu 2-0 pe „Emirates”, graþie reuºitelor
semnate de Cazorla ºi Rampsey. Tot cu un 2-0
în favoarea londonezilor s-a încheiat ºi prece-
denta încleºtare din oraºul „Beatles-ilor”, meci
disputat de asemenea într-o datã de 2, cea a
lunii septembrie 2012.

O altã partidã ce va avea loc astãzi opune

Derby-uri care mai de care în campionatele de top ale Europei
opune lui Napoli pe AC Milan. Fãrã victorie de
3 etape, perioadã în care au luat un singur punct,
napoletanii vor trage ºi cu dinþii sã rãmânã pe
poziþia a treia, ultima ce duce în Champions Lea-
gue. De cealaltã parte, într-un oarecare progres
dupã instalarea lui Seedorf, „diavolul” va în-
cerca sã se menþinã mãcar în prima jumãtate a
clasamentului ºi, eventual, sã atace locurile de
Europa League. Dacã se va dori asta? În tur,
Napoli a câºtigat cu 2-1 la Milano (Britos, Hi-
guain / Balotelli)

Trecând la ziua de duminicã, capul de afiº
este þinut de derby-ul „Cetãþii Eterne”, Lazio –
AS Roma. La 9 puncte în spatele lui Juve, dar
având ºi un joc mai puþin disputat, „gialorossii”
lui Lobonþ nu au altã alternativã decât victoria.

În schimb, infinit mai puþinã presiune pe „bian-
co-celeºti” lui ªtefan Radu, aflaþi pe dezamãgi-
tor loc 9. În toamnã, Roma a câºtigat cu 2-0, vic-
toria fiind adusã de punctele lui Balzaretti (63) ºi
Ljajici (90+4, 93 pen.).

Finalmente, „spectacolul” se va încheia cu o
partidã din Ligue 1, AS Monaco urmând sã pri-
meascã pe „Louis II” replica lui Paris SG. Cinci
puncte separã gruparea din capitalã de princi-
pala sa urmãritoare, context în care monegascii
nu prea au dreptul la paºi greºiþi. În tur a fost 1-
1, marcatori fiind Ibrahimovici (5) ºi Falcao (20).
Dintre cei doi, doar primul se va afla însã în te-
ren. Starul formaþiei din Principat s-a accidentat
recent ºi a devenit indisponibil cel puþin 4 luni.

MARIUS CÎRSTOV

Pase scurte, pase lungi

MIRCEA CANÞÃR

„Gazeta Sporturilor” îl rãsfaþã pe Flavius
Stoican, antrenorul de 37 de ani al „câini-
lor”, prezentându-i „feþele neºtiute” pe un
spaþiu generos, poate prea generos, deºi pânã
la urmã e treaba reporterului, aflat la Bena-
havis (Spania), despre ce-l iscodeºte pe di-
namovistul intervievat. Cum încã din ºapou
suntem asiguraþi cã „mister” Stoican a ac-
ceptat sã „dezvãluie cu sinceritate” pãrþile
necunoscute ce-l ghideazã zi de zi, dar ºi cu-
vintele ce-l definesc ca om – respect, muncã
ºi chibzuinþã – ne-am fi aºteptat ºi la evoca-
rea „Binelui” – litera mare nu este întâmplã-
toare – fãcut de Craiova. Unde Flavius Stoi-
can a ºi evoluat o vreme, adus de la Drobeta
Turnu-Severin, într-un moment în care era
curtat de Poli Timiºoara. Numai cã, la primul
sãu meci sub culorile Craiovei, cu Ceahlãul
Piatra Neamþ, a luat „roºu”, fiind apoi titulari-

zat la Minsk, într-o partidã de cupã europea-
nã. Antrenor era Sorin Cârþu. În 1998, fotba-
listul Flavius Stoican a traversat o cumplitã
cumpãnã, datoratã unei accidentãri grave la
genunchi. Preºedintele clubului craiovean, Ion
Crãciunescu, fostul mare arbitru, nu a ezitat
sã-l trimitã „pe banii lui”, conturile clubului
fiind goale, la o clinicã de chirurgie din Elve-
þia, pentru o operaþie cât mai sigurã. O parte
din perioada de recuperare, relativ întinsã,
Stoican a locuit la actualul antrenor al Rapi-
dului, Viorel Moldovan, pe atunci jucãtor în
Elveþia, la Neuchâtel. Ion Crãciunescu, „Per-
ciunã”, cum îi spuneam în tinereþe, când era
realmente un zâmbet, ursuz a devenit mai târ-
ziu, recunoaºte cu onestitate cã banii plãtiþi
pentru intervenþia chirurgicalã în discuþie ºi i-
a recuperat, ulterior, de la George Constantin
Pãunescu. Povestea a fost datã uitãrii. Ca atâ-

tea altele. Cel care nu ar fi trebuit sã o uite
toatã viaþa, fiindcã gestul raþional ºi empatic
al lui Ion Crãciunescu i-a permis sã-ºi conti-
nue cariera sportivã, era actualul „mister” Stoi-
can, relativ talentat ca fotbalist, ajungând sã
evolueze ºi la ªahtior Doneþk. Clubul din Cra-
iova, prin Ion Crãciunescu, l-a ajutat pe Fla-
vius Stoican nu sã treacã strada, nu sã-ºi
cumpere mobilã, apartament sau un autotu-
rism de lux, ci sã-ºi continue cariera de fot-
balist profesionist. Cam aºa stau lucrurile.
Deºi, ingratitudinea în zilele noastre este ceea
ce vedem cu toþii. N-avem idee cât de promi-
þãtor antrenor este „mister” Stoican ºi, ca sã
fim sinceri, conteazã prea puþin acest detaliu.
Întrebarea este dacã, în memoria sa, gestul
altruist, deplin uman, al Craiovei, încã mai
stãruie. ªi dupã toate aparenþele, rãspunsul
este unul negativ.
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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)

După două meciuri în depla-
sare, ambele soldate cu eşecuri,
la Deva ş i Cluj, handbalistele de
la SCM Craiova revin astăzi în
Sala Polivalentă, pentru un alt
meci dific il cu Dunărea Brăila.
Partida, care contează pentru eta-
pa a 16-a a Ligii Naţionale, va în-
cepe la ora 16.30. Formaţia cra-
ioveană trece printr-o perioadă
critic ă, atât ca rezultate (niciun
punct acumulat în primele patru
etape din retur),  dar şi ca atmo-
sferă (Alexandra Gogoriţă a fost
expulzată şi răzbat şi alte voci

Astăzi, în incinta Sălii „Matei
Basarab”(Voinţa)  din Craiova, se
va desfăşura Memorialul „Ilie Ma-
rinescu”,  o competiţie pentru mi-
cuţii luptători, a cărei detalii au fost
puse la punct de CSM Craiova, în
parteneriat cu DJST Craiova şi
Asociaţia de Lupte Dolj. Concur-
sul va începe la ora 9 şi se va sfârşi
la ora 18, cu festivităţile de pre-
miere. Primele patru locuri vor fi
recompensate cu câte o medalie şi
o diplomă cu înscrisu-
rile şi poza antrenoru-
lui comemorat. Pentru
aceste distincţii se vor
lupta sportivi de la 13
cluburi din Craiova şi
din alte judeţe: CSM
Craiova,  L.P.S Petra-
c he Trişc u Craiova,
CSU Craiova,  Lupte
Primăria Cârlig (Gorj),
CS Pandurii Târgu-Jiu,
CSS Târgu-J iu,  CS
Motru, CSS Târgoviş-
te, CSM Drobeta Tur-
nu-Severin, CS Petro-
şani, CSS 4 Bucureşti,
Clubul 2 Mai Constanţa. Memo-
rialul este dedicat tinerilor luptători,
băieţi şi fete, născuţi în anii 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 şi 2004,
urmând să fie repartizaţi şi pe ca-
tegorii de kilograme. Sub îndruma-
rea antrenorului emerit Petre Ban-
ciu, CSM Craiova va intra în cur-
să cu următorii sportivi: Berbeca-
ru George(2000, categoria 42 de
kg), Gherman Lucian(2003, cate-
goria 29 kg), Gheorge Olimpia(
2000,  categoria 30 kg), Boboc
Mario(2004, categoria 32 kg),

Memorialul „Ilie Marinescu” la lupte, la „Voinţa”
Cupa organizată de CSM Craiova în memoria fostului

antrenor emerit a ajuns la a V-a ediţie
Drăgancea Armenia(2000, catego-
ria 48 kg), Corzaru Maria(1999,
categoria 52 kg), Vârban Danie-
la(1999, categoria 52 de kg), Ena-
che Ana(1999, categoria 57 de kg),
Irimia Cătălin(2002, categoria 59
de kg), Irimia Adina(2000, cate-
goria 70 kg). Vor fi prezente per-
sonalităţi ale acestui sport, precum
Gheorghe Berc eanu (c ampion
olimpic la Munchen 1972, vice-
c ampion olimpic  la Montreal

1976), Constantin Buşoi (multiplu
campion) şi Vlad Marcel (multiplu
campion). Directorul CSM Craio-
va, Sorin Manda, vede în această
competiţe un prilej bun pentru ti-
nerii luptători de a-şi creşte per-
formanţele. „Este o competiţie in-
terjudeţeană, în memoria unui fost
antrenor recunoscut în întreaga
lume pentru rezultatele sale, şi va
fi un prilej bun pentru tinerii luptă-
tori să se călească pentru concur-
surile naţionale. Sperăm ca în vii-
torul apropiat să reuşim să organi-

zăm la Craiova competiţii şi la restul
secţiilor sportive pe care CSM
Craiova le are în subordine” a de-
clarat directorul CSM Craiova, So-
rin Manda.

Cinci judoka
de la CSM Craiova participă
la etapa de zonă a CN U18

Cinci sportivi ai clubului CSM
Craiova vor lua parte la eta-
pa de zonă a Campionatu-
lui Naţional individual de
cadeţi U18,  ce se va desfă-
şura astăzi,  la Bucureş ti.
Cătălina Veghea (c ategoria
+73 kg),  Delia Ciobanu (ca-
tegoria 63 kg),  Mădălin
Buşu (c ategoria 46 kg),
Cosmin Deaconu (catego-
ria 81 kg) ş i Alex Iancu (ca-
tegoria 90 de kg)  vor re-
prezenta CSM Craiova la
competiţia din capitală, toţi
cei menţionaţi f iind pregă-
tiţi de c ătre Nicola Adrian.
Obiec tivul este o clasare pe
primele 7 locuri, c are le-ar

asigura prezenţa în f inala c am-
pionatului naţional.  Antrenorul
sec ţiei de judo a CSM Craio-
va,  Nic ola Adrian,  are încrede-
re într-o c lasare pe podium.
„Obiectivul nos tru va fi califi-
carea la faza naţională,  dar  c red
c ă sportivii noştr i o să fie un-
deva mai sus în ierarhie, res -
pec tiv în primii trei.  Es te pri-
mul c onc urs  din ac est an la
judo ş i sper să ne întoarc em c u
rezultate bune”,  a declarat Ni-
c ola Adrian.

În acest week-end, ambele echipe
craiovene de volei vor evolua acasă.
Vicecampionii lui Dănuţ Pascu evo-
luează în Sala Polivalentă, astăzi, de
la ora 19, împotriva ultimei clasate,
Universitatea Cluj, care are şanse in-
fime să câştige vreun set, în condiţii-
le în care nu are vreo victorie în cele
15 meciuri jucate până acum. Dănuţ
Pascu este conştient că adversarul
nu poate pune vreo problemă elevi-
lor săi, dar ţine ca aceştia să rămână
conectaţi la dispută şi să ofere un
spectacol plăcut publicului. „Având
în vedere că sunt patru puncte între
locurile 3-6, orice pas greşit poate fi
fatal. Jucătorii trebuie să trateze cu
toată seriozitatea orice meci, indife-
rent de valoarea adversarului. Sâm-
bătă vom juca cu echipa de la Cluj,
de pe ultimul loc, dar este o formaţie
imprevizibilă şi o tratez cu toată se-
riozitatea. O să am o discuţie cu jucă-
torii să nu mai facem greşelile de până
acum şi să jucăm la un nivel care să
mulţumeas că publicu l” a declarat

Meciuri cu grade de dificultate
diferite pentru echipele de volei

Dacă băieţii au asigurat deja un 3-0,
fetele au şansa a doua în faţa lui Dinamo

Dan Pascu. După cele 3 victorii de
anul acesta, SCM Universitatea Cra-
iova este pe locul 3, cu 31 de puncte.
O misiune foarte grea vor avea volei-
balistele craiovene, care întâlnesc, de
la ora 14.30, în Sala Sporturilor „Ion
Constantinescu”, o mare rivală, Di-
namo Bucureşti. De această dată, di-
ferenţa de valoare este în favoarea
oas petelo r, ocupantele locului se-
cund, cu 40 de puncte, în timp ce echi-
pa din Bănie este pe poziţia a şasea,
cu 22 de puncte. Totuşi, tehnicianul
Craiovei este optimism înaintea me-
ciului. „A fost, sper că este şi că va
fi un derbi de tradiţie în voleiu l femi-
nin, între noi şi Dinamo. Sper să fa-
cem un joc bun şi poate chiar să pro-
ducem o mică surpriză, chiar dacă
Dinamo are şanse mari să câştige ti-
tlul în acest an. Un joc nu este câş-
tigat  sau pierdut dinainte. Cred că
ne mai trebuie nouă s au zece punc-
te pentru a fi cu siguran ţă în p lay-
off” a declarat antrenorul echipei din
Bănie, Berthold Văsu ică.

La finalul primei săptămâni din cel de-al doilea
cantonament în Antalya, CS Universitatea Craiova
întâlneşte cel mai „sonor” adversar din perioada
de pregătire, ţinând cont că Dynamo Dresda a fo-
losit doar echipa secundă. După ce au trecut la
scor de formaţia din liga a 5-a germană, craiovenii
joacă în după-amiaza aceasta cu Cerno More Varna. Formaţia de la Marea
Neagră ocupă locul 6 în prima ligă de peste Dunăre şi are pe bancă un fost
internaţional bulgar, Giorgi Ivanov. Ca şi Universitatea Craiova, Cerno More
Varna este cvadruplă campioană naţională, însă ultimul titlu datează din pe-
rioada interbelică pentru echipa fondată în 1913. „Marinarii” Bulgariei au în lot
în majoritate jucători bulgari, Ivanov bazându-se şi pe 3 străini. Pentru acest
meci, Ovidiu Stângă va putea miza şi pe mijlocaşul Ionuţ Şerban, pierdut preţ
de o săptămână după primul stagiu, care s-a înţeles în cele din urmă cu şefii
clubului asupra contractului şi s-a realăturat lotului craiovean.  De asemenea,
jucătorul belgian de profil defensiv Jason Vandelannoite, fost coechipier cu
Jeremie Njock la Tubize, în Belgia, va fi testat de Stângă. Belgianul de 27 de ani
pare să aibă un surplus de greutate şi vine după câţiva ani petrecuţi în campio-
natul Maltei, unul în care predomină străinii, în special brazilienii de mâna a
treia. „E bine că ne vom măsura forţele şi cu echipe solide şi, chiar dacă nu
rezultatele sunt prioritare, o victorie ne va da şi mai multă încredere” spune cel
mai bun jucător al Craiovei din meciul cu Dynamo Dresda II, Cristian Ganea. „E
o echipă de primă ligă, iar acest meci nu poate fi decât benefic. Odată ce ne
apropiem de începerea returului şi amicalele trebuie să fie din ce în ce mai
puternice. Contează, pentru că îţi dau moral. Nu cred că în această perioadă se
pune accent pe rezultate” spune şi Velcovici. Din nefericire, Stângă nu ştie
dacă poate conta pe jucători importanţi precum Pleşan, Izvoranu sau Sin, care
se resimt în continuare după accidentări mai vechi sau mai recente.

Cel mai solicitant amical
pentru alb-albaştri

CS Universitatea întâlneşte astăzi Cerno
More Varna în stagiul din Antalya

Handbalistele revin în Polivalentă
SCM Craiova
întâlneşte
Dunărea Brăila
într-un meci al
ultimei speranţe
pentru play-off

nemulţumite din vestiar). „Rec u-
perarea unor puncte la masa ver-
de şi o victorie cu Brăila ne-ar
mai menţine în lupta pentru play-
off.  Cu ajutorul fanilor, putem
învinge” spune Carmen Amariei,
aducând în discuţie ş i o conte-
staţie făcută de clubul craiovean
după pierderea unui mec i din re-
tur. Un succes astăzi ar c ontr i-
bui la refacerea moralului hand-
balistelor, dar distanţa faţă de ul-
timul loc  de play-off es te mare –
9 punc te. As ta în c ondiţiile în
care formaţiile aflate între Cra-

iova ş i locurile de play-off, Ce-
tate Deva şi CSM Bucureş ti, sunt
în creş tere. Hunedorencele au
învins ş i Jolidon Cluj şi s -au
apropiat serios de primele şase
locuri, în timp ce ecchipa capi-
talei tocmai a instalat-o pe banca
tehnic ă pe Mette Klit, secundul
lui Jacob Ves tergaard la Oltchim
ac um un an, ş i totodată anunţă
transferuri de marcă. SCM Cra-
iova ocupă poziţia a noua,  cu 15
puncte, în timp c e Brăila este pe
locul cinc i, c u zece punc te mai
mult. Şi diferenţa din meciul tur
a fost concludentă pentru ecar-
tul valoric dintre c ele două for-
maţii,  24-18.  Portarul Mirela Ni-
chita îşi va întâlni fos ta echipă,
care vine în Bănie cu dorinţa de
a se reîntâlni c u succesul, după
două eşec uri consec utive, la Za-
lău şi contra Coronei Braşov, în
sala proprie.


