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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Văd, Popescule, că politicienii
noştri, pe zi ce trece, astupă “gura
de rai” şi-i dau cu piciorul plaiului.
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Consiliul Judeţean Dolj a mai bifat o
etapă importantă în strategia de dezvol-
tare a Aeroportului Internaţional Craio-
va. Peste 25 de milioane de euro, fonduri europene,
este valoarea contractului de finanţare semnat ieri, la
Ministerul Transporturilor, pentru reabili tarea in-
frastructurii de mişcare a Aeroportului. Un succes care
face ca de la anul, Aeroportul Craiova să fie al doilea
aeroport din ţară şi să devină unul de rezervă pentru
Aeroportul Henri Coandă din Bucureşti.

Ion Prioteasa, omul care a adus cele mai multe fonduri europene pentru Dolj:
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Destrămarea USL ar
putea fi un dezastru
şi pentru PSD

Uniunea Social Liberală (USL)
şi-a adjudecat ultimele alegeri – lo-
cale şi parlamentare – la scoruri ne-
verosimile, care cu greu vor mai pu-
tea fi reeditate în perioada următoa-
re. Cu o majoritate confortabilă în
ambele Camere ale Parlamentului,
peste 70%, actuala criză guverna-
mentală este ceva de neimaginat şi
probabil va avea efecte nefaste în
anul electoral 2014, mai ales în pri-
vinţa participării la vot. Deşi creşte-
rea economică pe anul precedent este
anunţată ca una consistentă (3,5%).
De ce s-a împotmolit actuala majo-
ritate parlamentară, legitimată popu-
lar sub sigla USL, nu USD...

Cartierul
de pe „Caracal”
trebuie
să fie construit
în doi ani

Ateliere de creaţie
a mărţişoarelor tradiţionale
Muzeul Olteniei, cu sprijinul Con-

siliului Judeţean Dolj, organizează
cea de-a VI-a ediie a „Paradei
Mărţi’oarelor”, eveniment adresat
preşcolarilor şi şcolarilor din unită-
ţile de învăţământ doljene. Manifes-
tarea va cuprinde ateliere de crea-
ţie, urmate de vernisajul expoziţiei
şi festivitatea de premiere a celor
mai frumoase mări’oare, care vor
avea loc pe data de 7 martie.
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Curtea de Justiþie a Uniunii Europene (CJUE)
de la Luxemburg considerã cã ordonanþa privind
taxa auto din ianuarie 2012 încalcã legislaþia eu-
ropeanã. Potrivit unor juriºti, sunt discriminatorii
taxele încasate în 2012 din cauza suspendãrii din
Legea 9/2012 a plãþii taxelor pentru înmatriculare
interne. Aceste taxe ar trebui restituite dacã cetã-
þenii care le-au plãtit vor deschide procese. În ce
priveºte perioada ianuarie 2013 - martie 2014 (când
a fost introdus timbrul de poluare), Curtea a subli-
niat cã legea aplicatã în acest interval aduce o
modificare esenþialã care înlãturã discriminarea.
„Taxa Borbely” (n.r. - dupã numele fostului mi-

Curtea de Justiþie a UE: Taxa auto instituitã în ianuarie
2012 contravine Tratatului de Funcþionare al Uniunii Europene

 Ritmul de creºtere

al economiei

României în T4

2013 a fost cel mai

rapid din 2008

Creºterea economiei României
s-a accelerat neaºteptat în trimes-
trul patru din 2013, ajungând la
cel mai rapid ritm din 2008, da-
toritã majorãrii exporturilor ºi îm-
bunãtãþirii consumului, transmit
Bloomberg ºi Reuters. Produsul
Intern Brut a crescut cu 5,2% pe
seria brutã ºi cu 5,1% pe seria
ajustatã sezonier în ultimul tri-
mestru al anului trecut compara-
tiv cu perioada similarã din 2012,
iar pe ansamblul anului trecut eco-
nomia României a înregistrat o
creºtere de 3,5%, potrivit estimã-
rilor „semnal” ale Institutului
Naþional de Statisticã (INS), pu-
blicate ieri. În trimestrul trei din
2013 avansul PIB a fost de 4,1%.
Economiºtii intervievaþi de Blo-
omberg estimau în medie o ex-
pansiune a economiei României
de 2,8% în trimestrul patru din
2013. Creºterea economiei Ro-
mâniei rãmâne „solidã datoritã
exporturilor robuste ºi îmbunã-
tãþirii cererii consumatorilor”, a
declarat Daniel Hewitt, economist
specializat pe pieþele emergente
la Barclays Plc, înainte de publi-
carea datelor oficiale. Al doilea cel
mai sãrac stat membru al UE se
bazeazã pe exporturile de maºini
ale Renault SA ºi Ford Motor pen-
tru a stimula creºterea ºi a com-
pensa cererea slabã pe plan intern.
Guvernul ºi FMI estimeazã cã
avansul din acest an va fi de 2,2%.

Referitor la revocarea miniºtrilor
Finanþelor ºi Economiei, Daniel Chi-
þoiu ºi Andrei Gerea, premierul Vic-
tor Ponta a declarat cã îi va trimite
preºedintelui Traian Bãsescu propu-
nerile de schimbare doar împreunã
cu nominalizãrile pentru înlocuitorii
lor, moment pânã la care miniºtrii
actuali îºi vor exercita atribuþiile. „Sã
fie foarte clar din punct de vedere
legal ºi constituþional: pânã la emite-
rea decretului de cãtre preºedinte,
prin care înceteazã mandatul unui
ministru, indiferent cine este acel
ministru, acela îºi exercitã atribuþii-
le. Avem deja un interimat la Minis-
terul de Interne, nu vreau sã mai
avem interimate la nici un alt minis-
ter”, a subliniat premierul.

„Nu suntem în situaþia de a accepta
condiþii de la domnul Ponta”

Preºedintele PNL, Crin Antones-
cu, a susþinut, joi, cã premierul Vic-
tor Ponta trebuie sã ia o decizie pânã
luni în ceea ce priveºte guvernarea
împreunã cu liberalii sau construirea
unei alte alianþe, punctând cã PNL nu
este în situaþia de a accepta condiþiile

Ponta îi rãspunde lui Antonescu: Am ales USL
Preºedintele PSD, premierul Victor Ponta, a

rãspuns ieri solicitãrii liderului PNL, Crin Anto-
nescu, de a alege între PNL ºi USD, spunând cã
rãspunde acestei cereri alegând ca guvernarea sã
continue pânã în 2016, inclusiv, în formula USL.

primului ministru. „Domnul prim-
ministru are de rãspuns cetãþenilor
care ne-au votat pânã luni, dacã do-
reºte sã mai facã guvernul cu PNL,
cu Klaus Iohannis vicepremier, sau
doreºte sã construiascã o altã alianþã
cu domnul Voiculescu, domnul
Oprea, cu domnul Constantin (n.r. -
liderii PC Dan Voiculescu ºi Daniel
Constantin ºi preºedintele UNPR
Gabriel Oprea), dar ar trebui sã spu-
nã acest lucru. Nu suntem în situaþia
de a accepta condiþii de la domnul
Ponta”, a declarat Antonescu la postul
B1 TV. El a arãtat cã nu vizeazã un
schimb de portofolii în Guvern ºi cã
îºi doreºte ca PNL sã rãmânã la gu-
vernare, dar pentru asta „domnul
Ponta, pânã luni, trebuie sã ia o deci-
zie, vrea sã facã guvernul cu noi, care
nu am cerut nimic în plus ºi am adus
niºte oameni puternici în Guvern,
apreciaþi chiar ºi de domnia sa, bine.
Vrea sã aibã singur, aºa, un Guvern,
cu alde’ Daniel Constantin, ºi sã punã
dânsul condiþii, sã dea ordine, sã dea
lecþii, sã facã tumbe, sã facã ce do-
reºte — ne spune, punem capãt aces-
tui Guvern ºi dupã aceea încearcã

sã-ºi facã un altul. Cu cine va încer-
ca sã-ºi facã un altul nu ºtiu. Trebuie
sã procedãm decent ºi rãspunsul este
la domnul Ponta. Eu sper sã dea rãs-
punsul corect ºi sã mergem înainte”.

Daniel Constantin a ieºit puternic la
atac

Atacat permanent pe parcursul
ultimelor zile, preºedintele PC, Da-
niel Constantin, a ieºit ºi el la atac joi,
declarând cã liderul PNL a ºtiut de-
spre semnarea pactului de coabitare
dintre premier ºi preºedintele Traian
Bãsescu, în 2012, nu a aflat despre
act la Cotroceni, povestind cã l-a
vãzut pe Antonescu în biroul de la
Senat, cu documentul în faþã. „Dom-
nul Antonescu a spus cã nu ºtia de
ce merge la Cotroceni, cã nu ºtia ce
conþine pactul de coabitare. Îmi amin-
tesc foarte bine acele zile, în momen-
tul în care, cu o searã înainte de acel
pact, domnul Ponta m-a sunat, «Ne
vedem a doua zi la biroul domnului
Antonescu», pentru cã avem o întâl-
nire foarte importantã, sã discutãm
ceva foarte important. Câºtigasem
alegerile ºi nu se formase încã Gu-

vernul. Am mers a doua zi la birou la
Senat, erau mai mulþi lideri acolo, era
ºi domnul Stroe (n.r. - Radu Stroe,
fostul ministru al Afacerilor Interne),
era ºi domnul Dragnea (n.r. - Liviu
Dragnea, preºedinte executiv al PSD).
În momentul în care am intrat în bi-
rou, l-am vãzut pe domnul Antones-
cu cu foile în faþã, cu pixul în mânã.
Când m-am apropiat de domnia sa,
sigur, foaia a fost întoarsã. Mi-am
dat seama cã este un document pe
care nu trebuie sã îl vãd. (...) era pac-
tul de coabitare, iar domnul Antones-
cu, cu pixul, scria pe pactul de coa-
bitare. Cu alte cuvinte, ce vreau sã
spun: domnul Antonescu ºtia exact
de ce se duce la Cotroceni, ºtia exact
ce conþine pactul de coabitare. Cã
nu l-a semnat, cã s-a opus acolo, e
altã discuþie, eu vã spun ce ºtiu eu”,
a spus Constantin la RTV.

nistru al Mediului, Laszlo Borbely) a fost adopta-
tã în timpul guvernãrii Boc, dar aplicabilitatea ei
pentru maºinile înmatriculate pânã în 2007 în Ro-
mânia a fost amânatã pânã în 2013. Taxa a func-
þionat douã luni ºi sub guvernarea Ponta, fiind
înlocuitã, în martie 2013, cu „timbrul de mediu”,
iniþiat de ministrul Rovana Plumb. La Luxemburg
se judecã un proces ºi împotriva „timbrului de
mediu”, caz încã nesoluþionat. Mai multe instanþe
din România au refuzat sã restituie aceºti bani,
însã cetãþenii îi pot recupera acum, în baza ordo-
nanþei Curþii de la Luxemburg. Astfel, potrivit spe-
cialiºtilor, pot face o cerere de revizuire a decizii-
lor acelor instanþe care au refuzat restituirea ta-
xei. Decizia a pornit de la cazurile Câmpean ºi
Ciocoiu, doi cetãþeni români care s-au adresat
instanþelor româneºti pentru a le fi restituitã taxa.
În Cauza C-97/13, Silvia Georgiana Câmpean a
înmatriculat în România un autovehicul de ocazie
cumpãrat în Germania. Vehiculul, fabricat în 1999,
respectã norma de poluare Euro 3. Câmpean a
plãtit, la 18 ianuarie 2012, o taxã de poluare în
valoare de 2.737 de lei, potrivit Legii 9/2012. La
21 ianuarie, femeia a introdus o acþiune la Tribu-
nalul Sibiu, solicitând restituirea sumei, pe motiv

cã ea contravine dreptului Uniunii. Instanþa din
Sibiu a decis sã suspende cauza ºi sã întrebe CJUE
dacã Legea 9/2012 contravine Articolului 110 din
Tratatul de Funcþionare al Uniunii Europene
(TFUE). În cauza C-214/13, George Ciocoiu a
dat în judecatã Administraþia Finanþelor Publice a
Municipiului Teleorman tot pe motiv cã taxa de
poluare plãtitã pentru un autoturism din Germa-
nia este contrarã dreptului comunitar. La 6 sep-
tembrie 2012, Tribunalul Teleorman a admis ac-
þiunea, iar Administraþia Finanþelor Publice a fã-
cut apel împotriva hotãrârii la Curtea de Apel Bu-
cureºti, care a decis suspendarea cauzei ºi con-
sultarea CJUE. În data de 3 februarie 2013, Cur-
tea a stabilit urmãtoarele: „Articolul 110 TFUE tre-
buie interpretat în sensul cã se opune unui regim
de impozitare precum cel instituit, apoi circumcis
de reglementarea naþionalã în discuþie în litigiile
principale, prin care un stat membru aplicã auto-
vehiculelor o taxã de poluare care este astfel sta-
bilitã încât descurajeazã punerea în circulaþie, în
acest stat membru, a unor vehicule de ocazie cum-
pãrate din alte state membre, fãrã însã a descuraja
cumpãrarea unor vehicule de ocazie având aceeaºi
vechime ºi aceeaºi uzurã de pe piaþa naþionalã”.

„Am ales ! Am ales ca, în 2014-2016, sã pãstrãm
formula de succes USL. Cred cã cea mai bunã for-
mulã de guvernare este USL”, a spus Ponta, fãrã
sã rãspundã la alte întrebãri pe aceastã temã, în
pofida insistenþelor presei.

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat
ieri, la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu pre-
ºedintele Comisiei Europene, Jose Manuel
Barroso, cã i-ar plãcea sã facã „echipã” cu
prim-vicepreºedintele PNL, primarul Sibiu-
lui Klaus Iohannis (propus de liberali pen-
tru posturile de vicepremier ºi ministru al
Afacerilor Interne). Întrebat de jurnaliºti ce
are de gând sã facã pentru a convinge sta-

Bãsescu: Un lucru bun ar fi dacã aº face echipã cu un
ministru de Interne numit Iohannis

tele care se opun aderãrii României la spa-
þiul Schengen, preºedintele a rãspuns: „Un
bun lucru ar fi dacã aº putea sã fac echipã
pentru a sprijini (n.r. - aderarea la spaþiul
Schengen) - cu un ministru care s-ar nu-
mi Klaus Iohannis”. Declaraþia a fost fãcu-
tã într-o conferinþã de presã cumunã cu pre-
ºedintele CE. În replicã, liderul PSD, pre-
mierul Victor Ponta a afirmat cã ar fi fost

mult mai bine pentru România dacã ºeful
statului accepta sã îl numeascã, în 2009,
pe Iohannis în funcþia de prim-ministru.
„Eh, ce bine ar fi fost pentru România dacã
fãcea echipã în 2009 cu primul-ministru
Iohannis ! Vedeþi, rãzgândirile preºedinte-
lui îmi permit sã le iau sub formã de inven-
tar”, a rãspuns Ponta unei întrebãri a pre-
sei pe aceastã temã.
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Consilierii municipali au
votat, ieri, studiul de oportu-
nitate pentru construirea
cartierului de locuinþe de pe
strada „Caracal”. În proiec-
tul de hotãrâre se spune cã
suprafaþa construitã de
5.680 de metri pãtraþi ºi
terenul intravilan de 68.288
de metri pãtraþi, care au fost
preluate prin protocol de la
Ministerul Apãrãrii Naþiona-
le, vor fi scoase la licitaþie în
vederea concesiunii. Autori-
tãþile au stabilit cã imobilele
ºi terenurile aferente vor fi
concesionate investitorului
pe o duratã de 49 de ani.
Studiul de oportunitate al
Primãriei Craiova stabileºte
ca, la expirarea acestui
termen, concesiunea sã se
poate prelungi pentru o
perioadã egalã cu cel mult
jumãtate din perioada sa
iniþialã. Redevenþa pe care o
va plãti concesionarul se va
stabili printr-un raport de
evaluare care urmeazã sã se
facã. Nivelul minim trebuie
sã asigure însã recuperarea,
în 25 de ani, a preþului de
vânzare a terenului.

Blocuri cu patru
ºi zece etaje

În cartierul de pe strada
„Caracal” se vor construi
minim 1.800 de locuinþe,
garsoniere ºi apartamente cu
douã ºi trei camere. Potrivit
proiectului de hotãrâre,
blocurile vor fi cu patru ºi
zece etaje, trebuie sã fie
dotate toate cu balcoane, iar

Cartierul de locuinþe de pe Caracal va avea
1.800 de locuinþe, cu multe spaþii comerciale la
parter, locuri de parcare ºi o piscinã. Primãria

Craiova a stabilit cã terenul pe care toate acestea
se vor construi va fi concesionat investitorului pe

o duratã de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungi-
re. Municipalitatea vrea, în schimb, ca blocurile
sã fie gata în doi ani ºi sã fie vândute clienþilor la
un preþ maxim de 400 de euro pe metru pãtrat.

execuþia sã respecte toate
normativele de proiectare
antiseismicã în vigoare. O
obligaþie pe care o va avea
concesionarul, tot prin acest
studiu de oportunitate, este
asã asigure finisaje interioa-
re ºi exterioate de calitate
superioarã. La parter vor fi
prevãzute spaþii pentru: o
grãdiniþã, un birou de taxe ºi
impozite, trei cabinete pentru
medicii de familie, farmacie
ºi un cabinet stomatologic.
De asemenea, în cartier
trebuie sã se mai gãseascã
supermarket, minimarket,
restaurant, frizerie ºi coafu-
rã. Vor fi amenajate locuri
de parcare ºi va fi construitã
o piscinã cu circuit închis,
fiind folositã doar de locata-
rii din cartierul respectiv.

Condiþiile
Primãriei
Craiova

Studiul de oportunitate
care a fost votat, ieri, de
consilierii municipali este al
doilea pas, primul fiind
preluarea terenului de la
MApN. Cel de-al treilea pas
va fi caietului de sarcini
care, de asemenea, trebuie
sã fie votat de aleºii locali.
Abia dupã ce acesta va
trece prin votul CLM Craio-
va, concesiunea clãdirilor ºi
a terenurilor de sub acestea
vor fi scoase la licitaþie.
Potrivit studiului de oportuni-
tate, concesionarul trebuie
sã prezinte garanþii bancare
care îi demonstreazã Primã-

riei Craiova cã poate con-
strui blocurile de locuinþe.
Apartamentele trebuie sã fie
construite în termen de doi
ani de la data eliberãrii
autorizaþiei de construire de
cãtre municipalitate. Autori-
tãþile au stabilit cã acesta va
putea apoi sã le vândã
cumpãrãtorilor dar la un preþ
de 400 de euro pe metru
pãtrat, fãrã TVA, dar nu mai
mult decât atât.

Cererea
de locuinþe este
mult mai mare

Din cele 1.800 de locuinþe,
250 vor fi puse la dispoziþia

MApN, urmând sã fie cum-
pãrate de cãtre personalul
angajat al ministerului. Restul
apartamentelor va fi scos la
vânzare pentru toþi craiove-
nii, indiferent de vârstã.
Potrivit Primãriei Craiova,
cererea de locuinþe este mult
mai mare. În acest moment
existã 4.545 de dosare în
care se solicitã repartizarea
unei locuinþe. Dintre acestea,
2.141 sunt cereri pentru o
locuinþã ANL, iar 1.933 sunt

cereri pentru o locuinþã
socialã. În evidenþele munici-
palitãþii mai sunt 312 de
persoane care solicitã o
locuinþã din fondul locativ al
oraºului ºi 159 de persoane
care sunt evacuate ºi, de
asemenea, aºteaptã sã li se
repartizeze o locuinþã de cãtre
Primãrie. Autoritãþile au
eliminat însã criteriul de
vârstã pentru ca toate catego-
riile de craioveni sã poatã sã-
ºi procure o locuinþã nouã.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Din cauza topirii zãpezii ºi a
precipitaþiilor înregistrate, nivelu-
rile ºi debitete pe râul Jiu ºi  pârâul
Teslui sunt în creºtere, dupã cum
au anunþat reprezentanþii Adminis-
traþiei Bazinale de Apã (ABA) Jiu.
Pentru a evita ca apa sã intre în
case peste oameni, joi searã, pom-
pieri din cadrul ISU Dolj, împreu-
nã cu voluntari ºi reprezentanþi ai
administraþiei locale din Gherceºti
au muncit pentru supraînãlþarea pe

Reprezentanþii Inspectoratului de Poli-
þie al Judeþului (IPJ) Dolj au anunþat cã, în
noaptea de joi spre vineri, poliþiºtii l-au in-
trodus în arestul Inspectoratului, pe bazã
de ordonanþã de reþinere, pe Cristian Bã-

În cursul zilei de ieri, a avut loc
bilanþul activitãþii desfãºurate în
cursul anului 2013 al Curþii de Apel
Craiova, în cadrul Adunãrii gene-
rale a judecãtorilor organizatã la
sediul acestei instanþe, cu partici-
parea judecãtorilor din circum-
scripþia Curþii de apel. La ºedinþa
de bilanþ au participat preºedinte-
le Consiliului Superior al Magis-
traturii (CSM), Adrian Bordea,
împreunã cu judecãtorii Norel
Popescu ºi ªerban Alexandru, din
partea Ministerului Justiþiei a ve-
nit la Craiova Secretarul de Stat
Simona Maya Teodoroiu ºi Secre-
tarul General adjunct Ion Claudiu
Teodorescu, fiind prezenþi, în
plus, ºi reprezentanþi ai Parche-

În urma activitãþilor specifice
desfãºurate de lucrãtorii Biroului de
Investigaþii Criminale din cadrul
Poliþiei Calafat privind furturi co-
mise din locuinþe, în dauna mai
multor pãrþilor vãtãmate din comu-
na Ciupercenii Vechi, în cursul zi-
lei de ieri au fost identificaþi autorii
faptelor, stabilindu-se cãe ste vor-
ba despre Alexandru Câmpeanu, de
19 ani, Alin Colþatu, de 18 ani, Flo-
rentina Pãsãricã, de 20 de ani, toþi
din comuna Mãgura, ju-
deþul Teleorman, Cris-
tian Lipoveanu, de 22 de
ani, din satul Ciuperce-
nii Vechi (Calafat) ºi
Boby Munteanu, de 21
de ani, din oraº Huedin,
judeþul Cluj. Oamenii le-
gii au stabilit cã aceºtia
au pãtruns în cinci lo-
cuinþe, în perioada 01-
10 februarie 2014, de
unde au sustras bunuri
în valoare de aproxima-

Pârâul TPârâul TPârâul TPârâul TPârâul Teslui a ieºit din matcãeslui a ieºit din matcãeslui a ieºit din matcãeslui a ieºit din matcãeslui a ieºit din matcã
la Gherceºti ºi Pieleºtila Gherceºti ºi Pieleºtila Gherceºti ºi Pieleºtila Gherceºti ºi Pieleºtila Gherceºti ºi Pieleºti

Pompierii doljeni împreunã cu au-
toritãþile locale ºi reprezentanþi ai
ABA Jiu au lucrat, joi searã, sã înalte
digul din comuna Gherceºti, întru-
cât pârâul Teslui ameninþa sã inun-

de mai multe gospodãrii. În plus, în
comuna Pieleºti, traficul este închis
în zona subtraversãrii podului de
cale feratã din cauza faptului cã pâ-
rãul Teslui a ieºit din matcã.

o lungime de 65 metri a digului
format din excavaþiile rezultate în
urma regularizãrii pârâului Teslui,
pentru a asigura protecþia gospo-
dãriilor populaþiei situate în aceas-
tã zonã. „Ca urmare a situaþiei hi-
drometeorologice din ultimele zile,
coroborat cu topirea bruscã a zã-
pezii, grupa operativã a ISU Dolj,
coordonatã de ªeful centrului ope-
raþional împreunã cu specialiºti din
cadrul SGA Dolj, s-a deplasat, în

localitatea Gherceºti, pentru a eva-
lua ºi dispune mãsurile specifice
având în vedere iminenþa inundãrii
mai multor gospodãrii din localita-
te, ca urmare a creºterii debitelor
pârâului Teslui. Acþiunea a constat
în supraînãlþarea digului cu saci de
nisip pe o lungime de 65 m, pe
excavaþiile rezultate din regulariza-
rea pârâului Teslui”, au comunicat
reprezentanþii ISU Dolj.

În plus, ºi în comuna Pieleºti

autoritãþile monitorizeazã pârâul
Teslui pe sectorul Mischii – Robã-
neºti, cu precãdere zona de sub-
traversare a podului de  cale fera-
tã, unde înãlþimea apei scãzuse ieri
dimineaþã la 60 cm faþa de 120 cm
cât se înregistra joi seara la ora
23.00. Circulaþia în zonã se men-
þine restricþionatã pentru autoturis-

me de cãtre Poliþia Ruralã ºi re-
prezentanþi ai Consiliului Local pen-
tru Situaþii de Urgenþã Pieleºti, fi-
ind deviatã pe o rutã ocolitoare si-
tuatã aval 500 m. Pentru perioada
urmãtoare nu se anunþã creºteri
bruºte ale cotelor, însã autoritãþile
monitorizeazã toate cursurile de
apã din judeþ

În arest dupã ce a fost prins þigãri de contrabandã
Un bãrbat de 34 de ani din Bãileºti a ajuns dupã gratii, reþi-

nut pe 24 de ore, ºi a rãmas fãrã maºinã, dupã ce, în noaptea
de joi spre vineri poliþiºtii i-au gãsit în autovehicul 5.000 de
pachete de þigãri de contrabandã. Asearã a fost prezentat
instanþei de judecatã cu propunere de arestare preventivã.

dinã, de 34 de ani, din Bãileºti, pentru co-
miterea infracþiunii de contrabandã.

Mai exact, ca urmare a activitãþilor
specifice desfãºurate de poliþiºti din ca-
drul Serviciului de Investigare a Frau-
delor Dolj ºi ofiþeri specialiºti ai Servi-
ciului de Informaþii ºi Protecþie Internã
(SIPI) Dolj, oamenii legii au oprit în tra-
fic, pe „Calea Dunãrii” din Craiova, în

jurul orei 03.00, o autoutilitarã marca
Fiat, la volanul cãreia se afla Cristian
Bãdinã. La controlul fãcut în maºinã, oa-
menii legii au descoperit 5.000 de pa-
chete de þigãri fãrã timbru de marcaj. Din
investigaþii a rezultat cã acesta urma sã
comercializeze cele 100.000 þigarete, în
valoare totalã de 38.000 lei, în diferite
locaþii din judeþul Dolj. Oamenii legii con-

tinuã cercetãrile pentru a stabili prove-
nienþa þigaretelor ºi dacã bãrbatul acþio-
na singur sau avea complici.

„Faþã de persoana în cauzã s-a mãsu-
ra reþinerii pentru 24 de ore, urmând sã
fie prezentatã magistraþilor cu propunere
de arestare preventivã, sub aspectul co-
miterii infracþiunii de contrabandã. Au-
toutilitara folositã la comiterea faptei a
fost indisponibilizatã la sediul IPJ Dolj,
în vederea continuãrii cercetãrilor”, ne-
a declarat inspector principal Alin Apos-
tol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Ieri
dupã-amiazã, Crstian Bãdinã a fost pre-
zentat Judecãtoriei Craiova cu propunere
de arestare preventivã pe 29 de zile.

Spãrgãtori de locuinþeSpãrgãtori de locuinþeSpãrgãtori de locuinþeSpãrgãtori de locuinþeSpãrgãtori de locuinþe
cercetaþi de poliþiºticercetaþi de poliþiºticercetaþi de poliþiºticercetaþi de poliþiºticercetaþi de poliþiºti

O bandã de spãrgãtori de locuinþe formatã din cinci tineri, cu
vârste cuprinse între 18 ºi 22 de ani este cercetatã de poliþiºtii

doljeni pentru mai multe furturi în urma cãrora au creat un prejudi-
ciu de 5.000 lei. Tinerii sunt cercetaþi în libertate pentru furt calificat.

tiv 5.000 lei, pe care ulterior le-au
valorificat în Calafat ºi în munici-
piul Alexandria, judeþul Teleorman.

„Pe numele celor cinci persoane
au fost întocmite acte premergã-
toar începerii urmãririi penale pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de furt
calificat, iar cercetãrile sunt conti-
nuate în vederea documentãrii acti-
vitãþilor infracþionale”, a declarat
inspector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Curtea de Apel Craiova,
a doua din þarã ca volum de activitate

Curtea de Apel Craiova este a doua
din þarã, dupã cea din Bucureºti, ca
volum de dosare înregistrate ºi soluþi-
onate pe parcursul anului 2013, dupã
cum a reieºit în cadrul analizei activi-
tãþii desfãºurate anul trecut. Bilanþul
a avut loc ieri, la sediul instituþiei,
în prezenþa unor reprezentanþi ai CSM,
Ministerului Justiþiei, Parchetului Curþii
de Apel Craiova ºi Baroului Dolj.

tului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova ºi Baroului Dolj.

Analiza activitãþii desfãºurate
de judecãtorii Curþii de Apel Cra-
iova în cursul anului 2013 a avut
ca punct de plecare actul de justi-
þie desfãºurat în contextul econo-
mico-social ºi legislativ actual, cu
toate consecinþele pozitive dar ºi
cu cele ce au determinat reale di-
ficultãþi în gestionarea manage-
mentului administrativ judiciar.

Curtea de Apel Craiova ºi in-
stanþele din raza sa de competen-
þã au înregistrat, în cursul anului
2013, un numãr total de 243.767
cauze, care s-au adãugat stocu-
lui înregistrat la 1 ianuarie 2013,
rezultând astfel un rol de 328.684

cauze, dintre acestea soluþionân-
du-se 260.881.

Volumul de dosare al Curþii de
Apel Craiova, nu numai cã s-a în-
scris în trendul ascendent al anilor
anteriori, dar a ºi înregistrat o creº-
tere semnificativã. Astfel, în cur-
sul anului 2013 s-au înregistrat un
numãr de 33.365 de cauze la care
s-au adãugat dosarele constituite
ca stoc la finele anului 2012, res-
pectiv 8.014 , pronunþându-se
35.892 de hotãrâri. În acest con-
text, Curtea de Apel Craiova este,
în continuare, a doua Curte de Apel
din þarã (dupã Bucureºti) ca vo-
lum de dosare înregistrate ºi solu-
þionate, dupã cum au precizat re-
prezentanþii instituþiei.
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Uniunea Social Liberală (USL)
şi-a adjudecat ultimele alegeri –
locale şi parlamentare – la scoruri
neverosimile, care cu greu vor mai
putea fi reeditate în perioada ur-
mătoare. Cu o majoritate confor-
tabilă în ambele Camere ale Parla-
mentului, peste 70%, actuala cri-
ză guvernamentală este ceva de
neimaginat şi probabil va avea
efecte nefaste în anul electoral
2014, mai ales în privinţa partici-
pării la vot. Deşi creşterea econo-
mică pe anul precedent este anun-
ţată ca una consistentă (3,5%). De
ce s-a împotmolit actuala majori-
tate parlamentară, legitimată popu-
lar sub sigla USL, nu USD, după
ce a avut atâta timp la dispoziţie
pentru a se cunoaşte suficient unii
pe alţii, pentru a nu-şi descoperi
incompatibilităţi şi orgolii ireducti-

MIRCEA CANŢĂR

Destrămarea USL ar putea fi
un dezastru şi pentru PSD

bile, tocmai când avea nevoie de
coerenţă şi solidaritate? Dacă lide-
rii USL îşi vor pune această între-
bare cu seriozitate, ei vor trebui să-
şi asume, dincolo de unele justifi-
cări conjuncturale, mai multe vi-
novăţii de fond. Fiindcă e limpede
că nu s-au pregătit temeinic pen-
tru victoria strălucită care li s-a dă-
ruit. În fapt, spectacolul oferit în
aceste zile are un aer pripit, spas-
modic, improvizat. Cum poate,
moralmente vorbind, senatorul Ilie
Sârbu, socrul premierului Victor
Ponta, liderul grupului PSD de la
Senat, să-l ameninţe pe preşedin-
tele Senatului, Crin Antonescu, cu
posibila schimbare din funcţie? De
când domnia sa a devenit o voce
justiţiară a PSD, etalând o gândire
politică de lemn, alcătuită din re-
sentimente şi schematisme moş-

tenite din trecutul imediat? Cum
poate vicepremierul Liviu Dragnea,
modest ministru al Dezvoltării Re-
gionale, să-şi „trimită gura la plim-
bare”, menţionând existenţa unei
majorităţi aritmetice care să nu in-
cludă liberalii, când votul popular,
acordat, cum spuneam, în extaz,
a fost eminamente pentru USL?
Ani de-a rândul PSD – dispunând
de redutabili tactic ieni – a lăsat
impresia unei seriozităţi politice, în
pofida erorilor individuale de acum
cunoscute şi rareori a evaluat gre-
şit câmpul de luptă. Nu spune ni-
meni că liberalii, la rândul lor, au
excelat în tact politic şi au evitat,
pe cât le-a stat în putinţă, mane-
vrele impure, negustoreşti, în că-
utarea de privilegii, dar toate pă-
reau digerabile în comparaţie cu
declaraţiile destabilizatoare venite

acum din ambele câmpuri. Când,
dintr-odată, camarazii de până mai
ieri – termen reabilitat, derobat de
orice conotaţie peiorativă de socia-
liştii francezi – şi-au descoperit
reciproc intoleranţe, după ce măr-
şăluiseră alături în atâtea şi atâtea
bătălii. Duşmanii nu se mai află în
tranşeele opuse, ci în rândul par-
tenerilor de alianţă electorală şi
politică,  înregistrată juridic, nu
asamblată după alegeri, prin nego-
cieri şi conivenţe de tot felul. Sus-
pectă rămâne şi gâdilarea UNPR,
partidul vicepremierului Gabriel
Oprea, cel cu interesul naţional,
devenit ex abrupto, nu demonul
minor, ci aliatul de nădejde, după
piruetele exersate alături de PDL
în guvernarea precedentă. Filmul
năucitor se ştie. Oricum, s-a in-
trat într-un sc himb de c ontre

nervoase şi nicidecum într-o cum-
pătată discuţie, menită să ateste
inteligenţă şi supleţe din partea li-
derilor social-democraţi. Probabil
că USL nu se va rupe în cele din
urmă, precumpănind luciditatea
pozitivă a lui Victor Ponta şi Crin
Antonescu, artizanii construcţiei
politice, ce părea inexpugnabilă.
Deşi semnalele tonice vin din par-
tea lui... Dan Voiculescu. Şi dacă
ceva va rămâne din acest ultim
scandal este dificultatea coabitării
în actul guvernării. Or, social-de-
mocraţii, fideli simţului onoarei,
trebuiau să evite pe cât posibil să
fie actori într-o astfel de întâmpla-
re. Ar fi avut de câştigat enorm în
planul imaginii. Perdant la puncte
de imagine rămâne şi Crin Anto-
nescu, părăsit de calmul bănuit
odinioară.

Proiec tul-pilot va c uprinde
două spitale clinice regionale de
urgenţă cu nivel de competenţă
IA, două spitale judeţene c linice
de urgenţă, două institute c linice
naţionale, două spitale judeţene de
urgenţă c are nu au s tatut de spi-
tal clinic ş i patru spitale munic i-
pale sau orăşeneşti. Programul ar
urma să înceapă de la 1 iulie a.c.
şi să se desfăşoare pe o perioadă
de un an, cu monitorizare perma-
nentă din partea Ministerului Să-
nătăţii şi cu evaluări periodic e.
Programul ar urma să fie c orelat
şi cu celelalte măsuri de reformă,
adică introducerea pachetului de
bază de servicii medicale.

Salariu în funcţie
de performanţă

Autorităţile se aşteaptă ca im-
plementarea unei astfel de măsuri
să ducă la o funcţionare mai fle-
xibilă, după principii manageriale
a spitalelor publice, care să facă
din acestea instituţii mai eficiente
în cheltuirea banilor publici şi care
să ofere servicii de calitate în fo-
losul pacienţilor. Potrivit oficiali-
lor Ministerului Sănătăţii, creşte-
rea veniturilor medicilor şi echi-
pelor medicale din spitale se va
putea face pe două căi: prin sala-

Program-pilot
pentru spitale

Doar 12 unităţi sanitare din ţară vor fi selectate în cadrul
unui proiect-pilot, desfăşurat la nivel naţional, ce ar urma să
ducă la dezvoltarea sistemului spitalicesc din România. Spitale-
le publice incluse în acest program se pot organiza ca asociaţii
sau fundaţii medicale de utilitate publică ori ca societăţi comer-
ciale cu capital de stat.

rizarea pe performanţă,  în baza
unor criter ii ce vor fi s tabilite în
normele de aplicare ş i prin posi-
bilitatea de a trata pac ienţi proprii,
în regim privat, în spitalul public.
Beneficiarii acestor schimbări ar
trebui să f ie pacienţii,  dar şi me-
dicii şi ec hipele medicale şi spita-
lele.

Forma de proprietate şi obiec-
tul de activitate al spitalelor-pilot
nu se schimbă, astfel încât aces-
te unităţi sanitare vor rămâne pu-
blice. Structura organizatoric ă,
reorganizarea,  res truc turarea,

schimbarea se-
diului şi a denu-
mirilor  pentru
spitalele-pilot
din reţeaua proprie a Ministerului
Sănătăţii se stabilesc doar prin or-
din al ministrului sănătăţii, iar pen-
tru spitalele-pilot din reţeaua pro-
prie a altor minis tere şi instituţii
publice cu reţea sanitară proprie
numai cu avizul conform al Mi-
nisterului Sănătăţii.

Încadrarea cu personal se face
conform cu Normativele de per-
sonal aprobate prin ordin al mi-

nistrului sănătăţii, care reprezintă
baza minimă de încadrare cu per-
sonal de specialitate,  indiferent de
forma de organizare a spitalelor.
Pacienţii în regim privat nu pot
ocupa mai mult de 20% din c apa-
citatea sec ţiei, iar îngrijirea aces-
tora se va face în afara timpului
aloc at programului normal de lu-
cru. Medicina de urgenţă şi anes-
tezia şi terapia intensivă fac  ex-
cepţie de la aceste prevederi.

Universităţile de
Medicină ar
putea avea în
subordine unităţi
sanitare

Recent, în Monitorul Oficial a
fost publicată OUG 2/2014 pri-
vind modificarea şi c ompletarea
Legii 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii. Printre preve-
derile ordonanţei se numără cre-
area c adrului legal pentru intro-
duc erea pachetelor  de servicii
medicale: pachetul de bază, pa-
chetul minimal şi pachetul de pro-
grame naţionale de sănătate. De

asemenea, es te prevăzută  decon-
tarea din fondul naţional de as i-
gurări de sănătate a operaţiilor  de
rec onstrucţie mamară prin endo-
protezare în cazul intervenţiilor
chirurgicale oncologic e.

Tot în OUG apare şi pos ibili-
tatea ca universităţile de medic i-
nă şi farmacie acreditate ş i fac ul-
tăţile de medicină ac reditate să
poată avea în subordine unităţi
sanitare.  În plus, unităţile de pri-
miri urgenţă pot include în struc-
tura proprie compartimente de
primiri urgenţă din acelaşi judeţ.
Se introduce şi pos ibilitatea ca
autorităţile loc ale să partic ipe la
finanţarea cheltuielilor  de perso-
nal ale spitalelor din subordine,
precum şi la finanţarea altor ti-
puri de cheltuieli.

Un proiect foarte important tri-
mis c ătre avizare este cel de mo-
dificare a Legii 95/2006 privind re-
forma în sănătate, care se referă
la o serie de teme importante: mal-
praxisul, asistenţa medicală comu-
nitară, reglementarea c olegiilor
profesionale, prevederi referitoa-
re la politica medicamentului.

RADU ILICEANU
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Faptul că în politică regulile sunt facul-
tative şi că rareori veridicitatea aritmetică a
lui 2+2=4 este pusă la îndoială pare deja o
axiomă: un soi de legitimare a înţelegerilor
pe sub masă (sau pe sub mână), o afacere
ca oricare alta sub spec trul comerţului la
tarabă. Şi întrucât globalizarea s-a genera-
lizat de-acum, de ce ne-ar mai surprinde
faptul că mai peste tot în lume în politică
morala e doar un criteriu opţional, lucra-
tiv, cum s-ar spune,  iar jocul la cacealma e
deja un sport de masă.

Cum altfel ne-am putea explica faptul că,
în Italia, ca şi în România, jocul de-a guver-
narea pare o filă identică ruptă – un altfel de
copy-paste – din acelaşi manual, la rândul
său globalizat. Fiindcă, în timp ce la Bucu-
reşti, guvernul unei coaliţii cu o majoritate
de invidiat pare să-şi liciteze şansele unui
clamoros succes politic cu dezinvoltura unor
„strategi” infantili, în Italia un guvern, al
stângii învingătoare, la limită, a scrutinului
de-acum un an, se prăbuşeşte, cu certitudi-
ne în următoarele zile, sub lovitura năpras-
nică a unei lovituri din interior. Legitimat,
cu doar zece luni în urmă, executivul con-

dus de Enrico Letta reuşise, în două rân-
duri, să-şi consolideze programul şi echipa
prin votul de încredere al unui Parlament
extrem de eterogen. Asumându-şi un obiec-
tiv tranzitoriu, de 18 luni, îşi fixase drept
priorităţi absolute câteva urgenţe reformis-
te, între care legiferarea unui nou sistem elec-
toral, activarea unor măsuri anti-criză me-
nite a reporni economia şi, nu în ultimul rând,
preparative adecvate pentru o bună gestio-
nare diriguitoare a afacerilor europene în
semestrul al doilea din acest an când va pre-
lua preşedinţia UE.

Cum se ştie,  pe 8 decembrie trecut,
printr-un scrutin la bază,  tânărul primar al
Florenţei, Matteo Renzi, a devenit şeful Par-
tidului Democrat, acelaş i care îl desemna-
se ş i-l sus ţinuse,  clamoros, pe Enrico Let-
ta în demersul său guvernamental. Inteli-
gent, nelips it de o abilitate oric ât de c amu-
flată în verva unui vizibil apetit al capac ită-
ţii sale c omunicaţionale, Renzi a pornit,
imediat după victorie, într-un slalom pe alo-
curi descumpănitor, într-o campanie teme-
rară de schimbare a lucrurilor, atât din pro-
pria ogradă,  cât şi din cele ale adversarilor

politici. A făcut, nu fără gălăgioase irităr i şi
contestaţii, un pact cu Berlusconi, condam-
nat juridic  dar „lăsat” să-şi c onducă pro-
priul partid la lumina zilei, asigurându-şi,
în acelaşi timp, colegii din propria formaţie
că nu va lovi în executiv şi că nu râvneşte
la fotoliul de premier.

Sub sloganul blairiano-obamian al schim-
bării, Renzi sugerează că ar face tabula rasa
cu întregul sistem politic italian, încă debi-
tor unei tradiţii, a Primei Republic i, în care
guvernele se schimbau de la un an la altul,
chiar dacă  mai totdeauna prin scrutine îna-
inte de termen.

Recunosc, aşa cum am mai scris după
victoria sa din decembrie, că politicianul flo-
rentin are carismă. Şi inteligenţă. Însă şi
multă, uneori insidios de multă şiretenie, care
riscă, aşa cum se vede acum destul de lim-
pede, să se reverse în cameleonism.

Neliniştile s-au potenţat însă în Italia, în
aceste ultime ceasuri. În c iuda scorului ob-
ţinut de decizia asumată miercuri seara, la
Florenţa, de către Direcţia Naţională a PD-
ului peninsular, n-au lipsit criticile nu doar
dure, ci şi foarte bine cântărite.  Şi întemeia-

te. Unul dintre cei care-au votat împotrivă,
fost competitor al primarului f lorentin la
conducerea partidului, Civatti, a afirmat-o
tăios: cel mai pos ibil câş tigător  al acestei
manevre s-ar putea să fie tocmai Silvio Ber-
lusc oni, abil şi versat pescuitor în ape tul-
buri. Şi nu mi se pare deloc un pronostic
hazardat.

Cum spuneam, desfăşurările acestea
din Italia nu sunt deloc  departe de cele
dâmboviţene. Şi mă întreb dac ă nu cum-
va, ipoteza sc himbării de generaţii în po-
litică – pe c are ne-am dorit-o c u toţii –
nu e pe cale de a deveni un mit fals . Un
fel de iluzie optică.  Măc ar şi pentru c ă,
dacă în viaţa cotidiană spiritul aventurier
poate fascina fără consecinţe majore, în
politică risc ul nu ocoleş te catastrofa.  Ia-
răşi, democ raţia, cea mai „bună”, dar  vi-
rusată, la rându-i, de suferinţe endemice
şi, deci,  molips itoare,  ne etalează limitele
ei organice. Şi ne incită să invocăm, cu o
luciditate nu mai puţin resemnată, refre-
nul unui faimos – şi el globalizat – cân-
tec italian: Che sara, sara. Iar ce va f i,
numai Dumnezeu ş tie.

Che sara, sara!...

Armata română va trimite între 30 şi 50
de militari la operaţiunea Uniunii Europene
în Republica Centrafricană, anunţă surse
diplomatice citate de AFP. Numeroase ţări

Preşedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, a declarat,
ieri, după întrevederea cu preşe-
dintele Traian Băsescu, de la Bru-
xelles, că România este un parte-
ner de încredere, care poate pro-
teja graniţele Schengen dacă ar fi
admisă în acest spaţiu. „România
ar trebui să intre în zona Schen-
gen cât mai curând posibil, întru-
cât a îndeplinit toate criteriile”, a
precizat Jose Manuel Barroso, în
cadrul conferinţei comune de pre-
să cu preşedintele Traian Băsescu.
Întrebat cum poate ajuta CE Ro-
mânia pentru a intra în spaţiul

Barroso: România este un
partener de încredere, poate
proteja frontierele Schengen

Schengen, preşedintele Executivu-
lui european a subliniat că decizia
aparţine statelor membre. „Trebu-
ie să respectăm legea, în cele din
urmă este decizia statelor membre
(n.r. - de a admite România în
Sc hengen). Comisia Europeană
şi-a făcut treaba într-un mod trans-
parent. Credem că, din punct de
vedere tehnic, România a îndepli-
nit toate criteriile. Am făcut verifi-
cări peste verificări şi credem că
România este un partener de în-
credere pentru a proteja frontiere-
le Schengen în cazul în care state-
le membre acceptă România în

spaţiul Schengen”, a spus
Barroso. Preşedintele CE
şi-a exprimat speranţa că se
va putea găsi o soluţie în
ac es t sens , mai ales c ă
aceasta a fost „una dintre
cele mai mari aspiraţii ale ce-
tăţenilor români: libertatea şi
mai mare pe care o oferă
Schengen”. Totodată, Bar-
roso a recunoscut şi faptul
că România a făcut progrese în
cadrul MCV, dar rămân îngrijorări
privind independenţa justiţiei şi
corupţia. Şeful Executivului euro-
pean a precizat că a discutat cu pre-

şedintele Traian Băsescu ultimul
raport MCV din 22 ianuarie. „Ro-
mânia a înregistrat progrese sem-
nificative în multe domenii, dar ră-
mân îngrijorări legate de indepen-

denţa sistemului judiciar şi de co-
rupţie. Aşteptăm să se ajungă la un
consens, pentru a îndeplini toate
obiec tivele din ac est raport”,  a
subliniat Jose Manuel Barroso.

Impozitul diferenţiat nu va fi introdus în
mod sigur în acest an pentru veniturile per-
soanelor fizice, la fel cum nici taxa de soli-
daritate pe venituri ridicate nu va fi aplicată
în 2014 dacă nu există o decizie unanimă în
cadrul USL, a declarat ieri premierul Victor

România va trimite între 30 şi 50
de militari în Republica Centrafricană

europene intenţionează să trimită militari la
operaţiunea de s tabilizare din Republica
Centrafricană. În afară de Franţa, alte cinci
state membre UE au propus contribuţii „sub-

stanţiale” la misiunea de menţinere a pă-
cii. Polonia a anunţat că ar putea trimite
140 de militari, un număr aproape echi-
valent cu cel al trupelor franceze. Geor-
gia, stat aspirant la integrarea europeană,
propune trimiterea a peste 100 de mili-
tari. Un alt contingent ar putea fi format,
potrivit AFP, din militari trimişi de Ro-
mânia, Estonia, Letonia şi Portugalia. Fie-
care dintre aceste ţări ar urma să contri-
buie cu câte 30 - 50 de militari. La ope-
raţiunea din Republica Centrafricană vor
participa şi trupe spaniole. Mii de oameni
au murit, în aproape un an, în confrun-
tările din Republica Centrafricană între
miliţii musulmane şi creştine. Violenţele
s-au intensificat în martie 2013, deşi Re-
publica Centrafricană este afectată de in-
stabilitate de la proclamarea independen-
ţei faţă de Franţa, în 1960.

Ponta: Anul acesta nu va fi
introdus nici impozitul diferenţiat,

nici taxa de solidaritate
Ponta. „Taxa de solidaritate nu e
trecută ca venit bugetar şi nu exis-
tă un acord unanim în cadrul USL.
Suntem trei de acord că ar fi bună,
dar al patrulea (n.r. - PNL) nu e de
acord”, a spus Ponta, care a pre-
cizat că susţine în continuare in-
troducerea unei astfel de taxe. În
strategia fisc al-bugetară 2014-
2016, aprobată anul trecut de Gu-
vern şi Parlament, se afirmă, la ca-
pitolul privind „Tendinţe ale prin-
cipalelor taxe şi impozite pe orizon-
tul 2014-2017”, că se intenţionea-
ză „introducerea impozitului dife-
renţiat pe venitul salarial, cu deduc-

tibilităţi fiscale: cote de 8%, 12% şi 16 % ce
vor putea fi stabilite pe grile de venit, pre-
cum şi reducerea semnificativă a CAS cu 5
puncte procentuale începând cu luna iulie
2014, care prin măsurile ce vor fi întreprin-
se va avea un impact bugetar neutru”.
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Conducerea administraþiei judeþe-
ne a reuºit sã ducã la bun sfârºit unul
din cele mai importante proiecte ale

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ion Prioteasa, omul care a adus cele mai multe fonduri europene pentru Dolj:

Consiliul Judeþean Dolj a mai bifat o
etapã importantã în strategia de dezvol-
tare a Aeroportului Internaþional Craio-
va. Peste 25 de milioane de euro, fonduri
europene, este valoarea contractului de
finanþare semnat ieri, la Ministerul Trans-

porturilor, pentru reabilitarea infrastruc-
turii de miºcare a Aeroportului. Un suc-
ces care face ca de la anul, Aeroportul
Craiova sã fie al doilea aeroport din þarã
ºi sã devinã unul de rezervã pentru Aero-
portul Henri Coandã din Bucureºti.

Ramona Mãnescu, ministru Transporturilor:
„V-aþi zbãtut foarte mult !”

„Mã bucur foarte mult cã am
ajuns în acest moment, în care
vom semna un contract foarte
important pentru eeroport. Cele
107 milioane lei vor fi utilizate
pentru reabilitarea pistei, pen-
tru balizaj, pentru platformã,
etc. Era vital pentru Craiova ºi
pentru Aeroportul din Craiova
sã facem aceste investiþii. Erau
aºteptate de mult, de vreo trei
ani. Sper cã în august 2015
când va trebui sã tãiaþi pangli-
ca, sã o puteþi face, sã nu exis-
te întârziere. De treaba asta vã
ocupaþi dumneavoastrã. Vrem
sã vedem atunci noul Aeroport Craiova. Vã felicit domnule preºedinte!
A fost un efort comun. V-aþi zbãtut foarte mult pentru acest aeroport.
Efortul pe care l-aþi fãcut ºi dumneavoastrã, l-a fãcut ºi Ministerul ºi
Autoritatea de Management (AM), nu a fost în zadar. Pânã la urmã,
AM-ul a deblocat acest proiect ºi am reuºit sã semnãm acest contract
ºi asta ca urmare a efortului colectiv, al muncii de echipã”.

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
„Acest proiect închide un cerc al strategiei pe care am avut-o

pentru aeroport”
„Într-adevãr un moment

destul de important pentru via-
þa comunitãþii, nu numai cra-
iovene ºi doljene, ci a întregii
comunitãþi din Oltenia. Aero-
portul din Craiova este un real
succes al Consiliul Judeþean
Dolj. Acest proiect închide as-
tãzi ( n.r ieri) un cerc al stra-
tegiei pe care am avut-o pen-
tru aeroport, în care am investit
peste 10 milioane de euro, bani
ai Consiliului Judeþean Dolj, în
care am realizat terminale noi,
am fãcut dotãri ºi ne lipsea
aceastã piesã deosebitã în care sã lãrgim platforma, de la douã avioa-
ne parcate la opt avioane, aceastã pistã de 2,5 km, vom avea ºi un
balizaj nou. Ne doream iniþial sã avem 10.000 de pasageri pe an ºi
acum am ajuns la 100.000 de pasageri pe an. Sunt lucruri extraordi-
nare care se petrec - ºi vine în completare ºi podul de la Calafat-
Vidin, - constituie punctele tari ale regiunii”.

Nicuºor Buicã, ministru secretar de stat:
„Echipa de la Dolj a dovedid cã este  profesionistã”

„Echipa de la Dolj a dovedid
cã este  profesionistã. Ne-am lup-
tat pentru acest proiect. Nu era o
prioritate de investiþie. Era sub li-
nie, dar ne-am luptat ºi l-am pro-
movat iar la final a devenit cam-
pionul listei. Noi privim în viitor
ºi prin reabilitarea acestei piste
putem sã dãm o ºansã ºi fabricii
de Avioane de la Craiova, ca sã
putem aduce avioane mari la re-
paraþii. Ar fi pãcat sã nu avem la
Craiova un aeroport mare, pen-
tru cã acest municipiu va deveni capitala zonei, suntem conºtienþi de
acest lucru. Am colaborat foarte bine. Am avut sentimentul cã lucrez
într-o adevãratã echipã”.

Cristinel Iovan, vicepreºedinte CJ Dolj :
„Aeroportul din Craiova poate fi dat ca un exemplu de bunã practicã”

„Întotdeauna am susþinut cã
cea mai bunã formã de finanþare
a unor proiecte este cea legatã de
atragerea fondurilor europene. As-
tãzi avem din nou acest principiu
adus în faþã prin semnarea con-
tractului de finanþare între Aero-
portul din Craiova ºi Ministerul
Transporturilor, care prin inter-
mediul POS alocã peste 25 mili-
oane de euro. Este un lucru foar-
te bun care se întâmplã în acesa-
tã perioadã. Beneficiem din plin de
modul în care s-au fãcut câteva
negocieri cu Comisia Europeanã de cãtre Guvernul României, iar
acest Aeroport din Craiova poate fi dat ca un exemplu de bunã prac-
ticã, în sensul cã aceºti bani vin pe exerciþiul financiar al UE, 2007-
2013 al UE, regula N plus 2 de care s-a vorbit foarte des fiind aplica-
tã Aeroportului din Craiova...”

Mircea Dumitru, directorul general al R.A Aeroportul Craiova:
„Investiþia ne va ajuta sã avem un numãr nelimitat de aterizãri”

„Dat fiind traficul pe care-l
avem acum, plus viitoarea bazã
pe care o vom avea de la anul
pe Craiova, aceastã investiþie ne
va ajuta sã avem un numãr ne-
limitat de aterizãri ºi decolãri pe
zi. Altfel eram limitaþi la maxim
douã. Sperãm ca la inaugura-
re, în 2015, poate va fi mai de-
vreme, sã fiþi tot alãturi de noi”.
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zonei, am putea spune un proiect vi-
tal, început în urmã cu trei ani de
zile, când nu i se dãdea nicio ºansã,

pe motiv cã este prea aproape de Ae-
roportul Otopeni ºi doar la câteva
sute de kilometri de cel de la Sofia,
fãrã sã mai fie pus la socotealã ºi
Aeroportul de la Timiºoara. Cu toa-
te acestea, echipa formatã din Ion
Prioteasa, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, ºi vicepreºedintele
Cristinel Iovan, au dovedit cã dacã
vrei într-adevãr sã laºi în urma ta
lucruri consistente, dacã te intere-
seazã cu adevãrat viitorul comuni-
tãþii pe care o reprezinþi, poþi sã de-
pãºeºti orice obstacol ºi, cu foarte
multã muncã, sã construieºti ceva
care în timp te ºi reprezinte.
Pista de decolare-
aterizare - reabilitatã

Nu a fost uºor, dar pânã la urmã
proiectul a prins contur ºi ca sã fie
totul ca la carte, ieri, întregul efort
depus de echipa Consiliului Judeþean
Dolj a fost încununat cu succes ºi
apreciat aºa cum se cuvine. S-a sem-
nat contractul de finanþare pentru
proiectul ce vizeazã reabilitarea in-
frastructurii de miºcare a Aeropor-
tului Craiova, în vederea creºterii efi-
cienþei ºi atractivitãþii pentru utiliza-
tori, însoþitã de mãrirea capacitãþii
de operare, precum ºi conectarea
eficientã la punctele aeroportuare de
trafic comunitare ºi internaþionale.
Este vorba de un contract de finan-
þare de peste 25 milioane de euro.
Valoarea totalã eligibilã a cererii de
finanþare este de 77.851.048 lei. Con-
tribuþia Comisiei Europene prin Fon-
dul European de Dezvoltare Regio-
nalã – în proporþie de 85% din va-
loarea eligibilã a proiectului, este de
66.173.391 lei, contribuþia bugetu-
lui de stat – în proporþie de 13% din
valoarea eligibilã a proiectului, este
de 10.120.636 lei ºi contribuþia bu-
getului de stat pentru acoperirea
cheltuielilor cu taxa pe valoarea adã-
ugatã aferentã cheltuielilor eligibile
este de 18.338.885 lei. Pânã la anul,
în luna mai, Aeroportul Craiova se
va primeni cu o pistã de decolare-
aterizare reabilitatã – 2.500 m, se va
repara calea de rulare existentã, se
va construi o platformã nouã de îm-
barcare-debarcare, se va realiza pe
de o parte sistemul de canalizare plu-
vialã, iar pe de altã parte instalaþiile
electrice de balizaj. Tot prin inter-
mediul proiectului semnat ieri urmea-
zã sã se construiascã un post de
transformare de balizaj. Întreaga in-
vestiþie ce face obiectul proiectului
se va realiza în actualul perimetru al
Aeroportului Craiova, nefiind nece-
sare suprafeþe de teren suplimenta-
re.  Proiectul are ca termen de fina-
lizare mai 2015, moment în care
Aeroportul din Craiova va deveni ºi
bazã pentru operatorul Wizz Air.
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Managerii unitãþilor de învãþãmânt din judeþ s-
au întâlnit joi cu reprezentanþii Inspectoratului
ªcolar Judeþean (ISJ) Dolj pentru a pune la punct
detaliile privind înscrierea elevilor la clasa pre-
gãtitoare, mobilitatea personalului didactic, dar
ºi alte probleme de etapã.

Conducerea Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj a
solicitat tuturor directorilor
de unitãþi ºcolare sã resprec-
te cu stricteþe prevederilor
legale privind toate activitãþi-
le care se vor derula în
semestrul al II-lea din acest
an ºcolar. În ceea ce priveºte
simulãrile pentru examenele
naþionale, acestea se vor
desfãºura în condiþii reale de
examen în conformitate cu
Calendarul, anexã la OMEN
nr. 3076/2014, începând cu
ora 9.00. Rezultatele obþinute
la aceste simulãri se vor
afiºa la avizierele ºcolilor ºi
se vor discuta în cadrul
Consiliilor Profesorale.
Procedura de recuperare a
materiei pentru elevii care nu
susþin aceste simulãri se va
decide în cadrul Consiliilor

de Administraþie ale unitãþilor
ºcolare. “În ceea ce priveºte
înscrierea copiilor în învãþã-
mântul primar pentru anul
ºcolar 2014-2015 aceasta
debuteazã, aºa cu reiese din
Proiectul de Metodologie, în
data de 17.02.2014 prin
afiºarea circumscripþiilor
ºcolare ºi a planului de
ºcolarizare propus, respectiv
numãrul de clase pregãtitoare
alocate, la fiecare unitate de
învãþãmânt ºi pe site-ul
inspectoratului ºcolar. Cu
privire la miºcarea personalu-
lui didactic în acest moment
se deruleazã etapa de consti-
tuire a posturilor/catedrelor,
încadrarea personalului
didactic titular, soluþionarea
cererilor de întregire/comple-
tare a normei didactice de
predare-învãþare-evaluare la

nivelul unitãþilor de învãþã-
mânt a personalului didactic
titular ºi soluþionarea cererilor
cadrelor didactice titulare

prevãzute la art. 48 alin. 2-3
pentru anul ºcolar 2014-2015
conform OMEN nr. 5451/
12.11”, a declarat Mihãiþã

Stoica, purtãtor de cuvânt în
cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

ALINA DRÃGHICI

Astfel, potrivit calendarului
emis de Ministerul Educaþiei Naþi-
onale pe 18 februarie va avea loc
evaluarea la Limba ºi literatura ro-
mânã, iar pe 19 februarie la Mate-
maticã. Rezultatele se vor afiºa pe
9 martie. Elevii nu vor fi testaþi cu
privire la alegorie, precum ºi alte
conþinuturi care încã nu le-au fost
predate pânã în acest moment. ªi
la Matematicã vor fi capitole care
nu vor intra în materia pentru exa-
menele de simulare, printre care
Operaþii cu rapoarte ºi Funcþii. Si-

Sãptãmâna viitoare se dã startul
simulãrilor naþionale

Cei aproximativ 6.000 de elevi doljeni de clasa a VIII-

a vor începe sãptãmâna viitoare, simulãrile examenelor

naþionale. Ministerul Educaþiei Naþionale a publicat joi,

13 februarie, ordinul privind organizarea ºi desfãºura-

rea simulãrii evaluãrii naþionale pentru elevii clasei a

VIII-a ºi a simulãrii probelor scrise ale examenului de

bacalaureat naþional, în anul ºcolar 2013-2014.

mulãrile Bacalaureatului 2014 se
susþin în acest an nu numai la cla-
sa a XII-a, dar ºi la clasa a IX-a.
Testele vor începe pe 3 martie cu
Simularea la Limba si literatura ro-
mânã - proba scrisã, 5 martie -
proba scrisã - Proba obligatorie a
profilului E; 7 martie - proba scri-
sã la alegere a profilului ºi specia-
lizãrii E, iar pe 14 martie vor fi afi-
ºate rezultatele. Notele obþinute la
aceste simulãri nu se vor trece în
cataloage.

ALINA DRÃGHICI

Universitatea Aristotel din Sa-
lonic le dã posibilitatea studenþi-
lor români sã urmeze ºcoala de
varã în Grecia, în
perioada 30 iulie
– 12 august. Cur-
surile se adresea-
zã tuturor stu-
denþilor, indife-
rent de speciali-
zare, pasionaþi de:
filosofie greacã,
istoria ºi arheolo-
gia Greciei, dra-
ma istoricã, teh-

nologia anticã, arhitecturã ºi teh-
nologie, astronomie ºi mitologie.
Cei interesaþi se pot înscrie ºi la

un curs gratuit de limba greacã.
Participanþii vor avea parte ºi de
mini excursii la renumite obiecti-

ve turistice pre-
cum Dion, Vergina
si Muntele Athos.
Costul stagiului este
de 1.000 de euro ºi
reprezintã taxa de
participare. Banii
asigurã cazarea,
mâncarea, trans-
portul de la ºi spre
aeroport ºi douã
vizite culturale.

Candidaþii trebuie sã fie înscriºi într-un pro-
gram masteral sau doctoral în anul 2013/2014
într-o universitate din Europa, sã fie cetãþeni
europeni sau rezidenþi permanenþi sau studenþi
strãini cu dizabilitãþi care studiazã la o universitate
din Europa, sã studieze domenii legate de IT,
calculatoare ºi tehnologia informaþiei ºi alte
domenii tehnice conexe. Cei mai buni 10 partici-
panþi (cu dizabilitãþi diverse: psihice, mentale,
senzoriale etc) pot câºtiga ºi burse în valoare de
7.000 de euro. Data limitã pentru înscrierea în
program este 17 februarie a.c. Mai multe detalii
referitoare la documentele necesare pentru a
aplica la aceastã bursã gãsiþi aici: http://www.go-
ogle.com/studentswithdisabilities-europe/ .

ALINA DRÃGHICI

 Programul Google Europe Scho-
larship este dedicat studenþilor ºi
persoanelor cu dizabilitãþi care stu-
diazã informatica, iar bursele se

acordã în funcþie de performanþele
academice ale candidaþilor ºi a pa-
siunii demonstrate în domeniul in-
formaticii.
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Pagină realizată

de MAGDA BRATU

Uniunea Scriitorilor
recrutează noi membri

Autorii care vor să devi-
nă membri ai Uniunii Scrii-
torilor din România (USR)
îşi pot depune dosarele până
pe data de 14 martie, potri-
vit unui anunţ postat pe site-
ul instituţiei. „Filialele USR
anunţă public că primesc la
sediile lor, până vineri, 14
martie 2014, dosarele de in-
trare în Uniunea Scriitorilor
din România. Conform Sta-
tutului USR, Comitetul Di-
rector al fiecărei filiale va

propune Comisiei de Validare a USR dosarele eligibile”, se menţio-
nează pe www.uniuneascriitorilor.ro.

Dosarele trebuie să conţină două formulare ce pot fi descărcate
de pe site (cel de cerere şi cel privind fişa candidatului), cel puţin
două cronici literare pentru fiecare dintre cele trei cărţi prevăzute
de Statutul USR, precum şi cărţile candidaţilor. Totodată, Comitetul
Director al USR a făcut precizarea că vor fi luate în considerare, în
primul rând, articolele şi cronicile semnate de critici literari de auto-
ritate recunoscută şi mai puţin, sau în al doilea rând, titlurile revis-
telor unde sunt publicate aceste articole.

La Ludoteca „Aman”, copiii colorează
personajul de poveste preferat

În perioada 17-20 fe-
bruarie, în cadrul proiectu-
lui „Cărticica pentru pri-
chindei şi copii mai mă-
ricei”colectivul Secţiei pen-
tru Copii şi Tineret a Biblio-
tecii Judeţene „Alexandru şi
Aris tia Aman” le propune
participanţilor „Să colorăm
personajul preferat din po-
veste”. Tema oferă prilejul
(re)întâlnirii c u Făt Fru-
mos, Albă ca Zăpada, ba-
laurul cel fioros, căprioara

Bamby şi multe alte personaje îndrăgite din lumea basmelor şi po-
veştilor. „Pentru preşcolari au fost pregătite planşe cu personaje
din basme şi poveşti cărora micuţii le vor da culoare. Cei mai mari,
prin talent, imaginaţie şi creativitate vor contura personajul prefe-
rat. Copiii se vor putea bucura şi de o mini-expoziţie de carte”, au
precizat reprezentanţii instituţiei. Oaspeţi vor fi preşcolari şi elevi
din clasele I – a IV-a de la Şcoala Gimnazială „Al. Macedonski”,
Grădiniţa „Sfânta Lucia”, Colegiile Naţionale „Fraţii Buzeşti” şi „Carol
I” (luni, 17 februarie), Grădiniţele „Dumbrava Minunată” şi „Et-
hos”, Liceul de Arte „Marin Sorescu” (marţi, 18 februarie), Grădi-
niţele „Tudor Vladimirescu” şi „Traian Demetrescu ” ,
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” (miercuri, 19 februarie), Grădi-
niţele „Floarea-Soarelui” şi „Elena Farago”, Liceul de Arte „Marin
Sorescu”, Colegiul Naţional „Carol I” (joi, 20 februarie).

Conferinţă pe teme de interes
pentru tineri

Asociaţia Euro Agora
în parteneriat cu Casa de
Cultură a Studenţilor din
Craiova vor organiza joi,
20 februarie, începând
cu ora 14.00, o conferin-
ţă ce va reuni reprezen-
tanţi ai Inspec toratului
Judeţean de Poliţie Dolj
şi ai Arhiepiscopiei Cra-
iovei. În cadrul întâlnirii,
vor fi puse în discuţie
teme precum „Biserica –

rolul ei în societate şi şcoală” (pr. conf. dr Ioan Picu Ocoleanu,
consilier în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei), „Poliţistul – prietenul
cetăţeanului. Riscuri şi prevenţii” (susţinută de reprezentanţi ai In-
spectoratului Judeţean de Poliţie Dolj), „Suflet de copil” (ing. Gheor-
ghe Duduială – Asociaţia Euro Agora). „Seria acestor întâlniri libere
cu tineri, elevi şi studenţi a apărut din nevoia de comunicare, de a fi
mai aproape de tânăra generaţie, prin găsirea unor răspunsuri la
întrebările aces teia”, precizează organizatorii.  Conferinţa se va
desfăşura la Casa Studenţilor din Craiova, intrarea fiind liberă.

La nici 5 ani, deschide expoziţia de desen
„Culorile copilăriei” !

La Galeria de Artă „Vollard” a Casei de Cultură „Traian Demetrescu” va
avea loc luni, 17 februarie, ora 17.00, vernisajul expoziţiei de pictură „Culo-
rile copilăriei” a micuţei artiste Gabriela Ramona Constantina Militaru-Cis-
maru. Născută la 23 iunie 2009, la Craiova, aceasta este, în prezent, în grupa
mijlocie la  Grădiniţa „Voiniceii” (educatoare Mariana Bălaşa).

Spre pictură a fost îndrumată încă din grupa mică, de educatoarea Lavinia
Nadia Cilibiu. Astfel, în anul 2012 a ajuns la cursurile de pictură susţinute de
prof . Ioana Flueraşu la Palatul Copiilor din Craiova, pe care le frecventează şi în
prezent. Totodată, activează la „Art Junior” din cadrul Casei de Cultură „Traian
Demetrescu”, având-o coordonator pe prof. Magda Buce-Răduţ.

Expoziţia „Culorile copilăriei” reuneşte lucrări în acuarelă, tempera, culori
acrilice şi pastel, pe pânză, hârtie şi sticlă. Au fost realizate în decursul a doi ani
şi redau teme biblice, peisaje, compoziţii cu flori, păsări, animale şi personaje.
La vernisajul de luni, alături de micuţa artistă de nici 5 ani se vor afla şi muzeo-
graful George Crăciunoiu, prof. Ioana Flueraşu şi prof. Lavinia Nadia Cilibiu.

Muzicieni ai „Evergreen Orchestra” şi „Casual
Band” dialoghează pe scena Filarmonicii „Oltenia” –
astăzi, 15 februarie, de la ora
20.00 – în cadrul spectac olu-
lui „Symphonic Love Project”,
organizat de saxofonistul Bog-
dan Uţă, c u ocazia Valentine’s
Day. Cele două formaţii vor
interpreta melodii îndrăgite –
oldies but goldies,  hituri pop,
rock şi disco.

„Evergreen Orches tra” îi
are în c omponenţă pe Irina
Pelin (voce), Bogdan Uţă (sa-
xofon/orchestraţii), Bebe Boa-
tă (c hitară) ,  Traian Badea

„Symphonic Love Project”,
astă-seară, la Filarmonică

(bas), Marian Uţă (tobe), Simion Petrenc u, Cătălina
Gheorghic eanu (vioară),  Nicoleta Gheorghiceanu

(violă) şi Raluca Pesclevei
(violonc el). „Casula band” îi
reuneşte pe muzic ienii Irina
Pelin, Marina Vlad, Gabriel
Chifu (voce), Bogdan Uţă
(saxofon/c lape), Ion Iones-
c u (c hitară) ,  Dan Gîrlea
(bas)  ş i Florin Daviţoiu
(tobe).

Ieri după-amiază,  doar
câteva bilete mai erau dispo-
nibile la vânzare la Agenţia
Filarmonicii „Oltenia”. Pre-
ţul unuia este de 20 de lei.

«„Parada Mărţişoarelor” îşi
propune să iniţieze copiii în cul-
tura tradiţională românească,  în
expresiile şi modelele ei autenti-
ce, motiv pentru care participan-

ţii vor beneficia de expuneri ş i de-
monstraţii asupra subiectului, atât
în ateliere de creaţie (realizare
mărţişoare tradiţionale) , cât ş i în
expoziţia de bază a Secţiei de Et-
nografie», spun reprezentanţii
Muzeului Olteniei.

Ateliere de creaţie
a mărţişoarelor tradiţionale

Muzeul Olteniei, cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, organi-
zează cea de-a VI-a ediţie a „Paradei Mărţişoarelor”, eveniment
adresat preşcolarilor şi şcolarilor din unităţile de învăţământ dol-
jene. Manifestarea va cuprinde ateliere de creaţie, urmate de ver-
nisajul expoziţiei şi festivitatea de premiere a celor mai frumoase
mărţişoare, care vor avea loc pe data de 7 martie. Înscrierile se fac
la numărul de telefon 0351/444.030.

Manifestarea
include derula-
rea de ateliere de
creaţie a mărţi-
şoarelor tradiţio-

nale/populare, ce
se vor desfăşura
în c lădirea nouă
(strada „Madona
Dudu” nr. 14) şi la
Secţia de Etno-
grafie – Casa Bă-

niei (strada „Matei Basarab” nr. 16)
ale muzeului, în zilele de 25, 26,
27 şi 28 februarie a.c., sub coor-
donarea directă a specialiştilor din
cadrul instituţiei craiovene.

Pentru optimizarea activităţilor
propuse, atelierele de c reaţie vor

avea loc pe două secţiuni: pentru
preşc olari ( între orele 10.00-
11.30) şi pentru şcolari (între orele
12.00-13.30). Materialele din care
vor f i confec ţionate mărţişoarele
vor f i aduse de participanţi, în

func ţie de caracteristic ile proiec-
telor alese.

Fiecare grădiniţă sau şcoală par-
ticipantă va depune un panou cu
maximum 25 de mărţişoare până
pe 5 martie,  ora 16.00, la sediul
Muzeului Olteniei (clădirea nouă).
Juriul va fi format din plasticieni şi
reprezentanţi ai organizatorilor, iar
festivitatea de premiere a mărţişo-
rului câştigător, ca şi vernisajul ex-
poziţiei urmează să aibă loc pe data
de 7 martie, ora 11.00, la Muzeul
Olteniei (clădirea nouă).
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Populismul în Europa, forma internaþionalã
a naþionalismului

Dupã votul antiimigraþie în Elveþia, dreapta
populistã europeanã îºi freacã mâinile. Cu toate
acestea, este puþin probabil ca „acest curent”
sã gãseascã un teren comun în vederea „in-
ternaþionalizãrii naþionaliste”. „Trãiascã refe-
rendumul elveþian! Noi propunem acelaºi lu-
cru ºi în Italia. Toatã lumea sã închidã fron-
tierele, în afarã de noi”. Matteo Salvini, liderul
partidului Liga Nordului – autonomistã ºi xe-
nofobã – a salutat victoria partidului populist
UDC, care a propus organizarea referendu-
mului în Elveþia, votat cu o majoritate scurtã.
Dar felicitat de toate partidele populare de
dreapta de pe vechiul continent. Potrivit unui
sondaj TNS Sofres publicat miercuri, 34%

dintre francezi aderã acum la ideile Frontului
Naþional. În Regatul Unit, Austria sau Norve-
gia, partidele de dreapta populiste fac sã se
vorbeascã de ele. Politologul Jean Yves Ca-
mus, specialist în extremism european, dis-
tinge trei categorii: extrema dreaptã tradiþio-
nalã (FPO, Austria), pãrþi desprinse din extre-
ma dreaptã moderatã (Frontul Naþional fran-
cez ºi Vlaams Belang, din Belgia) ºi dreapta
populistã xenofobã radicalizatã, nãscutã din
dreapta conservatoare sau liberalã (UDC din
Elveþia, Partidul Poporului danez sau PVV în
Olanda). Respingerea elitelor, lupta contra
imigraþiei ºi închiderea frontierelor sunt calul
lor de bãtaie. Respingerea islamului este un alt

punct comun în discursul acestora. Potrivit
unui sondaj publicat la sfârºitul lunii ianuarie,
Marine Le Pen ar sosi în fruntea alegerilor
europene din luna mai. În pierdere de vitezã
înaintea scrutinului, Liga Nordului din Italia
primeºte suflu prin politica sa împotriva imi-
graþiei. Peste Rin, Alternativa pentru Germa-
nia (AFD), foarte aproape de un succes la le-
gislative (4,7%), ar putea participa la construc-
þia unei forþe a populiºtilor în Parlamentul Eu-
ropean. În Regatul Unit, UKIP militeazã pen-
tru ieºirea din Uniunea Europeanã ºi pentru un
mai bun control al frontierelor. Votul din Elve-
þia demonstreazã dimensiunea ºovinismului.
Sau, în orice caz, postura de egoism.

O nouã furtunã formatã în Atlantic se în-
drepta ieri cãtre Marea Britanie, ameninþând
sã aducã echivalentul unei luni de precipitaþii
în zone întinse ale þãrii, care se confruntã
deja cu cea mai ploioasã iarnã din ultimii 250
de ani, informeazã AFP. Potrivit serviciilor
de meteorologie britanice, o furtunã cu vânt,
ploaie ºi ninsori va traversa întreaga þarã în-
cepând cu sud-vestul Angliei, ieri dimineaþã.
Ploile torenþiale ar putea determina evacua-
rea în plus a mii de locuinþe, a precizat Agen-
þia britanicã de Mediu pentru cotidianul „The

O nouã furtunã ameninþã Marea Britanie

Adoptatã cu o largã majoritate de 136 vo-
turi „pentru”, faþã de numai 16 „contra”, moþi-
unea primarului Florenþei prezentatã în condu-
cerea Partidului Democrat (PD), care asigurã
majoritatea în actuala coaliþie, a trecut, Matteo
Renzi propunând „o schimbare de guvern pentru
a deschide o nouã fazã”. Încã de la preluarea
conducerii PD, în luna decembrie anul trecut,
ºi a unui acord, convenit la mijlocul lunii ia-
nuarie, pe o nouã lege electoralã, cu Silvio Ber-
lusconi, Matteo Renzi s-a arãtat „nerãbdãtor”,
înmulþindu-ºi atacurile împotriva Executivului
condus de Enrico Letta, acuzat de lentoare ºi
lipsã de determinare. În pofida pactului dintre
cei doi politicieni privind continuarea acþiuni-
lor Guvernului Letta pânã la finele anului în curs.

O micã parantezã: în conformitate cu estimã-
rile publicate ieri, 14 februarie a.c., printr-o
creºtere economicã de 0,1% din PIB, în al pa-
trulea trimestru al anului trecut, Italia a pus
capãt, dupã doi ani consecutivi, recesiunii, cea
mai lungã dupã al Doilea Rãzboi Mondial. Pe
ansamblul anului trecut însã, PIB-ul s-a con-
tractat cu 1,9%. Datoria publicã rãmâne la
130% din PIB. „Crizã de Guvern. Renzi se
îndreaptã spre Palatul Chigi (sediul Guver-
nului), cu unda verde a PD”, a titrat cotidia-
nul „La Stampa”, joi seara, în ediþia online.
Guvernul Enrico Letta supravieþuise, în octom-
brie, ultimei fronde a lui Silvio Berlusconi, care
ceruse Partidului Libertãþii sã se retragã din
coaliþia de guvernare. Angelino Alfano, tânãrul
crescut de Il Cavaliere, a ales sã-ºi continue
drumul sacrificându-ºi mentorul procedurilor
judiciare. Pentru a câºtiga încrederea, Letta
avertizase cu „riscul fatal” pentru Italia. Con-
cis, chirurgical ºi crud, Matteo Renzi (38 de
ani , absolvent de Drept ºi tatã a trei copii),
n-a lãsat nici o ºansã rivalului sãu joi, 13 fe-
bruarie a.c., în faþa celor 160 de membri ai
Comitetului director al PD (stânga) solicitând
„un nou guvern”. O licenþiere în direct. ªi o
mostrã de cinism fãrã egal. Fiindcã niciodatã
un prim-ministru basculat n-a primit atâtea
„omagii” pentru munca sa „delicatã”. Riscul

este mare. Precedentul data din 1998, când
Massimo D’Alema, care se vedea viitor lider al
stângii, a acceptat sã-i succeadã lui Romano
Prodi. Dar Matteo Renzi ignorã orice prece-
dent ºi merge mai departe. Dupã ce a câºtigat
mandate (preºedinte de provincie, primar, se-
cretar general PD), vrea sã se opreascã la Pa-
latul Chigi, sediul Consiliului de miniºtri. Ca po-
liticieni îi preferã pe Bobby Kennedy, Tony Blair
ºi Barack Obama. Acordul sãu din 18 ianuarie
a.c. cu Silvio Berlusconi, pe un proiect de re-
formã electoralã, ºi garantarea stabilitãþii gu-
vernamentale îi creazã probleme chiar în faþa
lui Angelino Alfano, liderul unui grup impor-
tant la Senat. Primarul Florenþei, oraºul lui Ma-
chiaveli ºi Medici, nu este numai un politician
charismatic, ci, se pare, ºi un excelent strateg
politic. Presa de opoziþie îi aduce aminte cã
datoria Florenþei a crescut, în 2012, cu 179
milioane euro, ajungând la peste 750 milioa-
ne euro. Reducerea impozitelor locale a fost
compensatã de creºterea altor taxe, mai pu-
þin vizibile pentru contribuabilul de rând.
Potrivit unui sondaj, realizat în august 2013
de revista „Grazia”, 26% din femeile in-
tervievate îl considerã potrivit pentru un
flirt, iar 28% ar dori sã fie salvate de el „în
caz de incendiu”. Aºa cã dragostea faþã de
Matteo Renzi ar putea salva Italia.

Indonezia: Doi morþi ºi 200.000 de persoane evacuate
din cauza erupþiei vulcanului Kelud

Daily Telegraph”. Agenþia a avertizat în legã-
turã cu posibilitatea unor valuri enorme pe
coasta de sud a Angliei, provocate de rafale
de vânt cu o vitezã de pânã la 128 de km/
orã. Aceastã nouã furtunã ameninþã Marea
Britanie la doar douã zile dupã ce rafale de
vânt având forþa unui uragan s-au abãtut asu-
pra þãrii, provocând moartea unei persoane
ºi privând de electricitate circa 56.000 de lo-
cuinþe. Pentru a face faþã acestor intemperii,
premierul britanic David Cameron a solici-
tat, joi, ajutor financiar din partea UE.

Germania:
Un ministru a
demisionat pentru
cã a transmis
secrete dintr-o
anchetã juduciarã.

Ministrul conservator din gu-
vernul de coaliþie al Angelei Mer-
kel, Hans Peter Friedrich, ºi-a
anunþat demisia, ieri, dupã ce a
fost acuzat de comunicarea unor
informaþii confidenþiale privind o
anchetã judiciarã în legãturã cu o
reþea de pornografie infantilã. Hans
Peter Friedrich, ministru al Agri-
culturii, fost ministru de Interne,
a recunoscut cã în octombrie 2013
i-a spus preºedintelui SPD, Sigmar
Gabriel, actual vicecancelar, cã
numele deputatului SPD Sebastian
Edathy figureazã pe o listã de sus-
pecþi pentru o anchetã lansatã în
Canada.

Xi Jinping: China
este ferm angajatã
sã construiascã
un nou model
al relaþiilor sale
cu SUA

China este ferm angajatã sã con-
struiascã un nou model al relaþiilor
sale cu SUA, a declarat ieri preºe-
dintele chinez, Xi Jinping, care l-a
primit pe secretarul de stat ameri-
can, John Kerry, aflat într-o vizitã
oficialã de douã zile la Beijing, in-
formeazã Xinhua. Aceasta este cea
de-a doua întâlnire între cei doi dem-
nitari, prima având loc în octom-
brie anul trecut, în Bali, Indonezia.
„China este ferm angajatã sã con-
struiascã un nou tip de relaþie între
cele douã state, având alãturi Sta-
tele Unite, ºi va continua sã conso-
lideze dialogul, sã sporeascã încre-
derea reciprocã ºi cooperarea ºi sã
gestioneze corect diferenþele de
opinie în acest an, astfel încât dez-
voltarea durabilã ºi sãnãtoasã a re-
laþiilor bilaterale sã avanseze”, i-a
transmis preºedintele chinez oas-
petelui american. La rândul sãu, se-
cretarul de stat american i-a spus
lui Jinping cã preºedintele Barack
Obama „aºteaptã cu nerãbdare sã
se întâlneascã cu el, în scurt timp”.

Cele douã Corei
au reluat
negocierile pe
tema familiilor
despãrþite de rãzboi

Cele douã Corei au reluat, ieri,
negocierile în vederea gãsirii unui
acord care ar permite reunirea fa-
miliilor separate de rãzboi, în pofi-
da viitoarelor exerciþii militare între
Coreea de Sud ºi Statele Unite. Seu-
lul îi cere Phenianului sã garanteze
desfãºurarea viitoarei reuniuni a fa-
miliilor despãrþite de Rãzboiul Co-
reei (1950-1953), prevãzutã sã aibã
loc în perioada 20-25 februarie, în
staþiunea montanã Kumgang, pe te-
ritoriul nord-coreean. La rândul
sãu, Coreea de Nord insistã asupra
amânãrii manevrelor anuale între
forþele armate sud-coreene ºi ame-
ricane. Acest subiect urma sã fie
în centrul discuþiilor de ieri, în ora-
ºul frontalier Panmunjom, unde a
fost semnat armistiþiul din 1953.

Douã persoane ºi-au pierdut viaþa în urma
erupþiei vulcanului Kelud, din insula indone-
zianã Java, 200.000 de persoane au fost eva-
cuate ºi numeroase zboruri au fost anulate
sau redirecþionate, au anunþat ieri autoritãþile
locale, relateazã AFP. Vulcanul Kelud a erupt
joi seara, aruncând cenuºã ºi lavã pânã la
satele situate la o distanþã de aproximativ doi
kilometri. Un bãrbat ºi o femeie, cu vârste
de aproximativ 60 de ani, ºi-au pierdut viaþa
sub dãrâmãturile locuinþelor lor, ale cãror aco-

periºuri s-au prãbuºit din cauza rocilor arun-
cate de vulcan, a anunþat purtãtorul de cu-
vânt al Agenþiei pentru situaþii de urgenþã, Su-
topo Purwo Nugroho. El a indicat cã 200.000
de persoane din 36 de sate situate pe o razã
de 10 kilometri în jurul vulcanului Kelud au
primit ordin de evacuare. Aeroporturile din
Surabaya, Jogjakarta ºi Solo au fost în-
chise, a anunþat un responsabil din cadrul
Ministerului Transporturilor indonezian,
Herry Bakti, potrivit canalului Metro TV.
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Anunþul tãu!
Primãria Craiova anunþã de-
mararea procedurii legale de
selectare a reprezentanþilor sãi
în Consiliul de Administraþie
al Regiei Autonome de Admi-
nistrare a Domeniului Public
ºi Fondului Locativ Craiova, în
conformitate cu prevederile
OUG nr. 109/2011 privind gu-
vernanta corporativã a între-
prinderilor publice. Detaliile se
gãsesc pe pagina de web
www.primariacraiova.ro. Infor-
maþii suplimentare referitoare
la condiþiile ºi criteriile de par-
ticipare/selecþie pot fi obþinu-
te la tel./fax 0351178273.

OFERTE SERVICIU
Cãutãm forþã de
muncã pentru
Belgia (demolãri).
Telefon: 0762/
203.806.

IDEI DE AFACERI
Caut un investi-
tor român sau
strãin pentru o
afacere. În ma-
xim 120 zile înce-
pe recuperarea
banilor. Telefon:
0762/278.639.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la
domiciliul clientu-
lui, asigur garan-
þie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.
VÂND apartament
Brazda lui Novac,
Simplon, etaj 4/4,
semidecomandat,
recent renovat. Tele-
fon: 0761/ 313.118.
Vând apartament 2
camere Zona Gã-
rii. Telefon: 0724/
218.019.

Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0758/347.623.
Vând 3 camere de-
comandate 2/4 Ca-
lea Bucureºti, bl, A
13. Preþ 48.000
Euro. Telefon: 0351/
423.550.
Vând (schimb) 3 ca-
mere semideco-
mandate 43 mp, etaj
1 cu apartament 2
camere decoman-
date etaj 1 sau 2 plus
1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect
deosebit, posibilºi
sediu firmã, plus 800
mp teren, curent
electric, fântânã, re-
þea apã de la comu-
nã, la asfalt, 13 km
de Craiova, comuna
Robãneºti. Tele-
fon:0784/096.826
Vând casã cu 3 ca-
mere, teren, zona
Triaj, fãrã acte, 1500
Euro negociabil. Te-
lefon. 0763/806.750.
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comer-
cial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.

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 Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucã-
tãrie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.
Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil ca-
binet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã cu-
rentã, livadã, vie, în
comuna Giurgiþa. Te-
lefon: 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.

Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.

TERENURI
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intra-
vilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr.
29F (în spatele li-
ceului). Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova ªimnicu
de Sus la 600 mp
de Lacul Tanchiºti-
lor (între vile). Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 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, posibilitate
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 teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR teren
arabil. Telefon:
0723/364.681.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere de-
comandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Tele-
fon: 0251/231.143.
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Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015,
stare excelentã
91000 km, 6000
RON, consum sub
4,5%. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând Renault La-
guna 2, an 2003,
culoare gri metalic,
6 trepte, turbo-die-
sel, motor 1.9,
262.000 Km, con-
sum 5,3%, preþ
2500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0753/948.440.

 VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
Vãnd SELECTOR.
Telefon: 0746/
333.660.
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bu-
covãþ, sat Palilula,
stare foarte 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 an-
velope de iarnã (Mi-
chelin) pentru Re-
nault Megane 2. Te-
lefon: 0729/814.196.
Vând 2 locuri de
veci cimitirul Ungu-
reni. Telefon. 0351/
437.906.
Vând colþar sufrage-
rie modern mare bine
întreþinut. Preþ 600 lei
negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.

Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Tele-
fon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de
scris marca OLI-
VETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând purcei viet-
namezi 5 luni. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0744/545.771.
Vând ghete (bo-
canci) nr. 44, piele
naturalã, nefolosiþi,
antiderapante, cã-
rucior copii modern.
Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de
veci fãcute dar ne-
finisate la cimitirul
Romaneºti, conve-
nabil ºi 2 locuri ne-
fãcute. Telefon:
0729/977.036.
Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la ghi-
veci, culorile alb, porto-
caliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Te-
lefon: 0735/445.339.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon:
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþi-
onale, ceasuri de
masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu
pedale pentru copii
50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.
Vând antifurt auto,
dulap haine, aragaz
voiaj ºi butelie, apa-
rat foto, bicicletã,
aparat mãsurã, pã-
turã antistres. Tele-
fon: 0351/461.140;
0785/634.748.

Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi ta-
ble bine întreþinute
25 lei, garniþã de un-
turã cu capac smãl-
þuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã
polizor 250/20/25
mm/ 850W nou,
cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz vo-
iaj douã ochiuri cu
butelie. Telefon:
0251/427.583.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.
Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.

Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã su-
fragerie 6 persoa-
ne, chiuvetã picior
(ciupercã), butoi
pentru varzã. Preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie pluº,
preþ 160 lei, stare
bunã negociabil. Te-
lefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
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Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. 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, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã calita-
te, preþ bun. Tele-
fon: 0755/498.834.

Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdu-
re situatã în Ocne-
le Mari pe garsoni-
erã în Craiova, Vâl-
cea. Telefon: 0741/
078.812.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi
dar funcþional. Tele-
fon: 0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã o
fatã la apartament 3
camere cu centralã
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat
Craioviþa Nouã (Bi-
gul Vechi). Telefon:
0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã
în bloc N 2 - Nicolae
Titulescu colþ Grãdina
Botanicã. Telefon:
0721/640.039.
Închiriez sau vând
locaþie pentzru cul-
tivarea cãpºunilor
din solarii suspen-
date. Telefon: 0762/
278.639.
Închiriez aparta-
ment 2 camere ul-
tracentral, ultralux,
toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierã mobilatã
et. 1/5, Bucureºti –
Vitan. Exclus agen-
þie, 230 Euro / lunã
seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.

Închiriez birou + de-
pozit stradal Dezro-
birii. Telefon. 0351/
437.906.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul pe-
reche pentru con-
vieþuire, vârsta 55-
65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Domn serios 52 ani
cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie even-
tual cãsãtorie. Telefon:
0785/103.411; 0740/
895.691.

CITAÞII
Numiþii Radu Andrei
Cãtãlin ºi Bîlteanu
Tatiana, în calitate
de pârâþi sunt che-
maþi în instanþã în
data de 17.02.2014
ora 8,30 în dosarul
nr. 15295/ 63/ 2012
la Tribunalul Dolj
complet C 7 F.

PIERDERI
PASCU DORIAN
PFA declarã pier-
dut Certificat Con-
statator emis de
ORC Dolj. Se de-
clarã nul.
MON CHER
PROD IND SRL
declarã pierdut
Certificat Consta-
tator emis de
ORC Dolj – punct
de lucru Plafar
Piaþa Centralã
Craiova. Se de-
clarã nul.

CONDOLEANÞE
Pios, dureros  oma-
giu la decesul prie-
tenului drag VASILE
CATANÃ, magistrat
de înaltã þinutã pro-
fesionalã ºi moralã.
Avocat D. Stan.
COMEMORÃRI

Se împlinesc 6 luni
de la decesul prie-
tenului nostru EU-
GEN RÃDUÞ, fost
contabil – ºef la ISJ
Dolj. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Profesor Aristide
Gheorghiu.
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BUNDESLIGA – ETAPA A 21-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Mainz –
Hannover.

Sâmbãtã: Dortmund – Frankfurt, Bayern M.
– Freiburg, Werder – M’gladbach, Hoffenheim
– Stuttgart, Braunschweig – Hamburg (toate
16:30), Leverkusen – Schalke (19:30).

Duminicã: Augsburg – Nurnberg (16:30),
Hertha – Wolfsburg (18:30).

1. Bayern 56 10. Hannover 24
2. Leverkusen 43 11. Hoffenheim 22
3. Dortmund 39 12. Frankfurt 21
4. Schalke 37 13. Werder 20
5. M’gladbach 33 14. Stuttgart 19
6. Wolfsburg 33 15. Freiburg 18
7. Hertha 31 16. Nurnberg 17
8. Augsburg 31 17. Hamburg 16
9. Mainz 30 18. Braunschw. 12

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 24-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Elche –

Osasuna..
Sâmbãtã: Atl. Madrid – Valladolid (17:00),

Levante – Almeria (19:00), Barcelona – Rayo
(21:00), Villarreal – Celta (23:00).

Duminicã: Granada – Betis (13:00), Getafe
– Real M. (18:00), Bilbao – Espanyol (20:00),
Sevilla – Valencia (22:00).

Luni: Malaga – Sociedad (23:00).
1. Barcelona 57 11. Celta 26
2. Real M. 57 12. Elche 25
3. Atl. Madrid 57 13. Getafe 25
4. Bilbao 44 14. Osasuna 25
5. Villarreal 40 15. Almeria 25
6. Sociedad 37 16. Malaga 24
7. Sevilla 31 17. Granada 24
8. Valencia 31 18. Valladolid 21
9. Espanyol 29 19. Rayo 20
10. Levante 29 20. Betis 14

SERIE A – ETAPA A 24-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Milan –

Bologna.
Sâmbãtã: Fiorentina – Inter (21:45).
Duminicã: Catania – Lazio (13:30), Juven-

tus – Chievo, Cagliari – Livorno, Sassuolo –
Napoli, Atalanta – Parma, Genoa – Udinese
(toate 16:00), Roma – Sampdoria (21:45).

Luni: Verona – Torino (21:45).
1. Juventus 60 11. Milan 29
2. Roma* 51 12. Sampdoria 28
3. Napoli 47 13. Atalanta 27
4. Fiorentina 44 14. Udinese 26
5. Inter 36 15. Cagliari 24
6. Verona 36 16. Bologna 21
7. Torino 33 17. Chievo 18
8. Parma* 33 18. Livorno 17
9. Lazio 32 19. Sassuolo 17
10. Genoa 30 20. Catania 16

LIGUE 1 – ETAPA A 25-A
Vineri, dupã închiderea ediþiei: Paris SG –

Valenciennes.
Sâmbãtã: Bastia – Monaco (18:00), Lorient

– Toulouse, Nice – Nantes, Reims – Bordeaux,
Rennes – Montpellier, Sochaux – Guingamp
(toate 21:00).

Duminicã: Lyon – Ajaccio (15:00), Evian TG
– Lille (18:00), St. Etienne – Marseille (22:00).

1. Paris SG 55 11. Lorient* 32
2. Monaco 50 12. Toulouse 30
3. Lille 44 13. Nice 30
4. St. Etienne 41 14. Montpellier 28
5. Marseille 39 15. Rennes 27
6. Lyon 37 16. Guingamp 26
7. Reims 36 17. Evian TG 23
8. Bordeaux* 34 18. Valencien. 21
9. Nantes 33 19. Sochaux 15
10. Bastia 33 20. Ajaccio 14
* - un joc mai puþin.

CUPA ANGLIEI – OPTIMI DE FINALÃ
Sâmbãtã: Sunderland – Southampton –

14:45, Cardiff – Wigan (II), Sheffield Wed (II) –
Charlton (II) – ambele 17:00, Man. City – Chel-
sea – 19:15.

Duminicã: Everton – Swansea – 15:30, Shef-
field Utd (III) – Nottingham Forest (II) – 17:00,
Arsenal – Liverpool – 18:00.

Luni: Brighton (II) – Hull City.
În caz de egalitate, meciurile se rejoacã,

schimbându-se echipa gazdã.

O nouã rundã de diligenþe a con-
ducerii FCU Craiova ºi a jucãtori-
lor acestei echipe, însoþiþi de an-
trenorul Nicolo Napoli, pe lângã
executivul Primãriei, s-a derulat

Viceprimarul Craiovei Mihai Genoiu a primit delegaþia
de jucãtori ºi conducãtori ai FCU Craiova

ieri, când rolul de anfitrion l-a în-
deplinit viceprimarul Mihai Geno-
iu. Acesta a ascultat punctele de
vedere exprimate, promiþând cã le
va transmite primarului Lia Olgu-

þa Vasilescu. În esenþã, doleanþele
au fost aceleaºi: permiterea acce-
sului pe stadionul „Ion Oblemen-
co”, pe care evolueazã ºi se antre-
neazã ºi CSU Craiova.

Rãzvan Raþ s-a despãrþit în
aceastã iarnã de West Ham, dar ºi-
a gãsit rapid echipã “Tricolorul” a
semnat, joi, un acord pânã în varã
cu Rayo Vallecano, club aflat pe
locul 19 în Primera Division, la
patru puncte de salvare. El are
opþiunea de prelungire pe încã un
an a contractului, dacã Rayo va
evita retrogradarea.

Fundaºul în vârstã de 32 de ani
a ajuns liber de contract la grupa-
rea din cartierul madrilen Vallecas,
dupã ce angajamentul sãu cu en-
glezii a fost reziliat de comun acord.

Raþ vede transferul sãu la Rayo
ca fiind o rampã de relansare în
fotbalul european, dar nu exclude
chiar o revenire în Liga 1. “Partea

Raþ, acord pânã în varã cu Rayo Vallecano
„Mã bucur cã voi juca în Spania. Important e sã am meciuri

în picioare ºi sã nu pierd contactul cu echipa naþionalã”

Olympique Lyon a pãrãsit, joi searã,
Cupa Franþei, înclinându-se, pe teren
propriu, cu 1-2 dupã prelungiri, în faþa
divizionarei secunde RC Lens, în ultimul
joc din faza optimilor de finalã.

Jimmy Briand a deschis scorul în mi-
nutul 9 pentru gazdele de pe “Gerland”,
care au condus aproape tot meciul, dar
s-au vãzut egalate în minutele suplimen-
tare. Pierrick Valdivia, jucãtor crescut
chiar la OL, a fãcut 1-1 transformând
un penalty obþinut de Adamo Coulibaly

(90+3) ºi a trimis disputa în prelungiri.
Unde “galben-roºii” au dat lovitura prin
Jean-Philippe Gbamin, care a punctat cu
o loviturã de cap, graþie un corner exe-
cutat de Benjamin Bourigeaud (94).

Iatã ce s-a întâmplat ºi în restul
partidelor

Marþi: Cannes (IV) – Montpellier 1-0
prel. (Zobiri 119),  Angers (II) – CA
Bastia (II) 4-2 prel. (Ayari 57, Diers
105, Yattara 113, Blayac 118 / S. Mba
31, 104), Lille – Caen (II) 3-3, 6-5 lov.

dep. (Rodelin 33, Delaplace 77, Roux
82 / Koita 14, 28, Rodelin 90+3 aut.).

Miercuri: FA Ile Rousse (V) – Guin-
gamp 0-2 (Cerdan 40, Diallo 57), Au-
xerre (II) – Rennes 0-1 (Kadir 23),
Moulins (IV) – Sete (V) 3-1 (Da Silva
43, 53, Burdin 90+3 aut. / Rouve 3),
Nice – Monaco 0-1 prel. (Berbatov
114).

Program sferturi (26 martie): Can-
nes – Guingamp, Moulins – Angers,
Rennes – Lille, Monaco – Lens.

Lyon, eliminatã dramatic din Cupa Franþei

Selecþionerul Danemarcei la Campiona-
tul European de fotbal din 1992, Richard
Moller Nielsen, a decedat, joi, la vârsta de
76 de ani, în urma unei boli incurabile.

“Acest om mi-a inspirat cariera ºi via-
þa. Mi-a dispãrut profesorul, prietenul”.
Pentru Peter Schmeichel, legendarul
portar, “Richard Moller Nielsen a fost un
erou”. Care a învins într-o mi-
siune imposibilã: a cucerit ti-
tlul continental cu o echipã
strânsã din vacanþã.

În 1992, “Ricardo” n-a avut
nici douã sãptãmîni sã organi-
zeze Euro. A aflat cã vikingii
participã de-abia pe 30 mai,
dupã ce ONU a izolat Iugosla-
via din cauza rãzboiului, inter-
zicându-le plavilor sã joace la
turneul final.

Pânã pe 10 iunie a sunat fot-
baliºtii, i-a adunat de pe plajã

(Michael Laudrup, cu care se certase în
1990, boicotând “naþionala”, l-a mai refu-
zat o datã) ºi, împreunã, fãrã pregãtire,
dar plini de entuziasm, au plecat în Sue-
dia. Deloc încrâncenaþi. Zâmbind.

“Atunci, a fost antrenorul ideal”, a spus
ºi John Jensen, autor al uni gol în fi-
nala cu Germania. Nielsen ºi-a lãsat li-

beri jucãtorii. A fost prietenul lor, nu se-
lecþionerul. Pe 14 iunie, dupã eºecul cu
suedezii, în grupã, i-a dus la McDonald’s.

Pe 22 iunie, dupã victoria în faþa Olan-
dei, din semifinale, au fãcut o noapte albã
la hotel, cu ºampanie ºi dame de compa-
nie. Iar pe 26 iunie, au învins, aºa cum
am notat deja, Germania în finalã. Cea

mai frumoasã amintire a fotbalu-
lui danez.

Fostul antrenor, despre care
Brian Laudrup a spus cã este omul
cãruia i se datoreazã trofeul din
1992, s-a stins cu doar 15 zile îna-
inte de a fi inclus în Hall of Fame-
ul fotbalului din Danemarca

Danemarca la CE 1992
Grupã: 0-0 cu Anglia, 0-1 cu

Suedia, 2-1 cu Franþa.
Semifinale: 2-2, 5-4 la penal-

tyuri cu Olanda.
Finalã: 2-0 cu Germania.

A murit Richard Moller Nielsen, antrenorul cu care Danemarca
a produs cea mai mare surprizã din istoria CE de fotbal

financiarã nu are nici o importan-
þã pentru mine. Am cãutat o echi-
pã la care sã pot juca pânã în varã.
Cel mai important e sã am meciuri
în picioare ºi sã nu pierd contac-
tul cu echipa naþionalã. Mi-am dorit
totodatã sã joc într-un campionat
puternic. Nu spun cã Rayo nu este
un club mic, dar mã bucurã faptul
cã joc în Spania. Vom vedea în
varã ce se va întâmpla cu mine.
Nu exclud varianta sã mã întorc
în þarã, în Liga 1, dar vreau sã joc
afarã cât mai pot”, a declarat Raþ.
Care ar putea avea parte, dacã va
fi folosit azi, de un debut infernal,
Rayo urmând sã întâlneascã în de-
plasare, în direct la Digi Sport 1,
de la ora 21:00, pe FC Barcelona.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Botez de foc contra lui Messi?
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Primele douã probe ale zilei de ieri,
singurele disputate pânã la închiderea
ediþiei, au fost acontate de sportivi elve-
þieni.

Cronologic, Dario Cologna a câºtigat
clar proba de 15 km – schi fond. Elve-
þianul este însoþit pe podium de doi sue-

„Bãieþi de aur”

Clasamentul pe medalii
1. Germania 10 (7-2-1)
2. Elveþia 6 (5-0-1)
3. Canada 10 (4-4-2)
4. Norvegia 13 (4-3-6)
5. Olanda 12 (4-3-5)
6. SUA 12 (4-2-6)
7. Rusia 11 (2-5-4)
8. China 3 (2-1-0)
9. Franþa 4 (2-0-2)
10. Polonia 2 (2-0-0)
11. Austria 5 (1-4-0)
12. Slovenia 4 (1-1-2)
13. Coreea S. 2 (1-0-1)
14-15. Belarus 1 (1-0-0)
           Slovacia 1 (1-0-0)
16. Suedia 7 (0-5-2)
17. Italia 4 (0-2-2)
18-19. Cehia 3 (0-2-1)
           Japonia 3 (0-2-1)
20-22. Australia 1 (0-1-0)
           Finlanda 1 (0-1-0)
           Croaþia 1 (0-1-0)
23. Letonia 2 (0-0-2)
24-25. M. Brit. 1 (0-0-1)
           Ucraina 1 (0-0-1)
În afara probelor de schi fond 15 km cla-
sic ºi supercombinatã alpinã (m), tratate
în materialul ce des-
chide pagina, ieri s-au
mai acordat alte 4 se-
turi de medalii:la bia-
tlon idividual 15 km
feminin (Eva To-
falvi), patinaj artistic,
program liber mascu-
lin (Zoltan Kelemen),
skeleton feminin (Ma-
rinela Mazilu) ºi fre-
estyle feminin sãrituri.

Sâmbãtã
Digi Sport 1
12:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

CSM Bucureºti – CSM Cetate Devatrans /
13:30 – POLO – Baraj de calificare la Camp.
European 2014, manºa tur: România – Marea
Britanie / 15:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-
nalã: HCM Baia Mare – HCM Roman / 17:00,
21:00, 23:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Atl.
Madrid – Valladolid, Barcelona – Rayo, Villar-
real – Celta.

Digi Sport 2
12:30 – VOLEI (F) – Divizia A1: SCM „U”

Craiova – ªtiinþa Bacãu / 14:30 – VOLEI (M) –
Divizia A1: SCM „U” Craiova – Arcada Galaþi /
16:30 – TENIS (F) – Turneul de la Doha (Qa-
tar): semifinale / 21:45 – FOTBAL – Camp. Ita-
liei: Fiorentina – Inter.

Digi Sport 3
16:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã:

Gaz Metan Mediaº – CSM Oradea / 18:00 –
FOTBAL – Camp. Franþei: Bastia – Monaco /
20:00 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor:
Veszprem – HC Croaþia Zagreb.

Dolce Sport 1
15:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rotter-

dam (Olanda): semifinala 1 / 19:15 – FOTBAL
– Cupa Angliei: Man. City – Chelsea / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Fiorentina – Inter /
3:30 – BASCHET NBA: „All Star Saturday

Night”.
Dolce Sport 2
18:00 – FOTBAL – Camp. Franþei: Bastia –

Monaco / 20:30 – TENIS (M) – Turneul de la
Rotterdam (Olanda): semifinala 2.

Sport.ro
14:45 – FOTBAL – Cupa Angliei: Sunder-

land – Southampton / 19:45 – FOTBAL –
Camp. Olandei: Twente – Vitesse.

Eurosport
13:45 – FOTBAL (F) – Camp. Germaniei /

18:30 – TENIS DE MASÃ (M) – Super Seria,
la Kuwait City: sferturi de finalã.

Eurosport 2
14:00 – BADMINTON (M) – Camp. Euro-

pean, la Basel (Elveþia): semifinale / 16:30,
19:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei: Bayern
Munchen – Freiburg, Leverkusen – Schalke.

TVR 1
Olimpiada se la Soci: 10:00, 14:30, 19:00

– HOCHEI: Slovacia – Slovenia, SUA – Rusia,
Elveþia – Cehia.

TVR 2
Olimpiada se la Soci: 9:00 – SCHI ALPIN

(F) / 12:00 – SCHI FOND (F), SHORT TRACK
(F) – transmisiune alternative / 19:30 – SÃRI-
TURI CU SCHIURILE (M).

TVR 3
Olimpiada se la Soci: 15:30 – PATINAJ

VITEZÃ (M), SKELETON (M) – transmisiune
alternative / 18:15 – SKELETON (M).

Duminicã

Digi Sport 1
11:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

Dinamo – CS Universitar Suceava / 13:30,
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Catania –
Lazio, Juventus – Chievo / 18:00, 20:00, 22:00
– FOTBAL – Camp. Spaniei: Getafe – Real
Madrid, Bilbao – Espanyol, Sevilla – Valencia.

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

– Betis / 15:00 – FOTBAL – Camp. Franþei:
Lyon – Ajaccio / 17:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Doha (Qatar): finala / 19:00, 21:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Gyor – Krim
Mercator, Buducnost – Larvik.

Digi Sport 3
16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: Sassuolo

– Napoli / 18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþi-
onalã: Steaua CSM – BC Timiºoara / 19:30 –
HOCHEI – Liga MOL: HSC Miercurea Ciuc –
Miskolci Jegesmedvek / 21:45 – FOTBAL –
Camp. Italiei: Roma – Sampdoria.

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

– Lazio / 15:30 – FOTBAL – Cupa Angliei:
Everton – Swansea / 19:00 – HANDBAL
(F) – Liga Campionilor: Gyor – Krim Merca-
tor / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Roma
– Sampdoria / 3:00 – BASCHET NBA: „All

Star Game”.
Dolce Sport 2
16:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rotter-

dam (Olanda): finala / 22:00 – FOTBAL –
Camp. Franþei: St. Etienne – Marseille.

Sport.ro
18:00 – FOTBAL – Cupa Angliei: Arsenal –

Liverpool.
Eurosport
11:00, 14:00 – TENIS DE MASÃ (M) –

Super Seria, la Kuwait City: semifinale ºi finale.
Eurosport 2
12:00 – BADMINTON (M) – Camp. Euro-

pean, la Basel (Elveþia): finala / 14:15 – FOT-
BAL – Liga secundã germanã: Paderborn – Bie-
lefeld / 16:30, 18:30 – FOTBAL – Camp. Ger-
maniei: Augsburg – Nurnberg, Hertha – Wol-
fsburg.

TVR 1
Olimpiada se la Soci: 10:00, 14:30, 19:00

– HOCHEI: Austria – Norvegia, Rusia – Slova-
cia, Finlanda – Suedia.

TVR 2
Olimpiada se la Soci: 9:00 – SCHI ALPIN

(M) / 17:00 – BIATLON (M), PATINAJ AR-
TISTIC – transmisiune alternative.

TVR 3
Olimpiada se la Soci: 11:15 – SNOW-

BOARD (F), SCHI FOND (M) – transmisiune
alternativã / 16:00 – PATINAJ VITEZÃ (F) /
18:15, 19:50 – BOB DUBLU (M).

SPORSPORSPORSPORSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

Rezultatele complete înregistrate joi

Schi fond 10 km clasic feminin
1. Justyna Kowalczyk (Polonia)
2. Charlotte Kalla (Suedia)
3. Therese Johaug (Norvegia)
* Timea Sara a ocupat locul 62 din 76.
Slopestyle masculin
1. Joss Christensen (SUA)
2. Gus Kenworthy (SUA)
3. Nicholas Goepper (SUA)
Short track 500 m feminin
1. Jianrou Li (China)

2. Adrianna Fontana (Italia)
3. Seung-Hi Park (Coreea S.)
Biatlon individual 20 km masculin
1. Martin Fourcade (Franþa)
2. Erik Lasser (Germania)
3. Evgeniy Garanichev (Rusia)
* Cornel Puchianu a încheiat pe locul 60,

din 89 de participanþi.
Patinaj vitezã 1000 m feminin
1. Hong Zhang (China)
2. Ireen Wust (Olanda)

3. Margot Boer (Olanda)
Sanie pe echipe, ºtafetã

1. Germania (Natalie Geisenberger, To-
bias Arlt, Felix Loch, Tobias Wendl)

2. Rusia (Tatyana Ivanova, Vladislav An-
tonov, Albert Demchenko, Alexander Deni-
syev)

3. Letonia (Eliza Tiruma, Martins Rube-
nis, Andris Sics, Juris Sics)

dezi, în timp ce Paul Pe-
pene a fost înregistrat cu
al 62-lea timp. Românul a
ajuns cu o întârziere de 5
minute ºi 9 secunde de în-
vingãtor. A fost al treilea
titlu olimpic al carierei pen-
tru Cologna, care astfel a
egalat-o pe compatrioata
sa Vreni Schneider (schi
alpin) la acest capitol. Un
singur sportive din “Þara
Cantoanelor” a obþinut mai
multe medalii de aur la JO,
Simon Ammann – 4, la sã-
rituri cu schiurile.

Sandro Viletta a adus a
doua medalie de aur a zilei
pentru Elveþia, schiorul

impunându-se în supercombinata alpinã.
Argintul i-a revenit croatului Ivica Cos-
telic, iar bronzul l-a luat italianul Chris-
tof Innerhofer. În competiþie a fost an-
grenat ºi românul Ioan Valeriu Achiriloa-
ie, care însã a cãzut în proba de coborâ-
re ºi a ieºit din traseu.
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

Antrenorul CS Universitatea Craiova are două obiective de bază pentru acest sezon

- Ovidiu, poţi face un re-
zumat al perioadei de pregăti-
re, cu câştigurile ei şi cu părţile
negative?

- Câştigul cel mare este pre-
zenţa aici a lui Lau (Laurens Eb-
ben, preparatorul fizic), el ne-a aju-
tat foarte mult să ne punem la
punct cu pregătirea fizică. Mer-
gând mai departe, au fost aceste
probleme cu accidentările, cu ră-
celile, de care nu a depins de noi
să le gestionăm, este şi problema
jucătorilor să se protejeze. În ceea
ce priveşte partea tehnico-tactică,
jucătorii s-au upgradat, au înţeles
ce le cerem şi am reuşit să adu-
cem des mingea în faţa porţii, să
ne creăm ocazii. Nu am primit gol,
dar adversarii şi-au creat ocazii,
este greu într-un timp scurt să re-
zolvi ambele faze şi atacul şi apă-
rarea. Atunci când eşti o echipă de
atac, e normal că te expui şi apar
şi breşe, iar echipele cu potenţial
le poate specula pe contraatac. Eu
îmi doresc să câştigăm jucând fot-
bal, creându-ne ocazii, nu datorită
hazardului. E adevărat, am înscris
din lovitură liberă prin Varga şi cu
execuţia de excepţie a lui Ferfelea,
dar ne-am creat şi alte ocazii. Câ-
teva chiar plecând cu mingea din
6 metri, deci jucătorii au plăcerea
de a juca, poţi ajunge la poarta ad-
versă şi construind, nu aruncând
mingi la întâmplare.

- Ţi-ai conturat în mare un
„11” de bază, în ciuda acciden-
tărilor multiple?

- Lupta pentru intrarea în
primul unsprezece se dă continuu,
nu se câştigă definitiv doar cu nu-
mele sau doar printr-o singură pre-
staţie sau execuţie. Am tras nişte
concluzii, dar sita cerne perma-
nent.

- L-ai folosit des pe Câju,
ai fost doar nevoit prin prisma
absenţelor lui Pleşan, Ionescu sau
Precup de acolo sau este o reve-
laţie?

- Câju a primit o şansă, f i-
indcă a fost accidentat anul tre-
cut şi trebuia să-l vedem la lu-
cru, era datoria noas tră morală

Stângă: „Vrem să promovăm şi
să jucăm fotbal”

Al doilea cantonament din Antalya este pe final. Jucătorii sunt nerăbdători să ajungă
acasă. Viaţa e frumoasă printre palmieri, lângă valurile Mediteranei, dar când eşti fotbalist ai
puţin timp să te bucuri de aceste lucruri în stagiile de pregătire. Nici staff-ul nu este foarte
entuziast, deşi încearcă să creeze o atmosferă motivantă, să-i ţină pe jucători conectaţi până
la final la program, să aibă parte de implicare totală. În centrul evenimentelor este Ovidiu
Stângă. Dorul de familie trebuie să-l fi cuprins şi pe el, mai ales că soţia şi copiii sunt în
Olanda. E oarecum îngrijorat că a ratat antrenamentul de dimineaţă. După zile întregi în
care temperatura a depăşit ziua 25 de grade, în Antalya a izbucnit o furtună şi se anunţă
ploaie până seara, chiar când Craiova are ultimul amical, cu ruşii de la Enisey. Până atunci,
l-am abordat pentru un interviu în exclusivitate pentru „Cuvântul Libertăţii”.

şi profes ională. Îl vom urmări în
continuare.

- Amicalele şi-au atins sco-
pul sau ţi-ai fi dorit adversari mai
puternici?

- Pentru mine nu conta ad-
versarul. Şi dacă întâlneam echipe
mai puternice, mai mult de o băta-
ie nu puteam să luăm. Orice meci,
fie c ă-l pierzi sau îl câştigi, are
importanţa sa, este de învăţat me-
reu câte ceva. Nu e bine nici dacă
învingi mereu în amicale, te crezi
prea bun, câteodată e binevenită şi
o înfrângere care să te ajute să co-
rectezi anumite lucruri. Un obiec-
tiv ratat în aceste amicale este fap-
tul că din cauza accidentărilor nu
am putut să dau minute tuturor
jucătorilor, să le observ nivelul în
jocuri şi să pot face comparaţii. Au
fost unii care nu au jucat deloc sau
foarte puţin în această perioadă
grea, în care caracterul se cunoaş-
te. Nu vreau să fac remarcări sau
să dau verdicte după aceste stagii,
fiindcă se pot întâmpla multe, iar
pentru mine grupul este foarte im-
portant. M-a nemulţumit şi faptul
că am pierdut câteva zile de pre-
gătire în Antalya din cauza vremii,
ca de altfel în toată perioadă pe-
trecută în România. Am încercat
totuşi să c ompensăm prin alte
metode de antrenament.

- Cu lotul actual, CSU ar
face faţă în Liga I?

- Pentru noi ar fi mai uşor să
ne menţinem în Liga I, decât să
luptăm la promovare, fiindcă în
situaţia de faţă nu-ţi prea permiţi
paşi greş iţi,  presiunea es te mai
mare să câştigi meci de meci, nu
ne permitem fluctuaţii, evoluţii sau
perioade mai slabe.

- Ai experienţa sistem ului
cu play-off din Olanda, când ju-
cai la Helmond, te poate ajuta
acest lucru acum?

- Chiar am fost pentru 8 mi-
nute în Eredivisie cu Helmond în
acel play-off, dar nu aş face o com-
paraţie, fiindcă sistemul este puţin
diferit, acolo sunt grupe de 4 echi-
pe, e cumva altfel. Play-off-ul îi
ajută pe jucători, dar trebuia gân-

dit puţin diferit, să fie mai
util fotbalului. Fiind pri-
mul an, se pot modifica
reguli după ce tragem

concluziile, oamenii implicaţi pot
da diagnosticul cel mai bun, pen-
tru a se îmbunătăţi competiţia. Ştiţi
cum e, teoria e teorie, dar practica
te omoară.

- ASA Târgu Mureş pare o
echipă extrem de solidă, a făcut
achiziţii importante şi a dat o re-
plică foarte bună Şahtiorului.
Cum vezi acest duel cu mureşe-
nii, dar şi cel al tău cu Sabău,
între doi antrenori care au  şcoa-
la olandeză?

- Pentru o echipă de ligă se-
cundă, ASA s-a întărit foarte mult.
Totuşi, ca şi noi, n-au avut foarte
mult timp la dispoziţie şi depinde
de fiecare cum vom gestiona pe-
rioada până la începerea campio-
natului. Ştiu că ei au făcut un joc
foarte bun cu Şahtior, dar unul din-
tre clişeele din fotbal este că nici
un meci nu seamănă cu altul, mai
ales  cele amicale. Depinde cum
vom pregăti fiecare acel joc, dar
şi mai mult contează reacţia jucă-
torilor. Neluţu are o vastă experi-
enţă ca jucător şi antrenor,  mai
mare decât a mea şi nu ne va fi
uşor deloc. ASA are un avantaj
important faţă de noi, acele punc-
te acumulate în clasamentul de
play-off, dar şi noi avem anumite
atuuri, pe care trebuie să le folo-
sim cât mai bine. Lupta rămâne
deschisă, nu se va decide în me-
ciul direct, chiar dacă este unul
important. Obiectivul nostru prin-
cipal rămâne promovarea şi stra-
tegia trebuie gândită pas cu pas
pentru a-l realiza.

- Întorcându-ne la tur, te-a
marcat gestul suporterilor FCU,
ţinând cont de background-ul tău
acolo, cu performanţe ca jucător
şi antrenor?

- În primul rând c red c ă
aceia care ne-au înjurat pe noi nu
reprezintă majoritatea. M-au afec-
tat mai mult cele adresate lui Cra-
ioveanu. Eu sunt obişnuit cu în-
jurăturile la Craiova, nu am fost
un jucător charismatic prec um
Gică.  Eu nu am fost aşa de iubit,
nu am fost foarte deschis, c omu-
nicativ, dar este felul meu de a fi,
poate nu e bine, dar nu mă pot

schimba.  Înainte de acel moment,
el era un simbol total. Sunt deza-
măgit în primul rând ca şi craio-
vean,  fiindcă acel grup de supor-
teri nu a c ântărit acel gest, poate
că ei nici nu ştiu ce a făcut Gică
Craioveanu pentru oraş,  pentru
echipă, ce repezintă el în istoria
fotbalului din Bănie.

- Apropo de Gică, te-ai gân-
dit şi tu la o ultimă prezenţă pe
teren într-un meci oficial?

- Nu cred că mi se cuvine
mie un meci de retragere când au
fost atâţia idoli cărora nu li s-a or-
ganizat un astfel de eveniment. Ar
fi util însă un meci care să reu-
nească jucători din mai multe ge-
neraţii, de la Ştiinţa Craiova şi până
la noi.

- Ia amploare această idee
ca Gică Craioveanu să revină pe
teren pentru o ieşire oficială din
activitate. În urmă cu 20 de ani
îi pasai, acum l-ai putea avea ca
„elev”...

- Se vorbeşte mult, pentru că
trezeşte interes, în special media-
tic. Pentru ce a făcut atât pentru
Craiova, dar şi ca reprezentant al
nostru în Spania, Craioveanu meri-
ta un meci de retragere special, doar
pentru el, nu doar să joace într-un
joc de campionat câteva minute. Noi
nu realizăm ce brand este Gică Cra-
ioveanu, cum este el privit în Spa-
nia de oamenii din fenomen şi de
presă într-un fotbal extrem de pu-
ternic şi dezvoltat cum este cel spa-
niol. Nu ştim să beneficiem de ima-
ginea sa ca reprezentant al fotbalu-
lui nostru. Este o mare onoare să-l
avem acolo.

- Petreci mult timp departe
de familie, care este în Olanda,
nu primeşti reproşuri, mai ales
după momentele neplăcute, cum
a fost şi acel meci cu FCU?

- Chiar dacă este în Olanda,
familia mă înţelege şi este în tota-
litate alături de mine. Copilul cel
mai începe să înţeleagă, dar cel mic
nu percepe încă realitatea, în pla-
ce însă foarte mult fotbalul, este
extrem de entuziast. Soţia este de
acord cu deciziile pe care le iau în
activitatea mea fiindcă ştie că la asta
ştiu să fac şi asta îmi place să fac.
De asemenea, eu am aceeaşi atitu-
dine faţă de profesia şi activitatea

ei, fiindcă ştiu cât este de serioasă
şi cât de bine se pricepe.

- Cum ai caracteriza relaţia
cu Adrian Mititelu, după atâta
timp petrecut alături, dar şi după
rivalitatea şi scandalurile dintre
cele două echipe?

- Din punctul meu de vede-
re, cu Adrian am o relaţie norma-
lă, încă mă consider un apropiat al
lui. Acum nu ştiu cum o percepe
el. Dacă aş avea ceva cu el, ar fi
numai legat de fotbal, fiindcă ne-
am certat şi ne-am pupat de atâtea
ori încât amândoi am obosit. Poa-
te mai mult el, fiindcă a avut o mai
mare continuitate la club.

- Dar cu Nicolo Napoli?
- L-am susţinut şi am fost

alături de Napoli mereu, atât când
l-am avut antrenor, cât şi când am
lucrat în conducerea clubului. În
continuare îl susţin, mai ales că ştiu
că nu este deloc uşor pentru el în
condiţiile pe care le traversează
clubul FCU. Eu nu am reţineri sau
antipatii faţă de nimeni de fotbal,
pe oamenii implicaţi în acest feno-
men, la orice nivel şi indiferent de
condiţii îi consider colegi şi prie-
teni, numai prin dueluri sau cola-
borări putem învăţa, putem evo-
lua, fie că e vorba de FC Olt de
FCU sau de Steaua.

- Care ar fi marea proble-
mă a fotbalului românesc, în afa-
ra celei financiare?

- Cred că una dintre marile
probleme este că ne-au dispărut
idolii, jucătorii de clasă, celebri, de
mare valoare. Uitaţi-vă ce emulaţii
stârneşte întoarcerea lui Mutu în
fotbalul românesc. Nu e normal
acest lucru, nu trebuia să-l aştep-
tăm pe el ca să iubim din nou fot-
balul. Eu îi doresc lui Adi să mai
joace 6-7 ani, dar noi trebuie să-i
ajutăm pe alţi tineri să ajungă la
nivelul lui Mutu, fiindcă şi genera-
ţiile viitoare au nevoie de idoli.

- Este Ziua Îndrăgostiţilor,
este în general Ovidiu Stângă un
îndrăgostit?

- Cu siguranţă. Dacă nu sun-
tem îndrăgostiţi şi nu iubim, nu am
făcut nimic. Dragostea de fotbal,
de viaţă, de familie, de orice natu-
ră, este cel mai frumos sentiment
şi trebuie să ne însoţească mereu,
oriunde.


