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Fonduri europene pentru dezvoltare

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- USL-ul şchiopătează rău de
tot, Popescule.
- Să-l ia pe preşedinte baston.
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Dublu standard
la traseişti pentru
parlamentari
şi aleşi locali
(...) Mandatul de parlamentar nu
este definit prin Constituţie, aşa cum
este definit, spre exemplu, mandatul în dreptul civil, deşi el este menţionat, nominalizat în câteva articole (art. 63, art. 69, art. 70). De asemenea, aşa cum ne încredinţează
prof. univ. dr. Ioan Muraru, mandatul parlamentar nu presupune o
relaţie juridică între alegător şi ales,
între aceştia neexistând nici o legătură de subordonare şi nici un acord
de voinţă. Este şi motivul pentru care
un parlamentar care „defectează”,
trecând dintr-un câmp politic în altul, printr-o tumbă ideologică, nu-şi
consultă propriul electorat. (...)
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Filiaşi, un şantier de... milioane de euro

Oraşul Filiaşi es te, în ace astă perioadă, un
adevărat şantier. Autorităţile vor să profite de
fiecare zi bună de lucru, pentru că au în derulare un proiect de
amploare ce presupune racordarea întregii localităţi la un sistem centralizat de alimentare cu apă şi realizarea reţelei de canalizare. E drept că lucrări de asemenea anvergură presupun şi
un anumit deranj, pentru că nu poţi asfalta strada pentru ca apoi
să o distrugi pentru săpăturile necesare introducerii conductelor. Motiv pentru care lucrările de modernizare a străzilor au
fost suspendate. Sunt şi cârcotaşi care spun că n-au nevoie de
apă curentă sau canalizare, însă autorităţile sunt hotărâte să
aducă această comunitate la un nivel european din toate punctele de vedere. Investiţiile făcute deja în şcoli, grădiniţe şi la spitalul din localitate au demonstrat că se pot ridica standardele, astfel că acum lucrările de infrastructură sunt pe primul plan.

Regiile craiovene
şi-au împărţit banii
România prin
ochii
documentariştilor
de la Sahia –
proiecţie de filme
la Club
Electroputere
Craiova

Regiile c raiovene nu se aventurează
în cheltuieli mari nici în aces t an, tendinţa fiind tot aceea de a-ş i c rea economii. RAADPFL Craiova îş i cumpără
centrală pe lemne pentru încălzirea s erelor şi va înjumătăţi fac tura la gaze,
RAT Craiova îşi propune să impulsioneze ş i mai mult vânzarea de bilete, administraţie / 3
iar SC Pieţe şi T ârguri mai scade din
banii pentru întreţinere. O revenire s pec taculoasă pare să o aibă SC
Termo SRL Craiova, c are, de la o pierdere de 24,36 milioane de lei, va
ajunge la un profit de 180.000 de lei.
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 18 februarie 2014 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4905 ............. 44905
1 lirã sterlinã................................5,4842....................54842

OUG care prevede cã salariile
bugetarilor se menþin la nivelul din
decembrie 2013, adoptatã tacit
Ordonanþa de urgenþã care prevede
cã în 2014 salariile bugetarilor vor fi
menþinute la acelaºi nivel cu cele din
decembrie 2013, cu excepþia cadrelor
didactice cu o vechime de pânã la 6
ani, ale cãror salarii sunt majorate cu
10%, fãrã a depãºi salariul de bazã, a
fost adoptatã tacit de Senat. Ordonanþa de urgenþã 103/2013 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri
publice în anul 2014, precum ºi alte
mãsuri în domeniul cheltuielilor publice mai prevede ca medicii ºi farmaciºtii
rezidenþi care au un salariu brut mai
mic de 3.000 de lei sã primeascã bursã
de rezidenþiat în cuantum de 670 de lei.
Acest act normativ nu a putut fi dezbãtut de plenul Senatului în absenþa
raportului din partea Comisiei pentru
buget ºi a Comsiei pentru muncã, el
urmând sã fie transmis Camerei Deputaþilor în forma propusã de Guvern,
aceasta fiind Camerã decizionalã.

Ponta: USD susþine ideea ca STS sã
treacã sub control parlamentar
Premierul Victor Ponta a declarat, ieri,
cã Uniunea Social Democratã (formatã
din PSD, UNPR ºi PC) susþine ideea
deputatului Varujan Pambuccian ca Serviciul de Telecomunicaþii Speciale
(STS) sã treacã sub control parlamentar. „Domnul Pambuccian mi-a propus
(...) ca la proiectul de lege privind STS
sã încercãm sã gãsim în Parlament o
formulã chiar mai bunã decât cea propusã de Guvern, ºi anume serviciul
112, care peste tot în Europa este la
Ministerul de Interne, sã treacã la Ministerul de Interne, iar STS sã fie sub
control parlamentar. Din punctul de
vedere al Uniunii Social Democrate,
pentru cã ºtiam de acest proiect ºi
l-am discutat astãzi ºi cu ceilalþi colegi,
cred cã o idee chiar mai bunã decât a
Guvernului ºi împreunã, în Parlament,
vom încerca sã mergem pe aceastã
formulã”, a spus Ponta la finalul unei
întâlniri cu grupul parlamentar al reprezentanþilor minoritãþilor naþionale.

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.
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Sistemul antibalistic Aegis urmeazã sã fie transportat
în curând la Deveselu: „Ritmul de lucru este uimitor”
Instalaþia „Aegis Ashore”, construitã la
baza de testare a companiei Lockheed Martin din Moorestown, New Jersey, este proiectatã pentru a fi complet dezasamblatã în
vederea transportãrii în România, relateazã
site-ul DefenseNews.com. În câteva sãptãmâni, aproximativ toate componentele instalaþiei - radarele, calculatoarele, pereþii, podelele ºi scãrile - vor fi împachetate, aproape toatã instalaþia fiind gata de livrare în circa 60 de containere, cu destinaþia baza Deveselu, România. În aproximativ un an, toate componentele vor fi re-asamblate pentru
a deveni primul element pe uscat operaþional al
European Phased Adaptive Approach - planul
SUA de a proteja Europa de un atac cu rachete
balistice. „Ritmul în care se miºcã lucrurile este
uimitor”, a declarat la 12 februarie Nick Bucci,
director de apãrare împotriva rachetelor balistice la Lockheed Martin. Cu doar câteva zile
înainte, sistemul a fost în funcþiune, fiind testat
pe coasta de est a SUA. Sistemul este prima
versiune pe uscat a celebrului sistem de luptã
Aegis ºi este capabil sã apere zone extinse de

atacul inamicilor. Sistemele Aegis sunt în mod
curent capabile sã urmãreascã, în mod simultan,
peste 100 de þinte. Potrivit DefenceNews.com,
construcþia include toate elementele sistemului
de luptã, cu excepþia rachetelor, iar întreaga
instalaþie este proiectatã pentru a fi relocatã,
putând fi construitã ºi gata de funcþionare în
aproximativ ºase sãptãmâni. Sisteme Aegis
adaptate pentru uz terestru (Aegis Ashore) urmeazã sã fie instalate la baza de la Deveselu
pânã în 2018. Acestea, instalate pe nave milita-

re sau pe platforme maritime, au rolul de a
intercepta rachete cu razã scurtã ºi medie
de acþiune. Prima dintre cele patru nave militare americane dotate cu sisteme antibalistice conectate la dispozitivul de interceptare
al NATO a sosit pe 11 februarie în portul
spaniol Rota, unde va fi staþionatã pentru apãrarea Europei, anunþã Alianþa Nord-Atlanticã. Potrivit AFP, nava USS Donald Cook,
echipatã cu interceptoare antirachetã de tip
Aegis, a pãrãsit pe 31 ianuarie portul Norfolk din SUA ºi a ajuns la baza navalã spaniolã Rota, situatã în sudul Spaniei, în apropierea Strâmtorii Gibraltar. „Pentru prima datã,
un distrugãtor al Forþelor Navale americane
echipat cu sisteme antibalistice Aegis este staþionat permanent în Europa. Venirea acestei nave
marcheazã o etapã suplimentarã pentru NATO,
pentru securitatea europeanã ºi pentru cooperarea transatlanticã”, a subliniat, marþi, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. În afarã de nava USS Donald Cook, în
Portul Rota urmeazã sã fie staþionate încã trei
distrugãtoare americane.

Un nou eºec în negocierile PSD-PNL
Nou eºec la negocierile USL de ieri. Liderul PSD, premierul Victor Ponta, a declarat, la finalul întâlnirii, cã nu existã consens în USL pentru restructurarea Guvernului ºi cã, în acest caz, „din punctul nostru de vedere, al USD (n.r. – alianþa electoralã Uniunea Social Democratã, formatã din
PSD, PC ºi UNPR, pentru alegerile euro-
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Rãspunzând unei întrebãri, premierul a precizat cã USD nu va
forþa, în Parlament, un vot pentru restructurarea Guvernului, excluzând PNL. „Nu. Nu mergem
în Parlament. Fac tot ceea ce þine
de mine pentru a continua în formula USL”, a explicat Ponta. Totodatã, Victor Ponta a spus cã va
înainta, chiar în cursul zilei de ieri,

parlamentare din 25 mai), sunt douã variante: ori rãmânem cu Guvernul aºa cum
este ºi aºtept propunerile PNL, sau mergem la o restructurare masivã, dar pentru
acea restructurare nu existã un consens în
USL. Fãrã un consens, nu mergem în Parlament”. Întâlnirea liderilor USL s-a desfãºurat în biroul preºedintelui Senatului ºi

propunerile PNL pentru funcþiile
de miniºtri care aparþin liberalilor
ºi unde aceºtia au fãcut noi nominalizãri (n.r. – pentru portofoliile Finanþelor, Economiei, Sãnãtãþii ºi Afacerilor Interne), dacã
le va primi, în varianta în care
Guvernul rãmâne nerestructurat.
În acest caz, a subliniat premierul, primarul Sibiului, Klaus Iohannis, ar trebui sã ocupe fie
funcþia de ministru al Afacerilor
Interne, vacantatã de Radu Stroe,
fie pe cea de vicepremier ºi ministru de Finanþe, vacantatã de
Daniel Chiþoiu, nu pe amândouã,
aºa cum ºi-ar dori liberalii. „Sunt
cele douã variante: ori propuneri
ºi, dacã le primesc azi (n.r. - ieri),
le înaintez cãtre preºedinte, ori o
soluþie de restructurare cu care
sã fim de acord toate cele patru
partide”, a concluzionat Ponta.

la ea au fost prezenþi Crin Antonescu ºi
Klaus Iohannis (PNL), Victor Ponta ºi Liviu Dragnea (PSD), Daniel Constantin (PC)
ºi Gabriel Oprea (UNPR). Anterior, Ponta
s-a întâlnit, la biroul preºedintelui Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, cu liderii
UNPR, Gabriel Oprea, ºi PC, Daniel Constantin.

„Nu cred cã e vorba
de negocieri”
La rândul sãu, liderul PNL,
Crin Antonescu, a declarat, la
finalul întâlnirii, cã premierul
Victor Ponta trebuie sã ia o decizie rapid. „Premierul trebuie sã ia o decizie. Respectã în
continuare principiile ºi spiritul alianþei ºi facem împreunã
cele necesare pentru a continua guvernarea sau, din cauzã cã noi nu acceptãm inventarea unei funcþii de vicepremier sau alte lãbãrþãri ale Guvernului, ia o altã decizie, pentru care este responsabil. Cred
cã trebuie sã o ia cât mai repede. Guvernul trebuie sã
funcþioneze”. Antonescu a reiterat faptul cã liberalii îºi menþin punctul de vedere cu pri-

vire la respingerea variantei
instituirii unui nou post de vicepremier pentru PC. „Nu
cred cã e vorba de negocieri,
noi i-am spus încã o datã domnului Ponta care este punctul
nostru de vedere, care este
decizia politicã a PNL ºi l-am
rugat sã ia o decizie mai repede. Domnul Ponta are a decide dacã venim în Parlament
cum am spus – fãrã sã condiþionãm, sã aparã alþi vicepremieri ºi alte istorii de felul
acesta – sau face ceva cu ministerele vacante (...) Trebuie sã ia o decizie, nu noi. Negocieri nu au ce sã fie, cã nu
avem foarte mult ce negocia”,
a subliniat liderul PNL. Acesta a recunoscut cã, în acest
moment, Executivul se aflã
într-o „crizã guvernamentalã”.

Ponta: Chiþoiu ºi Gerea încã sunt miniºtri
Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, cã
Daniel Chiþoiu ºi Andrei Gerea încã sunt miniºtri ai Finanþelor, respectiv Economiei, el
arãtând cã demisiile acestora au fost depuse
la cabinetul sãu, dar nu au fost înregistrate la
Guvern, ºi cã situaþia lor juridicã e clarã. „Situaþia juridicã este foarte clarã, chiar ºi pentru preºedintele Bãsescu, care minte ºi îºi bate
joc de oameni, ca de obicei, cã spune cã nu
s-au publicat decretele în Monitorul Oficial...
Pãi a semnat dânsul vreun decret ºi nu l-am
publicat eu? Nu a semnat nici un decret!

Sã-mi trimitã decretul dacã vrea”, a replicat
Ponta. Potrivit acestuia, Guvernul este funcþional, chiar dacã miniºtrii Chiþoiu ºi Gerea
nu au venit la ultima ºedinþã. „Au pregãtit
ºedinþa de Guvern, chiar dacã nu au venit”, a
dat asigurãri premierul. Preºedintele Traian
Bãsescu l-a acuzat de „abuz” pe premierul Victor Ponta, în contextul în care unii miniºtri
ºi-au depus deja demisia ºi nu li s-a stabilit
nici un înlocuitor. „Guvernul funcþioneazã cu
mãsuri care deja încalcã Constituþia. Avem
trei miniºtri care ºi-au depus demisia (n.r. –

al Afacerilor Interne, Finanþelor ºi Economiei).
Miniºtrii deja nu mai vin la ºedinþele Guvernului, dar este un nou abuz tip Victor Viorel
Ponta, plagiator de altfel. El are Monitorul
Oficial în mânã ºi nu publicã revocarea miniºtrilor care au demisionat. (...) Omul a demisionat, cu certitudine ei nu mai au nici un
fel de autoritate în respectivele ministere dupã
ce ºi-au anunþat demisia, iar domnul primministru ne povesteºte cã nu sunt publicate
în Monitorul Oficial”, a spus Bãsescu ieri,
într-o emisiune difuzatã de postul B1 TV.
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Regiile craiovene
ºi-au împãrþit banii

Regiile craiovene nu se aventureazã în cheltuieli mari nici în
acest an, tendinþa fiind tot aceea de a-ºi crea economii.
RAADPFL Craiova îºi cumpãrã centralã pe lemne pentru încãlzirea serelor ºi va înjumãtãþi factura la gaze, RAT Craiova
îºi propune sã impulsioneze ºi mai mult vânzarea de
bilete, iar SC Pieþe ºi Târguri mai scade din banii pentru
întreþinere. O revenire spectaculoasã pare sã o aibã SC
Termo SRL Craiova, care, de la o pierdere de 24,36 milioane de lei, va ajunge la un profit de 180.000 de lei.
RAADPFL Craiova îºi va creºte veniturile în acest an, nu cu
foarte multe procente, dar va avea
un profit mai mic decât anul trecut. În 2014, aceastã regie se ba-

zeazã pe un buget de 23,71 milioane de lei (faþã de 22,44 milioane
de lei cât a fost cel de anul trecut),
cea mai mare parte a banilor provenind din activitãþile pe care le
desfãºoarã secþia „Zone Verzi”.
Numai de la acest serviciu îi revine o sumã de 11,92 milioane de
lei. Din reparaþia strãzilor, RAADPFL Craiova colecteazã un buget de 3 milioane de lei, iar din sistematizarea circulaþiei – doar
800.000 de lei. Ca sã-ºi reducã o
parte din cheltuieli, RAADPFL Craiova a decis sã cumpere, în acest

an, un tocãtor de lemne ºi o centralã termicã pe combustibil lemnos cu care sã încãlzeascã serele
din Parcul Romanescu. În felul
acesta, spune conducerea regiei,

se va reduce la jumãtate factura
de încãlzire, care s-a fãcut pânã
acum numai cu gaze naturale ºi a
costat, în 2013, 200.000 de lei.

Centrul
Multifuncþional,
administrat de
RAADPFL Craiova
Conducerea RAADPFL Craiova ºi-a trecut în proiectul de buget
pe 2014 douã activitãþi pe care lea primit în anul 2013 ºi pentru care
este nevoie de mai mulþi bani. Anul

trecut, regia a primit în administrare Sala Polivalentã ºi se va ocupa de ea ºi în acest an. În 2013,
cheltuielile de întreþinere a acestei
sãli s-au ridicat la suma de 680.000
de lei, ºi asta fãrã plata
salariilor angajaþilor. Pe
lista de investiþii, regia
ºi-a trecut achiziþionarea unui covor de protecþie pentru Sala Polivalentã care va costa
115.000 de lei. RAADPFL Craiova se va
ocupa, în acest an, ºi
de Centrul Multifuncþional din Romaneºti, cãruia urmeazã sã îi stabileascã tarifele pentru
închirierea spaþiilor.
Prin contractul de asociere pe care l-a încheiat cu Primãria Craiova,
regia primeºte bani de
la bugetul local pentru
acoperirea
cheltuielilor de
întreþinere, dar,
în schimb, va suporta plata salariilor pentru cei 40
de salariaþi care vor fi angajaþi acolo.

cantitate de 183.333 de litri de
motorinã pentru autobuze, care
înseamnã o facturã de 11,48 de
milioane de lei pentru regie. Pentru funcþionarea tramvaielor se
cumpãrã energie electricã. RAT
Craiova ºi-a propus ºi o listã de
investiþii de 1,4 milioane de lei,
bani proprii, printre altele aici regãsindu-se achiziþia unor staþii de
aºteptare.

O cantitate
de 423.149
de gigacalorii,
la vânzare în 2014
SC Termo SRL Craiova îºi va
creºte veniturile în 2014 (cu 5,7%
faþã de anul trecut) ºi va face un
profit de 180.000 de lei. Asta în
condiþiile în care regia a încheiat
anul trecut cu o pierdere de 24,36
milioane de lei. Cea mai mare pon-

lorii numai pentru încãlzirea apei
calde (în iulie – 4.368 de gigacalorii, în august – 3.158 de gigacalorii ºi în septembrie – 4.524 de gigacalorii). Cantitatea de gigacalorii va creºte în toamnã: pentru octombrie – 30.244 de gigacalorii,
pentru noiembrie – 42.910 de gigacalorii ºi pentru decembrie –
75.859 de gigacalorii. Cantitatea
totalã va fi 423.149 de gigacalorii
ºi va costa 90,19 milioane de lei.

Angajãri la Târgul
de pe strada
„Caracal”
SC Pieþe ºi Târguri SRL Craiova ºi-a stabilit un buget la nivelul
anului trecut, de 7,71 milioane de
lei. Deosebirea este cã, în acest an,
cheltuielile sunt mai mari, iar profitul va fi mai mic. În 2013, Pieþe-

RAT Craiova
a trecut pe
profit mai mic
RAT Craiova îºi creºte ºi ea veniturile în 2014
(cu 11%), dar va avea un
profit mai mic decât cel
de anul trecut. Dacã în
2013 a avut un plus financiar de 878.000
de lei, în acest an
profitul va fi de
numai 230.000 de
lei. Conducerea ºia propus ca acest profit sã
ajungã în contul pierderilor
pe care RAT-ul ºi le-a prognozat sã fie acoperite în
urmãtorii ºase ani. ªi în
acest an, creºterea de venituri este pusã pe seama
dezvoltãrii sistemului de
vânzare a biletelor. RAT
Craiova ºi-a fãcut, în
schimb, ºi o listã de cheltuieli pentru 2014. Ca ºi în
anii precedenþi, cei mai
mulþi bani intrã în întreþinerea parcului auto. Spre
exemplu, într-o lunã este
estimatã sã se consume o

dere în venituri o are energia termicã pe care o vinde abonaþilor.
Potrivit diagramei pe care regia a
inserat-o în structura bugetului, ºia plãnuit sã vândã urmãtoarea cantitate de gigacalorii cãtre craiovenii care locuiesc la bloc: în luna
ianuarie – 78.284 de gigacalorii, în
februarie – 64.760 de gigacalorii,
în martie – 59.179 de gigacalorii.
În primãvarã, cantitatea de gigacalorii scade (pentru aprilie –
21.012 de gigacalorii, mai – 6.351
de gigacalorii, în iunie – 4.873 de
gigacalorii), iar în varã ºi mai mult
întrucât se vor consuma gigaca-

le au avut un profit de 721.000 de
lei, iar în 2014 va fi de numai
56.000 de lei. Creºterea cheltuielilor este determinatã, potrivit conducerii SC Pieþe ºi Târguri, de
câºtigarea mai multor procese în
instanþã de cãtre foºti angajaþi. Pe
de altã parte, administraþia pieþelor
susþine cã trebuie sã aibã în vedere suplimentarea de posturi la Târgul Sãptãmânal de pe strada „Caracal”. Potrivit structurii bugetare, Pieþele trebuie sã ajungã la un
numãr de 116 angajaþi, deci cu
nouã angajaþi mai mult decât sunt
acum.
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BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Democraþia ºi
socialismul trivial

La mai puþin de doi ani de la moartea,
„naturalã”, a dictatorului Hugo Chavez, promotor al socialismului real, pe model caastrist, în þara sa ºi cu ambiþia de a-l extinde
ºi în altele din regiune, Venezuela acuzã tot
mai frecvente ºi ameninþãtoare crize de nesupunere. Noul preºedinte, Nicolas Maduro, de departe o caricaturã a maestrului sãu,
în numele cãruia, glorificat mai abitir chiar
decât cultul ceauºist, n-a reuºit, în cele
zece luni de la preluarea, se spune într-un
mod scandalos, puterea, decât un ºir de
eºecuri, economice ºi sociale care-au târât
orgolioasa republicã sud-americanã într-o
situaþia dezastruoasã. Confruntatã, de data
asta, asemenea românilor din anii Optzeci,
nu atât – ori nu numai – cu practicele agresive ale unei cenzuri politice ºi culturale,
cât îndeosebi cu lipsurile amplificate în viaþa
de zi cu zi, venezuelenii ºi-au fãcut auzite
intenþiile de revoltã încã de pe începutul
toamnei. ªi, deloc întâmplãtor, dar nu mai
puþin surprinzãtor, primele semnale ºi-au
asociat sabotarea (cel puþin aºa a incriminat chiar preºedintele ºi serviciile sale) sistemului energetic. Surpriza se datoreazã,
fireºte, faptului cã, aºa cum se ºtie, Venezuela deþine una dintre cele mai mari rezer-

ve de þiþei din lume, iar economia ei se bazeazã aproape exclusiv pe industria petroliferã pe care, însã, Chavez s-a grãbit s-o
naþionalizeze ºi, încã ºi mai grav, sã dirijeze masivele exporturi pe criteriile politice
ale defunctului internaþionalism leninistostalinist.
Aºadar, opoziþia, „fascistã”, fireºte, ar
apela la boicotarea sistemului energetic naþional, prin defectarea furnizãrii curentului. S-a întâmplat la 3 septembrie trecut
chiar pe durata unui lung, de format chavezian, discurs al lui Maduro. Nimeni nu
jurã însã cã aceste incidente ar fi cu adevãrat opera unor opozanþi organizaþi, cât
mai curând defectãri ale unui aceluiaºi sistem energetic ajuns într-o stare gregarã,
aproape falimentarã. ªi nu din lipsa materiei prime, se înþelege, cât a manutanþei
ºi, îndeosebi, a unei improprii tehnologii,
dupã ce mari companii americane ºi-au
retras, dupã exproprieri, ºi utilajele ºi personalul de specialitate.
Tocmai aceste întreruperi s-au repetat
în ultimele trei sãptãmâni, potenþând nervozitatea de ambele pãrþi, ale Puterii, continuând a da vina pe reacþiunea fascistã, dar
ºi ale cetãþenilor, mai ales ale tinerilor, stu-

denþi în prim plan, tot mai deciºi sã înfrunte, chiar ºi insurecþional, un regim ce se
dovedeºte aproape la fel de agresiv cu libertãþile civice precum cel al odiosului chilian Pinochet.
Joia trecutã, totul a început cu uciderea
unui student de 24 de ani, apoi numãrul a
urcat la trei, adãugându-se, ca în orice confruntare cu iz revoluþionar, ºi un apropiat
al regimului. Întreruperile de curent nu trebuie însã sã surprindã ºi ele nici n-ar trebui
puse în seama unor acte de sabotaj, de vreme ce de la preluarea Puterii, Maduro a introdus, prin decret, un program de raþionalizare a sistemului energetic, ca la noi,
prin anii ‘80, cu intervale de distribuþie ºi
cu bune ore de întuneric. ªi aºa cum se
pare, confruntãrile se vor amplifica ºi extinde, de vreme ce opoziþia politicã abia
acum ºi-a fãcut publicã decizia de a se implica, lãrgind sfera revendicãrile ºi solicitând o revoltã de masã generalizatã.
Ca în scenarii de-acum devenite istorie,
Puterea, prin clica lui Maduro, lipsit ºi de
carisma idolului sãu, ca ºi rudimentar cultural, a purces la organizarea unor mitinguri de susþinere, destul de anemice, de
vreme ce media de la faþa locului au recu-

noscut printre manifestaþi mai curând militari decât cetãþeni de rând.
N-au lipsit, evident, nici acþiunile în forþã ale armatei (unicul segment pe care se
bazeazã Puterea) împotriva jurnaliºtilor, în
mare parte strãini, bruscaþi, deposedaþi de
instrumentele profesionale, arestaþi chiar.
Numãrul celor închiºi era, zilele trecute, de
ordinul sutelor.
Dincolo de contextul, cum se ºtie, atât
de particular, al acestui stat cu un trecut
glorios, ceea ce ar trebui reþinut din convulsiile sale din ultimul deceniu este nefericita patimã a unui politician, Hugo Chavez
însuºi, de a experimenta, fãrã nicio grijã
prevenitoare, un soi de socialism real, în
pofida falimentului modelului sãu clasic,
leninisto-stalinist, între timp definitiv istoricizat. ªi aºa se face cã, exact la patruzeci
de ani de la asasinarea chilianului Salvador
Allende, medicul salvator ºi celebrat ºi acum
în propria þarã care optase pentru un cu
totul alt model social, regimul „socialistului” post-chavezian e asociat, prin brutalitate ºi nu numai, celui al lui Pinochet. Cum
am mai scris recent, ieºite din uz, „ideologiile”, de stânga ori de dreapta, ºi-au lãsat
în funcþiune doar alonjele lor extremiste.

Terenurile nisipoase de la Celaru
sunt plantate cu salcâm
Comuna doljeanã Celaru, aflatã
la 45 de kilometri de Craiova, reuºeºte sã þinã pasul cu dezvoltarea, chiar ºi în condiþiile în care
fondurile europene întârzie sã
aparã. Dacã în anul 2012 a fost
inauguratã clãdirea ªcolii Gimnaziale “Înv. M. Georgescu”, care
fusese reabilitatã cu fonduri atrase de la Banca Mondialã, de
aceastã datã autoritãþile locale
fac eforturi pentru a pune la
punct ºi celelalte unitãþi de învã-

þãmânt din localitate.
De asemenea, primarul Stelian
Celãreanu pune la bãtaie bani de
la bugetul local, pentru a întreþine faþa comunei, iar pentru anul
2014 ºi-a fãcut câteva planuri pe
care are de gând sã le ducã la bun
sfârºit. Alimentarea cu apã este
deja în toatã localitatea, iar edilul
sperã cã va reuºi sã realizeze ºi
extinderea lucrãrilor de introducere a canalizãrii.
“În acest an vom înfiinþa douã

spaþii verzi la grãdiniþele din satele Marotin ºi Ghizdãveºti, cu
bani de la bugetul local – 500 de
milioane de lei vechi în total. De
asemenea, vom începe lucrãrile
de curãþare a cinci fântâni, valoarea fiind de 300 de milioane
lei vechi. Cu banii obþinuþi de la
APIA vom planta 5 hectare de teren nisipos pe islazul comunal, cu
salcâm”, a spus primarul localitãþii Celaru, Stelian Celãreanu.
ALINA DRÃGHICI

Grãdiniþa de la Seaca de Câmp, modernizatã Centru de permanenþã la Coþofenii din Dos
cu 60.000 de euro
Primarul comunei doljene Seaca de Cîmp,
Fane Rogojinã, e hotãrât sã continue ºi în
acest an proiectele de dezvoltare a infrastructurii, chiar dacã nu-ºi pune mare speranþã în
banii europeni. Dacã alimentarea cu apã a fost
datã în folosinþã în anul 2009 pe întreaga suprafaþã a comunei, acum autoritãþile locale
au de gând sã depunã un proiect pentru a
obþine fonduri europene pentru a introduce
canalizarea. Drumurile din localitate sunt deja
pietruite, însã edilul îºi doreºte sã reuºeascã
asfaltarea drumului care leagã cele douã sate
componente Seaca de Cîmp ºi Piscu Nou.
Autoritãþile locale acordã importanþã ºi
educaþiei, astfel cã una dintre cele douã grãdiniþe va fi modernizatã ºi reabilitatã, investiþia ridicându-se la un total de 60.000 de euro.
“Am depus un proiect în GAL Calafat pentru
a reabilita o grãdiniþã din localitate ºi am câº-

Mai sunt doar ºase luni pânã când centrul de permanenþã din localitatea Coþofenii din Dos va fi gata. Lucrãrile, în valoare de 3 miliarde lei vechi, sunt realizate cu
bani de la bugetul local ºi au început în
toamna lui 2013. Acum urmeazã ca Primãria sã se ocupe de dotarea centrului,

tigat. Lucrãrile vor avea valoarea totalã de
60.000 de euro. De asemenea, vom face lucrãri de modernizare ºi la ºcoli, pentru cã este
nevoie”, a spus primarul de la Seaca de Cîmp,
Fane Rogojinã.
Potrivit acestuia, dupã ce lucrãrile de reabilitare ºi modernizare a grãdiniþei vor fi gata, tot
pe GAL Calafat va mai fi depus un proiect
pentru ca în localitate sã se construiascã o piaþã
agroalimentarã.
ALINA DRÃGHICI

unde, sperã primarul Vasile Preduca, vor
veni sã-ºi desfãºoare activitatea ºi medicii
din localitãþile învecinate.
Se pare cã autoritãþile nu au grijã doar de
sãnãtatea localnicilor, ci ºi de suflet, astfel
cã dupã ce în urmã cu câþiva ani a fost inauguratã, Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, acum s-au alocat fonduri pentru picturã. «Am alocat 600 de milioane de lei vechi pentru pictura Bisericii
„Adormirea Maicii Domnului”», a spus
primarul Preduca Vasile.
În ceea ce priveºte infrastructura
localitãþii, autoritãþile au reuºit sã acceseze un proiect pentru alimentarea cu apã în satul Mihãiþa, urmând
ca apoi sã se facã lucrãrile de introducere a canalizãrii. “Acum suntem
în faza de licitaþie ºi vom începe lucrãrile”, a completat edilul.
ALINA DRÃGHICI
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Dublu standard la traseişti
pentru parlamentari şi aleşi locali
MIRCEA CANŢĂR
Aş adar, judecătorii CCR, cu
majoritate de voturi, au decis că
artic olul care elimină traseismul
politic în Parlament, introdus în
legea de revizuire a Constituţiei,
este... neconstituţional. Articolul în
cauză (70) stipula următoarele:
„Calitatea de senator sau de
deputat încetează la data demisiei
din partidul politic sau formaţiunea politică din partea căreia a
fost ales sau la data înscrierii acestuia într-un alt partid politic sau
formaţiune politică”. Aşa c um
este redactat articolul, nu are nici
o legătură cu prevederea aliniatului 2 din art. 152, invocat de CCR,
cel care stabileşte limitele revizuirii Constituţiei, şi care menţionează expres: „De asemenea, nici o
revizuire nu poate fi făcută dacă
are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale

ale cetăţenilor sau a garanţiilor
acestora”. Ce legătură poate avea
o astfel de formulare cu tentativa
deliberată de înşelare a votului cetăţenilor, fiindcă până la urmă asta
simbolizează traseismul politic.
Mandatul de parlamentar nu este
definit prin Constituţie, aşa cum
este definit, spre exemplu, mandatul în dreptul civil, deşi el este
menţionat, nominalizat în câteva
articole (art. 63, art. 69, art. 70).
De asemenea, aşa cum ne încredinţează prof. univ. dr. Ioan Muraru, mandatul parlamentar nu presupune o relaţie juridică între alegător şi ales, între aceştia neexistând nici o legătură de subordonare şi nici un acord de voinţă. Este
şi motivul pentru care un parlamentar care „defectează”, trecând
dintr-un c âmp politic în altul,
printr-o tumbă ideologică, nu-şi

consultă propriul electorat. Cum
se defineşte un asemenea gest,
decât înşelăciune? Discuţia este
mai veche pe această temă. La începuturile vieţii parlamentare postrevoluţionare, regulamentele interziceau migraţia aleşilor de la un
partid la altul, sub pretextul conservării identităţii politice a partidelor care reuşeau în competiţia
electorală. Prin Decizia 44/1993,
Curtea Constituţională a constatat
că un deputat are „facultatea constituţională de a adera la un grup
parlamentar sau altul, în funcţie
de opţiunile sale, de a se transfera de la un grup parlamentar la
altul sau de a se declara independent faţă de toate grupurile parlamentare”. Ori, tocmai prevederile din Constituţie trebuie să constituie punctul de plecare în explicarea raporturilor constituţionale

dintre un parlamentar şi alegătorii
săi, partidul politic care l-a propulsat în Camera din care face parte.
Interpretarea că parlamentarul nu
are nici o răspundere juridică faţă
de alegătorii din circumscripţia care
l-a ales, iar raporturile sale cu alegătorii şi partidul s unt raporturi
morale, dar nu juridice, este corectă. Numai că admiterea traseismului, în această logică, şi nu cea enunţată de judecătorii CCR, este infirmată de prevederea expresă aplicabilă aleşilor locali, care, în cazul trecerii la un alt partid pe durata mandatului, îşi pierd statutul. Operează
atunci CCR cu un dublu standard
la traseişti? Unul pentru parlamentari şi altul pentru aleşii locali? La
invocarea aiuritoare a aliniatului 2 a
art.152 din Constituţie „dacă are
ca rezultat suprimarea drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale ce-

tăţenilor sau a garanţiilor acestora” există şi o reciprocă. Pe măsură. Fiecărui drept îi corespunde o
obligaţie. Şi obligaţia morală, subînţeleasă, trebuie instituită ca normă
obligatorie. Pentru a pune capăt cu
desăvârşire traseismului, expresie a
lipsei de convingeri, a adeziunilor
superficiale, nereflectate, a derutei
politice. Când nu eşti situat nicăieri
poţi fi oriunde. În nici o ţară a Uniunii Europene traseismul n-are formele macabre pe care le-a avut în
Parlamentul României. N-ar fi deloc exclus ca o astfel de prevedere, aşa cum a fost prevăzută în legea de revizuire a Constituţiei, să
fie validată de Comisia de la Veneţia, în înţelepciunea ei, taxând astfel febrilitatea – să nu-i spunem frivolitate – judecătorilor CCR, nu în
cele mai bune raporturi cu logica
juridică.

Numărul de internări în
spitale ar putea fi redus
Pentru a mai reduce aglomeraţia din saloane, autorităţile sanitare intenţionează să-i direcţioneze pe pacienţii care nu au neapărat
nevoie de internare către ambulatoriu. Spita-

Anual, peste 125.000 de pacienţi din toate judeţele Olteniei
primesc îngrijiri medic ale la Spitalul J udeţean din Craiova, c ifre
ce aşează unitatea s anitară din
Bănie în rândul celor mai aglomerate spitale din ţară. O bună
parte din cei care trec pragul unităţii medic ale s unt, de altfel, internaţi. Şi aici, la fel ca în toată
ţara, numărul de pacienţi ar urma
să fie redus . Mai ales c ă, potrivit statistic ilor oficiale, la nivel
naţional, 40% din c azurile internate în s pital ar putea fi tratate
în ambulatoriul de spec ialitate.
Un alt argument forte pentru autorităţi este acela c ă un caz rezolvat în policlinică poate c os ta
de aproape 20 de ori mai puţin
decât internarea pac ientului în
spital.

lele s-ar putea alege, astfel, şi cu economii
importante, în condiţiile în care aproape jumătate din pacienţi se internează doar pentru
analize ce pot fi făcute şi în policlinici.

Rolul policlinicilor,
tot mai important
În aceste condiţii, consultaţiile
din ambulatoriul spitalului ar urma
să se facă pe baza trimiterii de la
medicul de familie şi să fie programabile în funcţie de nivelul de prioritate pe care îl prezintă problema
de sănătate a pacientului. În cazul
nivelului de prioritate 1 (semiurgent), al afec ţiunilor cu impact
potenţial semnificativ al intervenţiei precoce de a salva viaţa sau de
a preveni complicaţii severe, se
impune programarea în maximum
7-28 de zile, în cazul nivelului de
prioritate 2 (intermediar), al situaţiilor clinice neameninţătoare de
viaţă, dar cu un orizont de timp limitat pentru ca intervenţia să prevină deteriorarea funcţională, pro-

gramarea trebuie să se facă în
maximum una-trei luni, iar la nivelul de prioritate 3 (de rutină) – cazul pacienţilor stabili a căror afecţiune nu prezintă potenţial de deteriorare rapidă sau afectare uşoară
sau moderată a statusului funcţional – se programează consultaţia
în maximum 3-6 luni.
Creşterea rolului ambulatoriului
de specialitate se poate face prin
mutarea accentului dinspre spital
înspre partea de prespital – ambulatoriul de specialitate şi medicina
primară. Din datele existente, la
nivelul anului 2012, aproximativ un
milion din cazurile de internare
continuă în secţiile de acuţi în spitalele din România puteau fi rezolvate în ambulatoriul de specialitate. Având în vedere acest lucru,
autorităţile sanitare au anunţat că
îşi propun ca 70% din aceste cazuri să fie rezolvate, odată cu adoptarea pachetului de bază, în ambulatoriu. În plus, mai mulţi bolnavi trataţi în ambulatoriu înseamnă, în opinia specialiştilor, mai mulţi
pacienţi cărora li se rezolvă mai
repede problema de sănătate, mai
multe cazuri tratate c u ac eleaşi
sume de bani.

Mai mulţi bani pentru
ambulatoriile de specialitate
Odată cu aceste schimbări, autorităţile sanitare admit că este nevoie de o mai bună finanţare a ambulatoriului, mai ales pentru a atra-

ge medicii să lucreze în acest sector. Se ia, astfel, în calcul plata diferenţiată a consultaţiilor în funcţie
de gradul lor de complexitate. În
plus, există posibilitatea unei reconfigurări a ambulatoriului de specialitate, cu posibilitatea de a avea două
ture, astfel încât să fie acoperită
cererea de servicii la acest nivel,
acolo unde există condiţiile necesare, creşterea accesului pacienţilor la
consultaţii şi investigaţii de specialitate şi închiderea cazurilor la nivel
de ambulatoriu – medicul specialist
să poată gestiona un caz de la capăt
la altul. De asemenea, o serie de

proceduri vor fi decontate de Casa
de Asigurări suplimentar astfel încât furnizorii de servicii medicale să
fie stimulaţi să le realizeze şi să le
contracteze.
O noutate absolută este consultaţia complexă, multidisciplinară,
anuală, care se acordă bolnavilor cu
anumite boli cronice. Aceasta presupune bilanţul stării de sănătate,
examen clinic, investigaţii, urmărirea planului de management al bolii. Consultaţia complexă este efectuată de o echipă multidisciplinară
alcătuită din medici specialişti.

RADU ILICEANU
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Creºtere de peste patru ori
a soldului creditelor
ipotecare în lei
Banca Comercialã Românã
(BCR) a înregistrat, pe parcursul anului 2013, o creºtere de
peste patru ori a soldului creditelor ipotecare acordate în lei.
BCR a înregistrat o creºtere semnificativã a numãrului solicitãrilor clienþilor pentru creditele în
lei destinate investiþiilor imobiliare – 1 din 3 clienþi ia un credit
în lei de la BCR pentru cumpãrarea unei locuinþe. „Din poziþia
de lider al pieþei bancare ne dorim în continuare sã sprijinim
piaþa imobiliarã din România prin
oferte foarte atractive ºi soluþii
de finanþare complete. În prezent, BCR are cea bunã soluþie de finanþare din piaþã atât pentru
clienþii care achiziþioneazã prima locuinþã, cât ºi pentru cei care
doresc sã-ºi îmbunãtãþeascã condiþiile locative prin modernizarea / schimbarea celei deþinute”, a declarat Andrew Gerber, director Produse Retail în cadrul BCR. Recent, BCR a redus costul
creditelor acordate în cadrul Programului Prima Casa, prin reducerea marjei de dobândã pentru clienþii care îºi încaseazã sau îºi
vor încasa salariul la BCR la 2% dobândã ajungând la 5.52%
(DAE 5.68%).

Cursuri de protecþia
mediului la Camera
de Comerþ Dolj
Camera de Comerþ ºi Industrie a judeþului Dolj, prin SC EXPOOLTENIA SRL, organizeazã
mai multe cursuri referitoare la
gestionarea deºeurilor. Astfel,
primul curs, care dureazã 30 de
ore ºi costã 850 de lei, pregãteºte „Specialiºti în managementul deºeurilor”. La acest
curs se pot înscrie absolvenþii de
studii superioare, inclusiv program în domeniul protecþiei mediului, cu condiþia sã aibã un
minimum doi ani experienþã în managementul mediului. Pe de altã
parte, se solicitã o cunoaºtere în detaliu a principiilor privind protecþia mediului ºi dezvoltarea durabilã, precum ºi cerinþele legale
ºi de reglementare în domeniul protecþiei mediului. Cel de-al doilea curs susþinut de Camera de Comerþ Dolj constã în „Gestionarea deºeurilor”, el se va desfãºura pe parcursul a 20 de ore ºi
costã 550 de lei. Cursanþii trebuie sã fie absolvenþi de studii superioare cu activitate în domeniul mediului, sã aibã preocupãri în
protecþia mediului ºi dezvoltarea durabilã.

Câºtigul salarial mediu net
lunar creºte cu minimum 5%
în 2014 ºi 2015
Câºtigul salarial mediu net lunar creºte cu minimum 5% în
2014 ºi 2015, iar pensia medie
lunarã va depãºi în acest an 200
de euro ºi va creºte ºi anul viitor cu 4,5%, se aratã într-un comunicat de presã al Ministerului
Finanþelor. Salariul minim este
programat deja pentru o majorare cu 12,5%, urmând sã ajungã în acest an la echivalentul a
200 de euro. Proiecþiile Guvernului mai indicã reducerea ratei
ºomajului BIM la 6,5% în 2015, un plus de 100.000 de noi locuri
de muncã în 2014 ºi 2015, continuarea scãderii numãrului de
persoane aflate în risc de sãrãcie (circa 200.000 anual), reducerea deficitului cash de la 2,5% din PIB în 2013 la 2,2% din PIB în
2014 ºi 1,4% din PIB în 2015, cu menþinerea sub 2% din PIB a
deficitului de cont curent.
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Singurul român care intrã în competiþie:

Marian Jean
Jean Marinescu,
Marinescu, propus
propus pentru
Marian
„Europarlamentarul
„Europarlamentarul anului
anului 2014”
2014”
Vicepreºedintele PPE, Marian Jean Marinescu, a fost nominalizat pentru premiul „Europarlamentarul anului 2014”, la categoria
„Cercetare ºi Inovare”. Este singurul europarlamentar român nominalizat în aceastã competiþie. Cercetarea ºi inovarea continuã sã
contribuie semnificativ la dezvoltarea industriei europene, promovând standarde mai ridicate în ceea ce priveºte inovaþia ºi fabricaþia în toate sectoarele de producþie. Acest premiu aratã recunoaºterea muncii unui europarLa finele lunii noiembrie, anul trecut,
Parlamentul European a aprobat raportul privind „Implementarea ºi operarea sistemelor europene de radionavigaþie prin satelit” al
deputatului european
Marian-Jean Marinescu. Raportul propune mai multe mãsuri la nivel european
pentru a creºte valoarea adãugatã a
Galileo ºi EGNOS,
cele douã programe europene de
radionavigaþie prin satelit. Raportorul Marinescu a insistat în
favoarea dezvoltãrii pieþei de
aplicaþii bazate pe aceastã tehnologie (GNSS – global navigation satellite system), a propus
defalcarea bugetului alocat în
mod corespunzãtor diferitelor
segmente ale programelor, în
vederea unui mai bun management financiar, ºi a accentuat
importanþa popularizãrii sistemului Galileo ca o alternativã europeanã viabilã la sistemele militare strãine folosite în prezent
în Europa, cum ar fi GPS-ul
american. „Beneficiile socioeconomice generate la nivel european de Galileo ºi EGNOS
sunt estimate la o valoare totalã
de circa 70 de miliarde de euro
în primii 20 de ani de operare.
Cele douã programe vor stimula
dezvoltarea ºi inovarea ºi vor impulsiona creºterea economicã în
Europa. Se vor deschide noi
oportunitãþi de afaceri pentru
dezvoltatorii de aplicaþii, pentru
furnizorii de servicii, pentru cercetãtori. Principalele sectoare
vizate includ cele care necesitã
aplicaþii de înaltã precizie, precum aviaþia, transportul terestru,
În fiecare an, în cadrul galei
“MEP Awards” sunt nominalizaþi
mai mulþi eurodeputaþi, din cei
754 de membri ai Parlamentului
European, care s-au remarcat
prin activitatea lor în unul din
cele 20 de domenii de activitate
ale Parlamentului European. Pentru desemnarea câºtigãtorului
fiecãrei categorii pot vota membrii Parlamentului European.

lamentar, care prin activitatea sa a adus o contribuþie influentã în zona politicii de cercetare-inovare. Deputatul român va concura cu
colegul sãu din Grupul PPE, germanul Christian Ehler, ºi cu Vicky Ford, europarlamentar britanic, membru al Grupului ECR. «Raportul despre Galileo, viitorul “GPS” european, mi-a adus o nominalizare la acest premiu. Mulþumesc celor care m-au propus, sunt
onorat! Pe 18 martie aflãm câºtigãtorul», a
precizat Marian Jean Marinescu.
ºi EGNOS vor genera beneficii socioeconomice cumulate
în valoare de aproximativ 70 de miliarde
de euro pentru economia UE.

Galileo va fi interoperabil cu GPS-ul
american

agricultura”, a explicat la momentul respectiv, deputatul Marian-Jean Marinescu.

Aproximativ 7% din PIB-ul UE
depinde de aplicaþiile bazate
pe navigaþia prin satelit
Aplicaþiile bazate pe tehnologia
GNSS vor valorifica potenþialul infrastructurii ºi al serviciilor oferite de Galileo ºi EGNOS. Siguranþa rutierã, colectarea taxelor, managementul traficului ºi al parcãrilor, gestionarea flotelor, serviciile
de intervenþie în caz de urgenþã,
monitorizarea transporturilor de
marfã, rezervãrile online, transportul animalelor, agricultura de
precizie sunt doar câteva dintre
activitãþile care pot beneficia de
aplicaþiile bazate pe aceastã tehnologie. Mai mult, datele aratã cã
aproximativ 7% din PIB-ul UE depinde, direct sau indirect, de aplicaþiile bazate pe navigaþia prin satelit, aceste cifre crescând de la o
zi la alta. În primii 20 de ani de
operare, se estimeazã cã Galileo

În Uniunea Europeanã, primii paºi cãtre implementarea
unor sisteme proprii
de radionavigaþie sau fãcut începând cu
anii 1990, atunci când s-au pus
bazele primelor planuri pentru realizarea unui sistem GNSS independent. Astfel, au luat naºtere
programele Galileo ºi EGNOS.
„Programat sã ofere primele servicii din 2014 ºi sã devinã complet operaþional pânã la sfârºitul
acestui deceniu, Galileo va pava
calea cãtre o nouã erã în navigaþie, indicând poziþia utilizatorilor
cu o mai mare acurateþe, oferind
o mai bunã acoperire, noi servicii
ºi rezistenþã sporitã la interferenþe. Fiind sub control civil, acesta
va oferi mai multã fiabilitate ºi stabilitate decât sistemele GNSS militare ale unor þãri terþe, cum ar fi
GPSul sau Glonass, care pot deveni mai puþin precise sau pot fi
oprite în caz de conflict sau dacã
sistemul este atacat”, a mai spus
Marian Jean Marinescu. Galileo va
fi interoperabil cu GPS-ul american ºi cu alte sisteme internaþionale, devenind piatra de temelie a
ceea ce, în mod generic,este denumit “multi-GNSS”.
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Fonduri europene pentru dezvoltare

Filiaşi, un şantier de... milioane de euro
Oraşul Filiaşi este, în această perioadă,
un adevărat şantier. Autorităţile vor să profite de fiecare zi bună de lucru, pentru că
au în derulare un proiect de amploare ce
presupune racordarea întregii localităţi la
un sistem centralizat de alimentare cu apă
şi realizarea reţelei de canalizare. E
drept că lucrări de asemenea anvergură presupun şi un anumit deranj,
pentru că nu poţi asfalta strada pentru ca apoi să o distrugi pentru săpăturile necesare introducerii conductelor. Motiv pentru care lucrările de modernizare a străzilor au fost suspendate. Sunt şi cârcotaşi care spun că
n-au nevoie de apă curentă sau canalizare, însă autorităţile sunt hotărâte
Oraşul Filiaşi este în plin proces de modernizare, iar eforturile
care se fac pentru a ridica nivelul
de trai creează, firesc, şi un anumit deranj. Autorităţile locale sunt
conştiente de aces t luc ru, însă
spun că, la finalul acestui disconfort, toţi locuitorii vor beneficia de
canalizare şi alimentare cu apă, la
care se adaugă o staţie de epurare
modernă, ceea c e va îmbunătăţi
considerabil viaţa oamenilor, chiar
dacă mai sunt şi din cei care spun
că sunt mulţumiţi fără aceste faci-

lităţi. Dacă ai trăit până acum folosind apa din fântână, nu însemnă
că nu e bine să poţi dispune de apă
curentă în locuinţă, în orice moment. Primarul oraşului Filiaşi, Nicolae Stăncioi, spune că aşezarea
va deveni una extrem de atractivă
pentru localnici, dar şi pentru investitori la finalizarea tuturor proiectelor avute în vedere pentru aducerea infrastructurii la standarde
normale, iar mentalitatea oamenilor trebuie să se schimbe.

E nevoie de puţină răbdare
„Este un lucru bun ceea ce se
întâmplă acum în Filiaşi. Spun asta
pentru că, la finalul acestor lucrări
care îi nemulţumesc pe unii, locuitorii vor beneficia de servicii de alimentare cu apă şi canalizare într-un

să aducă această comunitate la un nivel european din toate punctele de vedere. Investiţiile făcute deja în şcoli, grădiniţe şi la spitalul din localitate au demonstrat că se pot
ridica standardele, astfel că acum lucrările
de infrastructură sunt pe primul plan.

procent de minimum 98%. Eu
c red c ă e un
mare câştig pentru noi toţi şi tocmai de aceea purtăm mereu discuţii cu oamenii. Sigur că este noroi,
pentru că s-a topit şi zăpada şi, în
plus, se fac lucrări, săpături. Nu
avem la dispoziţie un sistem care
să ne permită să introducem conducte în pământ fără excavări...
Cerem doar puţină răbdare şi înţelegere, pentru că trebuie să ne mo-

dernizăm. Este o mare oportunitate, pentru că vorbim de atragerea
unor fonduri europene consistente. Întregul proiect, care prevede
realizarea sistemului centralizat de
alimentare cu apă, a unui sistem
de canalizare şi a unei staţii de epurare a apelor menajere are o valoare de 14,5 milioane de euro, din
care 2% este contribuţia Consiliului Local. Odată cu finalizarea acestor lucrări de anvergură, preconizată pentru decembrie 2014, se va
încheia prima etapă a proiectului,
urmând ca în cea de-a doua, pentru care sunt prevăzute fonduri suplimentare de încă 2 milioane de
euro, să se realizeze branşamente
la reţeaua de apă şi racorduri la canalizare pentru fiecare gospodărie.
Ne dorim foarte mult ca oamenii
să înţeleagă că totul este pentru
binele lor, pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă şi cred că rezultatul merită puţin deranj”, ne-a
explicat primarul oraşului Filiaşi,
Nicolae Stăncioi.
Pentru a acoperi toate gospodăriile, Consiliul Local Filiaşi a obţinut de la Administraţia Fondului de
Mediu 4,5 milioane de lei în vederea realizării sistemului de canali-

zare şi a unei staţii de epurare în
satul Răcarii de Sus, contribuţia de
la bugetul local ridic ându-se la
550.000 de lei. Aici există un sistem de alimentare c u apă, însă,

c onform analizelor efec tuate,
conţinutul de amoniu depăşeşte limitele admise, astfel că se parcurge un program de potabilizare, prin
racordarea la sistemul de alimentare cu apă Izvarna – Craiova.
„După încheierea acestor lucrări în
Filiaşi şi Răcarii de Sus, urmează
ceea ce aşteaptă toţi localnicii –
refacerea străzilor prin asfaltare.
Era normal să suspendăm proiectele de reabilitare şi asfaltare a străzilor, pentru că nu era normal să
investim în ele şi apoi să venim să
le spargem”, mai spune Nicolae
Stăncioi.

Spital modern
pentru toată zona
Pe lângă infrastructură, care
es te o prioritate pentru autorităţile loc ale, o mare atenţie es te
ac ordată învăţământului şi sănătăţii. Sunt două domenii extrem
de importante, iar rezultatele se
văd: grădiniţele sunt reabilitate,

dotate cu centrale proprii pentru
încălzire (cu gaze în oraş şi cu
combustibil solid în Fratoştiţa,
Bâlta şi Răcarii de Sus), c ele 14
imobile în c are învaţă
peste 4.000 de elevi au
fost ş i ele modernizate,
iar Spitalul orăşenes c Filiaşi oferă acum condiţii
foarte bune pacienţilor
din toată zona ş i chiar
din judeţele învecinate.
„Ne-au preocupat înv ăţământul şi sănătatea,
astfel că, an de an, de
la bugetul local, am
alocat bani în aceste
două domenii extrem de
importante pentru orice
aşezare. La spital av em
acum secţii moderne de
chirurgie, radiologie,
pediatrie, ginecologie,
interne, iar dispensarul
de pneumof tiziologie
(TBC) a fost reabilitat
în totalitate. Tot cu f onduri de la bugetul local s-a înfiinţat un Centru de Primiri Urgenţe care deserv eşte nu numai
locuitorii din Filiaşi, ci şi din judeţele învecinate. Din nef ericire, după preluarea unităţii medicale de la Ministerul Sănătăţii,
nu s-au primit fondurile pentru investiţii, aşa cum era prevăzut în
lege, deşi s-au înaintat o mulţime
de memorii şi rapoarte în acest
sens. Cu toate acestea, în spital sunt
create condiţiile tratării pacienţilor, fie în ambulatoriu, fie în sistem de internare, unitatea numărând 154 de paturi, iar în farmacie există în permanenţă medicamentele şi materialele sanitare necesare”, mai spune primarul oraşului Filiaşi. Şi angajaţii spitalului
recunosc faptul că s-a schimbat
mediul în care lucrează, au toate
cele trebuincioase, astfel încât să
nu fie nevoiţi să-i pună pe drumuri
pe pacienţii şi aşa necăjiţi din cauza problemelor care îi aduc aici.
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Studenþii sunt în cãutarea
celor mai buni profesori din România
Studenþii din România sunt invitaþi
în perioada 17 februarie – 23 martie
sã îºi nominalizeze profesorii preferaþi
la Gala Profesorului Bologna. Evenimentul se va desfãºura anul acesta

între 9 ºi 11 mai, la Bucureºti, ºi este
organizat de Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România
(ANOSR). Nominalizãrile pot fi fãcute accesând www.profitari.ro.
Scopul principal al Galei Profesorului Bologna este îmbunãtãþirea
sistemului de învãþãmânt superior
din România prin premierea ºi promovarea acelor profesori care formeazã generaþii, reprezintã adevãrate valori ºi sunt modele pentru
studenþi, iar baza activitãþii lor o
constituie „învãþãmântul centrat pe
student”.

Cine sunt
„profii tari”?

Sunt premiaþi
,,Marii profesori
care ne inspirã”
Gala Profesorului Bologna, desfãºuratã sub sloganul „Marii profesori care ne inspirã” ºi ajunsã
deja la cea de-a VII-a ediþie, este singura iniþiativã din România menitã
sã omagieze ºi sã rãsplãteascã performanþa didacticã a profesorilor,
punând în luminã acei profesori
care reuºesc sã inspire ºi sã stârneascã interes prin metode de predare adaptate la nevoile ºi interesele studentului de azi, reprezentând

modele de bunã practicã în ceea ce
priveºte adaptarea la reformele aduse de Procesul Bologna.
Dincolo de activitatea de cercetare ºi rezultatele profesionale ale
profesorilor, gala îºi propune a rãsplãti calitatea de dascãl ºi îndrumãtor a profesorului universitar român,
calitate care în general este uitatã în
acordarea distincþiilor ºi premiilor
dedicate cadrelor didactice. Titlul de
„Profesor Bologna” este cu atât mai
semnificativ cu cât acesta vine exclusiv din partea studenþilor – cei
care sunt cei mai îndreptãþiþi sã recunoascã ºi sã aprecieze performanþa didacticã a profesorilor lor.

Profesorul Bologna sau „Proful
tare” este orice dascãl care depãºeºte graniþele disciplinei pe care o predã ºi gãseºte cãi inedite pentru a se
apropia de studenþi. Este cel care le
câºtigã prezenþa, respectul ºi atenþia
prin creativitatea metodelor de predare, prin jovialitatea ºi uºurinþa cu
care se lasã înþeles, prin darul oratoriei ºi rãbdare. Mai presus de orice,
„proful tare” conºtientizeazã responsabilitatea pe care ºi-a asumat-o ºi
inspirã încredere, motivând studenþii sã devinã adevãraþi profesioniºti
în domeniul pe care îl aleg.
Pe parcursul tuturor ediþiilor au
fost premiate peste 350 de cadre didactice ºi s-a creat astfel o adevãratã comunitate a profesorilor Bologna. Pentru aceastã ediþie, o parte a
profesorilor din comunitate a scris
editoriale despre învãþãmântul centrat pe student ce pot fi accesate pe

platforma proiectului.
Studenþii pot face nominalizãri în
perioada 17 februarie – 23 martie, urmând ca pânã în data de 4 aprilie profesorii sã fie evaluaþi de comisii alcãtuite din studenþi evaluatori special
pregãtiþi în acest sens. Decernarea
titlurilor de „Profesor Bologna” va
avea loc în cadrul unei gale festive.

***
Ediþia de anul acesta este organizatã de ANOSR în parteneriat cu
Asociaþia Studenþilor în Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune – Bucureºti (ASCIG) ºi Sindicatul Studenþilor din Facultatea de Ciberneticã,
Statisticã ºi Informaticã Economicã
– Bucureºti (SiSC).

Cristi Popescu, vicepreºedinte educaþional ANOSR: «Dãm startul unui
demers care nouã ni se pare mai mult decât necesar pentru societatea zilelor
noastre: restabilirea scalei de valori promovate de mass-media ºi scoaterea la
luminã a modelelor autentice de personalitãþi care influenþeazã în mod pozitiv
tânãra generaþie. Gala Profesorului Bologna este singura iniþiativã naþionalã
care îi premiazã pe profesorii care au reuºit sã se adapteze reformelor sistemului de învãþãmânt superior ºi au þinut pasul cu evoluþia metodelor de predare.
Acest demers doreºte sã creioneze în rândul comunitãþii academice modelul
de profesor pe care toþi studenþii îl cautã ºi apreciazã ºi spre care toate care
toate cadrele didactice ar trebui sã tindã. Drum adaptãrii complete a universitãþilor din România la reformele Procesului Bologna este unul anevoios, însã
modelele de bunã practicã trebuie încurajate ºi promovate, demersul nostru
reprezentând încã o cãrãmidã pusã în construirea universitãþii româneºti adaptatã la contextul european ºi la nevoile studenþilor».

Get Ready – tinerii învaþã care sunt
Elevii ºi profesorii Colegiului „ªtefan Velovan”
au mers în Cehia în cadrul proiectului multilateral „Comenius” paºii de obþinere a unui interviu
În perioada 5-9 februarie 2014, cadre didactice ºi elevi din cadrul Colegiului Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan” din Craiova au participat la cea de-a doua întrunire de proiect ce
Aceastã întâlnire a avut loc în cadrul proiectului multilateral Comenius
– Youtopia: Towards Participative
Citizenship, în care liceul craiovean
împreunã cu ºcoli din ºapte þãri europene partenere (Franþa, Cehia, Italia,
Grecia, Polonia, Turcia, Letonia) ºi-au
propus sã creeze o lume “utopicã” în
care persoanele cu dizabilitãþi sunt
acceptate ºi integrate în societate, în
care diferenþele dintre oameni nu reprezintã bariere.
Înaintea întrunirii de proiect, în
vederea pregãtirii pentru aceastã
temã ºi a unei mai bune înþelegeri
a situaþiei persoanelor cu dizabilitãþi din România, elevii Colegiului Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan” au desfãºurat activitãþi
artistice ºi creative împreunã cu
elevii ªcolii Speciale Gimnaziale
„Sfântul Vasile” din Craiova. În
cadrul întâlnirii de proiect, echipa României, formatã din cadrele
didactice Staicu Rodica, Mãrgineanu Simona, Cãpruciu Marinela ºi elevii Bocai Andreea, Durlã
Cãtãlin, Filip Albert, Stoenicã Robert ºi Mogoºanu Ciprian, a par-

a avut loc în Brno, Cehia, la ªcoala Stredni prumyslova skola elektrotechnicka a informacnich
technologii, cu tema „Atitudini faþã de persoanele cu dizabilitãþi”.

ticipat la o serie de activitãþi, prezentãri ºi ateliere de lucru cu scopul de a
înþelege mai bine situaþia persoanelor
cu dizabilitãþi ºi de a promova o lume
idealã, de acceptare ºi cooperare.
“Am avut ocazia sã vizitãm, sã cunoaºtem ºi sã lucrãm împreunã cu
personalul ºi tinerii cu dizabilitãþi de
la instituþia pentru persoane cu nevoi
speciale Kocianka din Brno. Kocianka este un centru care oferã asistentã
medicalã, terapie, educaþie ºi cazare
copiilor ºi tinerilor cu nevoi speciale.

Împreunã cu aceºtia am desfãºurat o
serie de activitãþi: am confecþionat
brãþãri ale prieteniei, am creat un poster, am decorat ºi am pictat, am cântat
ºi am dansat. A fost o experienþã cu
un impact deosebit de puternic asupra noastrã. Programul întrunirii de
proiect a mai inclus, pe lângã activitãþile desfãºurate în ºcoalã ºi la centrul
Kocianka, ºi o vizitã de lucru la Muzeul de Tehnologie unde a avut loc
expoziþia cu dispozitive ºi aparaturã
pentru persoanele nevãzãtoare ºi o
vizitã la Castelul Lednice, aflat
sub patrimoniul UNESCO”, a
afirmat profesorul Rodica Staicu, coordonator de proiect.
Profesorii ºi elevii Colegiului
Naþional Pedagogic “ªtefan Velovan” s-au arãtat foarte încântaþi de a participa la acest proiect ºi încrezãtori cã împreunã
cu celelalte ºcoli europene partenere vor reuºi sã contribuie la
crearea unei lumi mai bune, YoUtopia, prin încurajarea elevilor
de a deveni cetãþeni europeni
activi.
ALINA DRÃGHICI

Elevii ºi studenþii cu vârsta peste 18 ani au ºansa sã participe
la proiectul “Get Ready”, în cadrul cãruia vor afla care sunt paºii
ce trebuie urmaþi în obþinerea unui interviu.

Proiectul este organizat de
Asociaþia pentru Promovarea
Tinerilor din Craiova, Asociaþia
Studenþilor din Facultatea de
Fizicã ºi Asociaþia Studenþilor
Facultãþii de Agriculturã ºi
Horticulturã în cadrul proiectului
“De la Comunitãþi la Comunitate”
implementat de Asociaþia de
Comunicare ºi Relaþii Publice PR
Patrat în parteneriat cu JCI
Craiova, finanþat de HEINEKEN
Pentru Comunitãþi ºi se desfãºoarã
în perioada 22 (ora 13.30) – 23

februarie (ora 12.00) la
Casa de Culturã
“Traian Demetrescu”.
În prima zi de activitãþi, tinerii înscriºi vor
lua parte la sesiuni de
formare cu privire la
conduita personalã în
timpul unui interviu
(vestimentaþie,
comunicare verbalã ºi
non-verbalã) ºi sfaturi
referitoare la realizarea
unui Curriculum Vitae.
Cea de-a doua zi
dedicatã proiectului
constã în simularea
unui interviu, pentru a oferi
participanþilor o experienþã
practicã de învãþare, prin intermediul cãreia se va realiza evaluarea
proiectului, atât a participanþilor,
dar ºi a dar si a echipei de proiect.
Pentru înscrieri completaþi
formularul de pe site-ul: https://
docs.google.com/forms/d/1IgFJoF1YS1Smq4WhPw32Ks8MRLW7o3hUJT5zVmPBNE/viewform
ALINA DRÃGHICI
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România prin ochii documentariştilor
de la Sahia – proiecţie de filme la
Club Electroputere Craiova
Club Electroputere anunţă re deschidere a programului CEP
Cinema, iar primul eveniment de anul acesta va avea loc vineri,
21 februarie, ora 19.00, la sediul din Craiova, aflat pe Calea
Bucureşti nr. 56. Evenimentul va consta într-o proiecţie de filme
documentare de 92 de minute, produse de Studioul de Film Sahia în
perioada 1949-1990. Proiecţia va fi urmată de o dezbatere având-o
invitată pe Alina Popescu, sociolog. Intrare liberă!
Puţini sunt cei c are mai ştiu as tăzi că în
perioada comunis tă Studioul Sahia producea câteva sute de documentare pe an, jurnale de actualităţi sau filmări de protoc ol
cu Nic olae Ceauşescu. Probabil şi mai puţini ş tiu c ă cei c are au luc rat acolo îşi
amintesc de Sahia ca de „o adevărată ş coală de cinema şi de viaţă”.
O şcoală de c inema pentru că, spre deosebire de filmul de fic ţiune, cel documentar era mai deschis experimentărilor vizuale
sau, c el puţin, mai ocolit de c enzură. O
şc oală de viaţă pentru că le oferea oportunitatea de a călători prin ţară şi de a intra
în contac t cu oameni şi realităţi c are nu se
mediatizau.
„Vă invităm la o s elecţie de filme inedite, ai căror protagoniş ti sunt c ulegători
de s tuf, tineri care fac naveta, c opii educaţi să fie oameni noi, muncitori pe ogoa-

de Copel Mos cu (12’); „Cota zero”
(1988) de Laurenţiu Damian (13’),
„De Crăciun ne-am luat raţia de
libertate” (1990) de Cătălina Fernoagă şi Cornel Mihalac he (18’).
După vizionarea filmelor, public ul va putea analiza, împreună c u
s oc iologul Alina Popesc u, c e îns emna s ă faci film documentar în
perioada comunistă. Alina Popes c u a făcut s tudii de s ociologie la
Univers itatea „Babeş -Bolyai” din
Cluj-Napoca şi este doc torand în
Ştiinţe Politic e la Univers itatea
Paris Ouest Nanterre la Défense.
Printre temele s ale de cerc etare
se numără cenzura, c inematografia româneas că ş i es t-europeană,
c ultura vizuală în perioada postc omunis tă.

re, c olonii de munc ă ş i… Revoluţia din 1989”, s pun organizatorii evenimentului de vineri s eara, c are s e va desfăşura la s ediul Clubului Electroputere, în sala de s pectacol a Teatrului pentru Copii şi
Tineret „Colibri” – ins tituţie
parteneră în proiec t.
Sunt propuse spre vizionare „Scrisoarea lui Ion Marin
către ziarul Scânteia” (1949)
realizat de Victor Iliu (18 minute); „Stuf” (1966) de Titus
Mesaroş (9’); „Mai mulţi vinovaţi şi o victim ă” (1983) de
Ovidiu Bos e Paş tina (10’);
„Ioane, cum e la construcţii?” (1983) de Sabina Pop
(12’); „Va veni o zi” (1985)

Ateliere de „Arta actorului” şi „Machiaj şi personaj”

„Atelierele spectatorului” – proiect ce constă într-o
serie de workshop-uri create special pentru tineri, ca
o oportunitate de educaţie non-formală – continuă la
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova.
În aceste zile se primesc înscrieri la două ateliere –
„Arta actorului” şi „Machiaj şi personaj”, ambele
având ca bază creaţia shakespeariană, respectiv spec-

tacolele „Furtuna” şi „Măsură pentru măsură”
puse în scenă la Naţionalul craiovean. Primul atelier se va desfăşura duminică, 23 februarie, începând cu ora 11.00, şi va fi coordonat de actorul
Cătălin Băicuş, iar cel de-al doilea – sâmbătă, 1
martie, tot de la ora 11.00, urmând a fi susţinut de
Minela Popa, unul din cei mai buni make-up artişti de teatru şi film.
„Atelierele spectatorului” se axează pe teme
precum dramaturgie, scenografie, arta actorului,
coregrafie, machiaj, lumină, receptarea spectacolului de teatru, crearea afişului specific spectacolului de teatru, machiaj de teatru şi crearea de măşti
prin machiaj. Participarea la întâlniri este gratuită
şi se face pe bază de înscriere prealabilă (fie pe email atelierele.spectatorului@gmail.com, fie pe pagina de Facebook a TNC), locurile fiind limitate.
Primul atelier de arta actorului a fost propus de
actriţa Gabriela Baciu pe 16 noiembrie 2013, iar un
atelier de machiaj şi mască de teatru a avut loc la
TNC tot anul trecut, pe 30 noiembrie, şi a fost susţinut de aceeaşi Minela Popa.

„Inteligenţa învinge violenţa!”
Din dorinţa de a oferi sprijin educaţional elevilor în privinţa cunoaşterii
faptelor care afectează ordinea publică şi aduc atingere integrităţii şi demnităţii persoanei, avutului public şi privat, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” a iniţiat, în colaborare cu Secţia nr. 1 Poliţie din
Craiova, parteneriatul „Inteligenţa învinge violenţa!”. Acesta se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2013-2014 şi are ca scop prevenirea
şi combaterea infracţionalităţii în rândul tinerilor. În cadrul proiectului, la
Secţia „Adrian Păunescu” a bibliotecii are loc astăzi, de la ora 12.30,
activitatea cu tema „Spune-mi cu cine te împrieteneşti!”. Pornind de la
ideea prieteniei, atât în viaţa reală, cât şi în reţelele de socializare, elevii
Colegiului Tehnic de
Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, coordonaţi de prof. Anca
Avram, vor discuta cu
poliţiştii Secţiei nr. 1 –
ag. şef Cristofil Rada şi
ag. pr. Florina Burghiu
– despre ris curile ş i
c ons ecinţele alegerii
unui anturaj dubios.

Simpozion istoric
pe tema
Revoluţiei
de la 1821
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman” în colaborare c u As ociaţia Naţională a Cadrelor Militare în
Rezervă ş i Retragere, Filiala Dolj „Mihai Viteazul”, organizează as tăzi, ora
10.00, în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, s impozionul „Repere istorice privind Revoluţia de la 1821 din Ţara
Românească”. Expunerile vor fac e
referiri la „P ersonalitatea lui Tudor
Vladimirescu – conducătorul R evoluţiei de la 1821” – cdor. (r.) Sandac hi
Paul; „Itinerarul revoluţiei şi relaţiile cu Eteria” – col. (r.) Păsărin
Grigore şi prof. Vasile T itu; „F igura legendară a lui Tudor Vladimirescu reflectată în conştiinţa populară” – ambasador, sc riitor şi publicis t Petre Gigea Gorun.

Debutează parteneriatul educativ

„Natură şi cultură”
Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei
es te as tăzi, ora 12.00,
gazda unui eveniment cultural-educativ de debut al
parteneriatului „Natură şi
cultură”, încheiat cu Colegiul Naţional Economic
,, Gheorghe Chiţu” din
Craiova. Tema activităţilor – „Cerul şi podoabele sale” – este una provocatoare, interesantă şi
complexă şi a fost propusă prof. Rodica Vladu
şi prof. Ana Paraschivescu de la colegiul menţionat, în colaborare cu muzeografii secţiei, dr. Mirela Ridiche şi dr. Olivia Cioboiu.
În program sunt cuprinse videoproiecţii în Plane-

tariu şi în sala de conferinţă
a muzeului, pe teme precum
„Planetele sistemului solar”, „Constelaţii în tradiţia populară”, „Călătorie în
Univers” ş .a. Programul
este diversificat cu momente artistice în care sunt redate viziunea cosmogonică
a poetului naţional Mihai
Eminescu şi astro-proverbe
româneşti, iar în încheiere
participanţii se pot bucura
de un crâmpei din muzica
lui Ludwig van Beethoven
– „Sonata Lunii”. Manifestarea face parte din paleta de activităţi cuprinse în
proiectul cultural-educativ „Muzeul – O şcoală altfel”, sprijinit financiar de Consiliul Judeţean Dolj.
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Italia: Matteo Renzi, însãrcinat
în mod oficial sã formeze noul
guvern
Liderul Partidului Democrat (PD),
Matteo Renzi, a fost însãrcinat ieri,
în mod oficial, de cãtre ºeful statului,
Giorgio Napolitano, sã formeze noul
guvern italian. Napolitano l-a primit
pe Renzi, „cãruia i-a încredinþat (sarcina) formãrii guvernului, iar acesta a
acceptat cu rezervã”, a declarat pentru presã secretarul general al preºedinþiei Republicii italiene. Chiar dacã
primarul Florenþei (39 de ani) ºi-a
continuat întâlnirile ºi contactele cu
aliaþii sãi, consultãrile oficiale pentru
formarea guvernului încep doar dupã
ce primeºte mandatul din partea preºedintelui Napolitano. Potrivit tradiþiei, candidatul ales pentru postul de
ºef al guvernului acceptã „cu rezervã” desemnarea sa ºi abia dupã consultãri, când capãtã certitudinea cã
are o echipã guvernamentalã solidã,
care dispune de majoritate în cele
douã camere ale Parlamentului, „renunþã la rezervã”. Renzi va trebui ca
în zilele urmãtoare sã vinã în faþa
celor douã camere ale Parlamentului
pentru a-ºi prezenta programul de
guvernare ºi a obþine votul de încredere.

Alex Salmond apreciazã drept
„grotescã” afirmaþia lui Barroso
privind viitorul european al
Scoþiei
Premierul scoþian, Alex Salmond, a
apreciat drept „grotescã” o avertizare
a preºedintelui Comisiei Europene,
José Manuel Barroso, care a afirmat
cã „ar fi extrem de dificil, chiar imposibil” ca o Scoþie independentã sã devinã membrã a Uniunii Europene (UE),
în cazul în care aceastã regiune britanicã va deveni stat dupã referendumul din 18 septembrie.. „Este o afirmaþie grotescã”, a declarat Salmond,
citat într-un comunicat publicat la câteva ore dupã declaraþiile lui Barroso
pentru BBC. Barroso a invocat ca
argument dificultatea „de a obþine
aprobarea tuturor statelor membre
(UE) în vederea integrãrii unui nou
stat provenit dintr-o þarã” membrã
deja UE. „Realitatea este cã nici un
stat membru nu a spus cã va exercita
dreptul de veto împotriva unei noi
aderãri a Scoþiei” la UE, a subliniat
Salmond. Totodatã, premierul scoþian
a apreciat drept „ridicolã” comparaþia
fãcutã de Barroso între Scoþia ºi Kosovo, subliniind cã, spre deosebire
de Kosovo, „Scoþia este deja în UE ºi
este de patruzeci de ani”.

Kerry acuzã Rusia cã favorizeazã escaladarea conflictului din
Siria de cãtre Bashar al-Assad
Secretarul de stat american, John
Kerry, a acuzat ieri Rusia cã „favorizeazã escaladarea” conflictului de cãtre preºedintele sirian Bashar al-Assad, dupã negocierile de la Geneva,
destinate sã punã capãt celor trei ani
de conflict sângeros. „Regimul face
obstrucþie, nu a fãcut nimic altceva
decât sã continue sã îºi bombardeze
propriul popor cu barili de explozibili
ºi sã îºi distrugã propria þarã. Iar eu
regret cã trebuie sã spun cã face
acest lucru cu ajutorul Iranului, Hezbollah ºi Rusiei”, a declarat el în
cadrul unei conferinþe de presã la
Jakarta. „Rusia trebuie sã ia parte la
soluþie în loc sã furnizeze mai multe
arme ºi mai mult ajutor (regimului
sirian), astfel încât sã favorizeze escaladarea conflictului de cãtre Assad”, a declarat ºeful diplomaþiei
americane. La 15 zile dupã un prim
eºec, o a doua sesiune de negocieri,
la Geneva, între regim ºi opoziþia
sirianã, nu a permis nici un progres,
iar viitorul acestor discuþii este de
acum incert. Conflictul s-a soldat cu
peste 140.000 de morþi în aproape
trei ani, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO).
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UE suspendã negocierile
cu Elveþia
Bruxelles-ul a suspendat negocierile
privind participarea Elveþiei la programele „Orizont 2020” ºi „Erasmus”, dupã
decizia de la Berna de a nu deschide piaþa muncii pentru croaþi, a anunþat duminicã purtãtorul de cuvânt al Comisiei Europene, Joe Hennon. „Având în vedere
circumstanþele ºi absenþa unui semnal
politic clar pânã în prezent, apropiatele
negocieri au fost suspendate pânã când
Elveþia semneazã cu Croaþia un acord de
deschidere a pieþei muncii pentru cetãþenii acestei þãri”. Devenit al 28-lea
membru UE în iulie anul trecut, Croaþia
este prima victimã colateralã a referendumului adoptat în urmã cu o sãptãmânã
de elveþieni pentru limitarea imigraþiei.
Ministrul elveþian pentru Justiþie, Simo-

netta Samarruga, i-a comunicat, sâmbãtã, ministrului croat pentru Afaceri Externe, Vesna Pusic, cã Berna nu ar fi în
mãsurã sã semneze, „în forma actualã”,
„un acord bilateral privind liberalizarea
accesului pe piaþa muncii elveþiene de
care se bucurã cetãþenii UE, ºi pentru
resortisanþii noilor state membre”.
50,3% dintre alegãtorii elveþieni au votat, la 9 februarie, în favoarea limitãrii
imigraþiei, care este de facto, deoarece
un acord permite cetãþenilor UE accesul liber pe piaþa muncii elveþiene. Elveþia nu este membru UE, dar este un partener comercial. Referendumul a creat
„noi dispoziþii constituþionale” ºi „Elveþia nu poate semna acordul în forma sa
actualã”, explicã purtãtorul de cuvânt al

Ministerului elveþian al Justiþiei, Philippe
Schwander. Purtãtorul de cuvânt al
Comisiei Europene a precizat cã un
acord existent permite Elveþiei sã participe la programele europene de cercetare „Orizont 2020” ºi de schimburi
academice „Erasmus”, dar cu condiþia
liberei circulaþii a persoanelor. Existã o
legãturã strânsã între participarea Elveþiei la „Orizont 2020” ºi „Erasmus” ºi
acordul bilateral privind liberul acces pe
piaþa muncii elveþiene, cu Croaþia. Potrivit unui sondaj publicat duminicã de
ziarul elveþian „Sonntags Blick”, 74%
dintre repondenþi s-au pronunþat contra
unei denunþãri de cãtre Elveþia a acordurilor bilaterale cu UE, în timp ce 19%
sunt pentru ºi 7% fãrã nici o opinie.

Ninsori în Japonia:19 morþi în trei zile

Cãderi de zãpadã istorice
au ucis 19 persoane de vineri
pânã în prezent în Japonia,
potrivit ultimelor cifre publi-

cate ieri de presa niponã, citatã de AFP. Victimele au
murit în accidente provocate
de zãpada ºi de vânturile

foarte puternice care au lovit
o mare parte a þãrii, inclusiv
capitala ei, Tokyo. Cel puþin
1.650 de persoane au fost rãnite. Mii de derapaje de vehicule au fost semnalate în tot
arhipelagul. Tronsoane de autostrãzi erau încã închise circulaþiei la primele ore ale zilei de ieri, trenuri suspendate ºi zboruri anulate în nordul þãrii. Peste 900 de vehicule au rãmas blocate duminicã pe mai multe axe rutiere care traverseazã prefecturile din centrul ºi nordul Japoniei. Circa 900 de persoane au rãmas blocate 24 de ore
în trenurile imobilizate în centrul Japoniei, potrivit canalului public NHK. Zãpada continuã sã cadã de vineri peste

Japonia, ninsorile deplasânduse din vest spre est, iar apoi
spre nord. Un strat de zãpadã de 20 cm a acoperit strãzile în Tokyo de vineri pânã
sâmbãtã, la o sãptãmânã dupã
ce grosimea lui atinsese 27
cm, cum localnicii nu mai vãzuserã de 45 de ani. Depresiunea atmosfericã s-a deplasat
de duminicã spre nord ºi va
continua sã provoace ninsori
în centrul ºi nordul þãrii cel
puþin pânã astãzi, noi intemperii fiind aºteptate în regiunea Tokyo miercuri ºi joi, a
avertizat agenþia meteorologicã a Japoniei. Ea îºi menþinea
avertismentul asupra a numeroase prefecturi ieri dimineaþã ºi un cod roºu asupra nordului insulei Hokkaido.

Preºedintele Maduro ameninþã cã va recurge la arme
dacã se încearcã o loviturã de stat în Venezuela
Preºedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat cã în cazul în care ar avea
loc o loviturã de stat ºi ar fi rãsturnat guvernul sãu, revoluþia bolivarianã pe care o
promoveazã „ar putea lua un caracter armat”, iar el ar scoate în stradã „forþele armate, miliþiile ºi clasa muncitoare”, informa
ieri ziarul ABC. „Dacã într-o zi veþi auzi cã
oligarhia a provocat haos în Venezuela ºi
guvernul a cãzut, scenariu pe care îl respingem, poate cã va fi începutul sfârºitului
acestei oligarhii, iar revoluþia noastrã paºnicã ºi democraticã ar putea lua un alt caracter, ar cãpãta un caracter armat”, a dat
asigurãri preºedintele venezuelean, într-o
reuniune de ultimã orã. Preºedintele a fãcut aceste comentarii dupã o convorbire
telefonicã pe care a avut-o cu omologul sãu
bolivian, Evo Morales. „Sã ºtie lumea întreagã cã suntem deciºi sã facem totul, iar
în faþa unei lovituri fasciste, vom aprofunda
ºi radicaliza aceastã revoluþie pânã dincolo
de limitele cunoscute azi, pe calea comunismului, ºi vom scoate în stradã forþa armatã, miliþiile ºi clasa muncitoare”, a aver-

tizat el. Afirmaþiile lui Maduro au fost fãcute în a patra zi de tulburãri de stradã, care
au început la 12 februarie, dupã ce o manifestaþie împotriva guvernului s-a soldat cu
incidente violente. Miercuri, la Caracas, o
manifestaþie a mii de studenþi ºi militanþi ai
opoziþiei, care protestau faþã de scumpirea
nivelului de trai, a lipsei de securitate ºi a
penuriei din aceastã þarã producãtoare de
petrol, a degenerat în violenþe, în care trei persoane
ºi-au pierdut viaþa, iar alte
câteva zeci au fost rãnite.
Studenþii au denunþat infiltrarea de agitatori, cu misiunea de a genera violenþe.
În timp ce procurorul republicii, Luisa Ortega Díaz, a
denunþat posibila pregãtire
a unei lovituri de stat în Venezuela, fostul candidat la
preºedinþie ºi lider al opoziþiei, Henrique Capriles
Radonski — guvernator al
statului Miranda—, a cerut

ºefului statului sã dezarmeze grupurile
paramilitare afiliate revoluþiei ºi sã nu fie
incriminaþi studenþii care „au motive sã
protesteze”. La o conferinþã de presã de
sfãºuratã duminicã, ministrul Informaþiilor
ºi Comunicaþiilor (MinCI), Delcy Rodríguez,
a insistat asupra teoriei conspiraþiei, în spatele cãreia s-ar afla, în opinia sa, fostul preºedinte columbian Alvaro Uribe.

marþi, 18 februarie 2014

publicitate

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

S.C. BELADI SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu privind
activitatea „Spãlãtorie auto”
ce se desfãºoarã în Craiova
str. Aristiza Romanescu nr.
12. Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic între orele 9-14. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 4.03.2014.
Primãria comunei Melineºti
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj pentru proiectul: Îmbunãtãþirea ºi
dezvoltarea infrastructurii legate de drumurile agricole ºi
de exploataþie în comuna Melineºti, judeþul Dolj – fãrã acord
de mediu/fãrã evaluare adecvatã, propus a fi amplasat în
comuna Melineºti, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj cu sediul din
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
în zilele de luni-joi între orele
8.00- 16.30 ºi Vineri între orele
8.00- 14.00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http:/
/apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la data
de 23.02.2014.

S.C. SIAD ROMÂNIA S.R.L.
anunþã publicul interest asupra depunerii solicitãrii de obþinere a Autorizaþiei de mediu
privind activitatea: “Comercializare/Depozitare gaze termice” ce se desfãºoarã în Craiova, str. Henry Ford, nr. 28. Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
mun. Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, jud. Dolj zilnic între orele
9.00-14.00. Observaþiile ºi sugestiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 5.02.2014.
ANIVERSÃRI
Geta ºi Adrian Enuca cuscrii, Gabi ginere ºi Ana fiicã
ureazã doamnei
MARIANA GOGOSOIU din Craiova
cu ocazia zilei de
naºtere multã sãnãtate ºi prosperitate, bucurii ºi “La
Mulþi Ani”.
IDEI DE AFACERI
Caut un investitor
român sau strãin
pentru o afacere. În
maxim 120 zile începe recuperarea
banilor. Telefon:
0762/278.639.
PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã contabilã.
Telefon:0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi
frigorifice la domiciliul
clientului, asigur garanþie. Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonierã în Bucureºti,
b-dul Timiºoara,
sector 6, parter stradal cu mobilã sau
schimb cu similar
Craiova. Telefon:
0752/641.487.
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
Brazdã, 2 decomandate. Telefon: 0770/
901.283.
VÂND apartament
Brazda lui Novac,
Simplon, etaj 4/4, semidecomandat, recent renovat. Telefon: 0761/ 313.118.
Particular vând apartament 2 camere, etj
2/4, zona Lãpuº, în
spatele Hotelului Helin. Preþ 46.000 E negociabil. Telefon:
0720/556.607.
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NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA
angajeazã medici
specialiºti.
Informaþii la telefon:
0723/543.943
Vândapartament2ca- Vând casã Bucovãþ.
mere Zona Gãrii. Tele- Telefon:0767/341.784.
fon: 0724/218.019.
Vând casã 4 camere la 20 km de Cra3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 iova, baie, mansardã
camere zona 1 Mai nefinisatã. Telefon:
cu îmbunãtãþiri. Tele- 0769/969.604.
fon: 0758/347.623. Vând casã, 800 mp,
Vând 3 camere de- localitatea Podari. Tecomandate 2/4 Ca- lefon: 0765/252.741.
lea Bucureºti, bl,A13. Vând casã 5 camere,
Preþ 48.000 Euro. Te- încãlzire centralã, sau
lefon: 0351/423.550. schimb cu apartament
Vând (schimb) 3 ca- minim 3 camere. Temere semideco- lefon: 0746/498.818.
mandate 43 mp, etaj Vând casã Ford, preþ
1 cu apartament 2 33000 Euro, 2 camecamere decoman- re, 78 mp locuibili, baie,
date etaj 1 sau 2 plus bucãtãrie, teren 200
1500 Euro. Telefon: mp, puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0351/409.381.
0767/392.167.
CASE
Casã la roºu, proiect Vând casã Craiova.
deosebit, posibilºi se- Telefon:0788/452.733.
diu firmã, plus 800 mp Rog seriozitate.
teren, curent electric, Vând vilã Cãlimãneºti
fântânã, reþea apã de 12, pretabil cabinet
la comunã, la asfalt, 13 medical – avocaturã.
km de Craiova, comu- Accept douã rate. Tena Robãneºti. Telefon: lefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
0784/096.826.
Vând casã grãdinã, Vând casã recent
vie. Telefon. 0763/ renovatã cu apã curentã, livadã, vie, în
870.185.
Vând casã cu 3 ca- comuna Giurgiþa. Temere, teren, zona lefon: 0755/953.397.
Triaj, fãrã acte, 1500 Vând casã Câmpia IsEuro negociabil. Te- laz cu teren 320 m. Telefon. 0763/806.750. lefon: 0351/178.898.
Imobil de vânzare; 400 Vând casã în Calamp, 2 ieºiri, strada fat, str. Jiului, stare
Râului, nr. 162, vad co- bunã, 600 mp. Preþ
mercial, cadastru. Te- negociabil. Telefon:
lefon: 0764/735.304. 0722/618.998.
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Staþiunea de Cercetare –
De
zv
oltar
e Ag
ricolã ªimnic
ªimnic,,
Dezv
zvoltar
oltare
Agricolã
cu sediul în Cr
aio
va, ªoseaua
Craio
aiov
Bãlceºti, Nr
Nr.. 54, vinde la
cele mai avantajoase premãtoar
ele pr
oduse:
þuri ur
mãtoarele
produse:
urmãtoar
1. Sãmânþã por
umb:
porumb:
soiuri OL
T ºi FUNDULEA 376
OLT
2. Sãmânþã floarea
floarea--soarelui:
FAVORIT ºi PERFORMER
3. Sãmânþã lucer
nã:
lucernã:
Sandra Baza
vãz consum
4. Orz
oaicã ºi o
ovãz
Orzoaicã
maþii suplimentar
e la
Inf
or
suplimentare
Infor
ormaþii
telefon: 0251/468.159; sau
0765/233.013.

TERENURI
Vând teren 400 mp în
Segarcea, intravilan,
cu cadastru, strada
Unirii, nr. 29F (în spatele liceului). Telefon:
0251/428.415; 0743/
510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E/mp. Telefon: 0728/800.447.
Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la
600 mp de Lacul Tanchiºtilor (între vile). Telefon: 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. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pãdure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Telefon: 0741/078.812.
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SPAÞII COMERCIALE

Vând SPAÞIU COMERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament
3 camere decomandat, etaj l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI
Schimb garsonierã
Calafat, cu garsonierã Craiova. Telefon:
0251/231.143.
Schimb teren intravilan 4000 mp cu apartament 2 camere +
diferenþa. Telefon:
Vând 2 ha teren ara- 0727/884.205.
bil, facilitãþi ºosea asAUTO
faltatã, apã, posibiliROMÂNEªTI
tate energie + alte
avantaje. Telefon: Solenza - 2004,
benzinã, revizie
0785/336.241.
2015, stare exceVând teren itravilan lentã 91000 km,
zonaANL412 m.p.Te- 6000 RON, consum
lefon: 0770/222.518. sub 4,5%. Telefon:
Vând pãdure comuna 0749/059.070.
Borãscu - Gorj. TeleSTRÃINE
fon: 0723/693.646.
Vând TOYOTA RAV
Vând 1500 mp Bãi- 4, diesel 2008, 9600
le Govora, Belvede- Euro negociabil. Tere, împrejmuit, cu- lefon: 0763/690.698.
rent, apã, gaze. Poziþie superbã. Tele- Vând Renault Lagufon: 0744/563.640; na 2, an 2003, culoare gri metalic, 6 trep0351/402.056.
te, turbo-diesel, moVând teren 1750 mp, tor 1.9, 262.000 Km,
neparcelabil,str.Dobro- consum 5,3%, preþ
gei, nr. 40, Craiova. Te- 2500 Euro negocialefon: 0761/347.028. bil. Telefon: 0753/
VÂND PÃDURE 948.440.
0,45 ha. Telefon: VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
0766/304.708.
Vãnd SELECTOR.
Vând teren central Telefon: 0746/
330 mp deschidere 333.660.
2 strãzi. Telefon: Vând semãnãtoare
0746/495.167.
grâu Matei Titi, BucoCUMPÃRÃRI TERENURI vãþ, sat Palilula, staCUMPÃR teren ara- re foarte bunã. Telebil. Telefon: 0723/ fon: 0251/361.093;
364.681.
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci
piele 43 noi, piatrã
polizor 250 x 20 x 25
mm, polizor (flex) 125
mm 850 W nou, cauciucuri 155/13 cu jantã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie. Telefon: 0251/
427.583.
Vând video player 100 lei. Telefon:
0769/016.889, 0723/
984.309.
Vând cruce marmurã 1200/ 400/ 10080 lei ,saltea Dormeo
o persoanã nouã,
lustre 2-3 braþe 25 lei,
fereastrã cu toc . Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope de iarnã (Michelin) pentru Renault Megane 2. Telefon: 0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni. Telefon. 0351/437.906.
Vând colþar sufragerie modern mare bine
întreþinut. Preþ 600 lei
negociabil. Telefon:
0745/520.410; 0761/
690.546.
Vând peruci pentru
dame, confecþionate
din pãr natural. Telefon: 0251/531.294.
Vând 2 maºini de
scris marca OLIVETTI STUDIO ºi
BMB 232. Preþ negociabil. Telefon:
0763/806.750.
Vând purcei vietnamezi 5 luni. Preþ convenabil. Telefon:
0744/545.771.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT“SINGER”.TELEFON:0351/425.977;
0725/533.042.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
Vând ghete (bocanci)
nr. 44, piele naturalã,
nefolosiþi, antiderapante, cãrucior copii modern. Telefon: 0724/
009.627.
Vând 4 locuri de veci
fãcute dar nefinisate
la cimitirul Romaneºti, convenabil ºi 2
locuri nefãcute. Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5
sertare, stare foarte
bunã, asigur garanþie 1
an. Telefon: 0740/
895.691;0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci, culorile alb, portocaliu, albastru, roºu cu
sau fãrã þepi. Telefon:
0762/278.639.
Vând bocanci, ghete,
pantofi negri, flex mare,
calculator instruire copiinou,combinãstereo
- nouã, frigider 320 litri,
piei bovinã velurate,
piese Dacia noi. Telefon: 0735/445.339.
Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci funduri, pentru gãtit etajat patru feluri, fãrã
ulei, cu doar cinci minute încãlzire. Cadou
nuntã deosebit! Telefon: 0251/415.863;
0765/027.337.

Vând goblenuri. Telefon: 0770/862.007.
Vând sobã de încãlzit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþionale, ceasuri de masã ºi
o pendulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la un
preþ ieftin. Telefon:
0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigilatã, televizor color
diagonalã 30 cm 100 lei, motor maºinã
spãlat Albalux, maºinã cu pedale pentru
copii 50 lei. Telefon:
0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon:0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap haine, aragaz voiaj
ºibutelie,aparatfoto,bicicletã, aparat mãsurã,
pãturã antistres. Telefon: 0351/461.140;
0785/634.748.
Vând covoare pluºate, mochetã, haine din
piele, maºinã de cusut, galerii sculptate, 9
ha pãdure - Gorj. Telefon: 0745/753.524.
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Vând cutie ºah ºi table bine întreþinute
25 lei, garniþã de unturã cu capac smãlþuitã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând plitã 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 televizor color Grundig micã defecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Telefon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã,
pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Coralex, stare foarte
bunã, 450 lei. Telefon: 0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã neagrã,
schelã metalicã. Telefon: 0731/989.215.
Vând þuicã de prune.
Telefon:0765/291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Telefon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru metalic
handicap, masã sufragerie 6 persoane,
chiuvetã picior (ciupercã), butoi pentru
varzã. Preþ negociabil. Telefon: 0351/
446.918.

Convenabil, canapea, fotolii, bibliotecã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP, marcã ruseascã ºi discuri Electrecord de
muzicã popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã negociabil. Telefon: 0351/
440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, motor
rezervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon: 0730/
542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/kg,
2 damigene 10-15
litri, 15 lei/buc. Telefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat, mase plastice
uºã cu toc pentru
casã sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat sudurã autogen ºi matriþã. Telefon: 0761/
366.090.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (diverse), covor persan 2/3
ºi lãzi de lemn curate,
preþ negociabil. Telefon: 0251/428.437.
Vând mobilã veche
de bunã calitate, preþ
bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând þuicã prune 15
lei, de fructe 12 lei. Telefon: 0723/653.261.
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Vând maºinã de cusut casnicã, simplã,
acþionatã manual. Telefon: 0251/531.294.
Avantajos! Piese noi
Dacia, canistre metal,
piscinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dormitor ºi sufragerie, aragaz ºi frigider. Telefon: 0757/322.534.
Vând ieftin centralã
termicã pe gaze, în
funcþiune, marca Pocket 24 F, Italia. Telefon: 0722/680.138.
SCHIMBURI
Schimb 1 ha pãdure situatã în Ocnele Mari pe garsonierã în Craiova, Vâlcea. Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz de
Satu Mare, vechi dar
funcþional. Telefon:
0251/457.204.
ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garaj maºinã în bloc N 2 - Nicolae Titulescu colþ Grãdina Botanicã. Telefon: 0721/640.039.
Închiriez sau vând locaþie pentzru cultivarea cãpºunilor din solarii suspendate. Telefon: 0762/278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Garsonierãmobilatãet.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230
Euro / lunã seriozitate.
Telefon:0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez teren pentru
StaþieGPL,Centruvânzare maºini sau parcare. Telefon: 0722/
943.220;0755/139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã vicii caut sufletul pereche
pentru convieþuire, vârsta 55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.
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Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru prietenie eventual cãsãtorie. Telefon: 0785/
103.411; 0740/
895.691.
PIERDERI
S.C. Fresh Food
Company S.R.L.
anunþã pierderea
Adresei de fiscalizare aparþinând
A.M.E.F DATECS
MP55B, seria de fabricaþie 15045438
ºi seria fiscalã
DJ0363027526. Se
declarã nule.
S.C. MIRANA SRL
anunþã pierderea
Certificatului Constatator de Autorizare
de la punctul de lucru. Se declarã nul.
S.C. DANIEL PUB
anunþã pierderea
Certificatului de Înmatriculare ºi a Certificatelor Constatatoare de Autorizare.
Se declarã nule.

COMEMORÃRI
Se împlinesc 7 ani
de la decesul tatãlui nostru GHEORGHIU ION, fost brigadier silvic la
Ocolul Silvic Sadova. Nu te vom uita.
Fii ºi nurorile.
Cu adâncã durere
amintim celor care
au cunoscut-o ºi
iubit-o pe MIRELA
CHIªAMERA (GENOIU) cã au trecut
27 de ani de când

chipul blând, mereu zâmbitor nu-l
vor uita niciodatã
ºi-i vor pãstra o
veºnicã amintire.
Dumnezeu sã o
odihneascã în
pace. Familiile Genoiu, Chiºamera ºi
Jianu Lucian.

Primesc în gazdã o
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
fatã la apartament 3 z
TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
camere cu centralã z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
Craioviþa Nouã. Tele- Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
fon: 0766/328.569.
Ofer spre închirie- Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
re casã 2 camere +
toate utilitãþile pe Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
strada Brestei (lân- Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
gã Facultatea de vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
Sport). De preferat la rubrica ...................................... la data de ....................
familie. Telefon: asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
0769/477.662.
Inchiriez birou + de- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
pozit stradal Dezro- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
birii. Telefon. 0351/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BUNDESLIGA – ETAPA A 21-A
Vineri: Mainz – Hannover 2-0 (Malli 51, Choupo-Moting 90+3).
Sâmbãtã: Dortmund – Frankfurt 4-0 (Aubameyang 10, 21, Lewandowski 47 pen., Jojici 68),
Bayern M. – Freiburg 4-0 (Dante 19, Shaqiri 34,
41, Pizarro 88), Werder – M’gladbach 1-1
(Obraniak 88 / Raffael 6), Hoffenheim – Stuttgart 4-1 (Schipplock 12, 66, Volland 49, Firmino 90+2 pen. / Rudiger 88), Braunschweig –
Hamburg 4-2 (Kumbela 51, 61, 85, Hochscheidt
90+3 / Lasogga 23, Ilicevici 76), Leverkusen –
Schalke 1-2 (Santana 66 aut. / Goretzka 28,
Huntelaar 74).
Duminicã: Augsburg – Nurnberg 0-1 (Drmic
65), Hertha – Wolfsburg 1-2 (Skjelbred 21 /
Knoche 58, D. Caligiuri 78).
1. Bayern
59
10. Hoffenheim 25
2. Leverkusen 43
11. Hannover
24
3. Dortmund 42
12. Frankfurt
21
4. Schalke
40
13. Werder
21
5. Wolfsburg 36
14. Nurnberg
20
6. M’gladbach 34
15. Stuttgart
19
7. Mainz
33
16. Freiburg
18
8. Hertha
31
17. Hamburg
16
9. Augsburg 31
18. Braunschw. 15

SERIE A – ETAPA A 24-A
Vineri: Milan – Bologna 1-0 (Balotelli 86).
Sâmbãtã: Fiorentina – Inter 1-2 (Cuadrado 47 /
Palacio 34, Icardi 65).
Duminicã: Catania – Lazio 3-1 (Izco 1, Spolli
48, Peruzzi 58 / Mauri 45+1), Juventus – Chievo
3-1 (Asamoah 17, Marchisio 29, Llorente 58 / M.
Caceres 51 aut.; La oaspeþi, Adrian Stoian a jucat pânã la pauzã), Cagliari – Livorno 1-2 (Nene
64 / Emerson 44, Paulinho 54 pen.), Sassuolo –
Napoli 0-2 (Dzemaili 37, Insigne 55), Atalanta –
Parma 0-4 (Molinaro 9, Benalouane 74 aut.,
Cassano 77, Schelotto 90+3), Genoa – Udinese
3-3 (Konate 45+1, Gilardino 69, 79 / Basta 35,
B. Fernandes 40, Muriel 48 pen.), Roma – Sampdoria 3-0 (Destro 44, 57, Pjanici 54).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Verona – Torino.
1. Juventus
63
11. Genoa
31
2. Roma*
54
12. Sampdoria
28
3. Napoli
50
13. Udinese
27
4. Fiorentina 44
14. Atalanta
27
5. Inter
39
15. Cagliari
24
6. Parma*
36
16. Bologna
21
7. Verona*
36
17. Livorno
20
8. Torino*
33
18. Catania
19
9. Milan
32
19. Chievo
18
10. Lazio
32
20. Sassuolo
17

LIGUE 1 – ETAPA A 25-A
Vineri: Paris SG – Valenciennes 3-0 (Lavezzi
18, Ibrahimovici 50, Kagelmacher 52 aut.).
Sâmbãtã: Bastia – Monaco 0-2 (J. Rodriguez
45, 77), Lorient – Toulouse 1-3 (Lautoa 41 / Ben
Yedder 60, Aurier 73, Braithwaite 80), Nice –
Nantes 0-0, Reims – Bordeaux 1-0 (De Preville
64), Rennes – Montpellier 2-2 (Toivonen 10, 65
/ Congre 54, Camara 90), Sochaux – Guingamp
1-0 (Sunzu 84).
Duminicã: Lyon – Ajaccio 3-1 (Fofana 43, Briand 68, Gomis 90 / Oliech 81), Evian TG – Lille
2-2 (Berigaud 15, Mongongu 64 pen. / Origi
23, Mendes 90+3), St. Etienne – Marseille 1-1
(Brandao 90+2 / N’Koulou 64).
1. Paris SG
58
11. Lorient*
32
2. Monaco
53
12. Nantes
31
3. Lille
45
13. Nice
31
4. St. Etienne 42
14. Montpellier 29
5. Marseille
40
15. Rennes
28
6. Lyon
40
16. Guingamp
26
7. Reims
39
17. Evian TG
24
8. Bastia
36
18. Valencien.
21
9. Bordeaux* 34
19. Sochaux
18
10. Toulouse 33
20. Ajaccio
14
* - un joc mai puþin.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Liga Campionilor se întoarce
cu un meci de galã: Man. City – Barcelona

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 24-A
Vineri: Elche – Osasuna 0-0.
Sâmbãtã: Atl. Madrid – Valladolid 3-0 (R. Garcia 3, D. Costa 4, Godin 74), Levante – Almeria
1-0 (Barral 62), Barcelona – Rayo 6-0 (Adriano
2, Messi 36, 68, A. Sanchez 53, Pedro 56, Neymar 89), Villarreal – Celta 0-2 (Orellana 83, Nolito 90).
Duminicã: Granada – Betis 1-0 (Piti 31), Getafe – Real M. 0-3 (Jese 5, Benzema 27, Modrici
66; Cu unele probleme medicale, Ciprian Maric nu a fãcut parte din lotul gazdelor), Bilbao –
Espanyol 1-2 (Gurpegi 56 / S. Garcia 6, Colotto
65; La oaspeþi, Gabriel Torje a fost rezervã),
Sevilla – Valencia 0-0.
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Malaga – Sociedad.
1. Barcelona 60
11. Celta
29
2. Real M.
60
12. Granada
27
3. Atl. Madrid 60
13. Elche
26
4. Bilbao
44
14. Osasuna
26
5. Villarreal
40
15. Getafe
25
6. Sociedad* 37
16. Almeria
25
7. Sevilla
32
17. Malaga*
24
8. Valencia
32
18. Valladolid
21
9. Espanyol
32
19. Rayo
20
10. Levante
32
20. Betis
14
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Competiþia în care suntem pãrtaºi
la cel mai frumos fotbal din lume
revine astãzi în actualitate cu o
mega confruntare, Manchester City
urmând sã primeascã pe „Etihad”
vizita Barcelonei, în poate cel mai

tare duel din faza optimilor de
finalã. Se întâlnesc practic douã
dintre ofensivele de top ale Europei, City punctând de nu mai puþin
de 117 ori în acest sezon (68 în
campionat, 18 în grupele Ligii, 31
în cele douã Cupe naþionale), iar
Barcelona de 110 ori (69 în campionat, 16 în grupele Ligii, 25 în
Cupa Spaniei).
Ambele combatante sunt în luptã
pentru toate trofeele puse în joc la
startul stagiunii! Formaþia lui
Costel Pantilimon este pe 3 campionat, la tot atâtea puncte de
liderul Chelsea, însã cu meci mai
puþin disputat, plus cã a ajuns în
finala Cupei Ligii (meci cu Sunderland) ºi sferturile de finalã ale
Cupei Angliei, unde o aºteaptã
divizionara secundã Wigan Atheltic.
În ultima dintre competiþiile enumerate a obþinut calificarea chiar
sâmbãtã, când a dispus clar de
Chelsea, cu 2-0. De cealaltã parte,
Barcelona este lider în Primera,

însã doar la golaveraj, ºi a ajuns în
finala Cupei Spaniei, unde-ºi va
întâlni marea rivalã Real Madrid.
Catalanii vin în Albion dupã „setul
alb” administrat, sâmbãtã, lui Rayo
Vallecano, noua formaþie a lui
Rãzvan Raþ.
City are o absenþã de marcã
pentru partida tur din aceastã
searã! Este vorba despre argentinianul Kun Aguero, accidentat.
Tot astãzi, Bayer Leverkusen, întro vizibilã scãdere de turaþie dupã
douã eºecuri pe teren propriu (cupã
ºi campionat), va înfrunta, în Germania, campioana Franþei, Paris SG.
Mâine, în alte douã optimi de
finalã, AC Milan joacã pe „San
Siro” cu Atletico Madrid, iar
Bayern vine la Londra, pentru super
încleºtarea cu Arsenal.
Sãptãmâna viitoare avem jocurile:
Zenit – Dortmund, Olympiakos –
Man. United (25 februarie), Galatasaray – Chelsea, Schalke – Real
Madrid (26 februarie).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
18:15 – FOTBAL – Liga I: Steaua – „U” Cluj / 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Man. City – Barcelona / 1:15 – FOTBAL
– Cupa Libertadores: Penarol – Santos Laguna.
Digi Sport 2
12:00, 17:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Dubai (EAU): ziua a 2-a / 21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor: Leverkusen – Paris SG.
Digi Sport 3
17:30 – BASCHET (M) – Cupa EuroChallenge: Krasnye Krylia – Gaz Metan Mediaº /
19:15 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HC
Zalãu – HCM Baia Mare.
Dolce Sport 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Man.
City – Barcelona.
Dolce Sport 2
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rio de
Janeiro (Brazilia): ziua a 2-a / 21:45 – FOT-

CUPA ANGLIEI –
OPTIMI DE FINALÃ
Sâmbãtã: Sunderland – Southampton
1-0 (Gardner 49), Cardiff – Wigan (II)
1-2 (Campbell 27 / McCann 18, Watson
40), Man. City – Chelsea 2-0 (Jovetici
16, Nasri 67). Partida Sheffield Wed (II)
– Charlton (II) a fost amânatã din cauza
condiþiilor meteo.
Duminicã: Everton – Swansea 3-1 (L.
Traore 5, Naismith 65, Baines 72 pen. /
De Guzman 16), Sheffield Utd (III) – Nottingham Forest (II) 3-1 (Coady 66, Porter
90 pen., 90+2 / Paterson 28), Arsenal –
Liverpool 2-1 (Oxlade-Chamberlain 16,
Podolski 47 / Gerrard 60 pen.).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Brighton (II) – Hull City.
În caz de egalitate, meciurile se rejoacã, schimbându-se echipa gazdã.
Program sferturi (8 martie): Arsenal
– Everton, Brighton/Hull City – Sunderland, Sheffield Utd – Sheffield Wed/Charlton, Man. City – Wigan.

BAL – Liga Campionilor: Leverkusen – Paris SG.
Eurosport
18:45 – FOTBAL – Liga de tineret UEFA.
Eurosport 2
21:45 – BASCHET (M) – Eurocupa: Valencia – Unics Kazan.
TVR 1
10:00, 14:30 – HOCHEI – JO de iarnã de
la Soci: play-off / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Leverkusen – Paris SG.
TVR 2
9:00, 12:30 – SCHI ALPIN (F) – JO de
iarnã de la Soci.
TVR 3
11:30 – SHORT TRACK (M, F) / 14:00 –
COMBINATA NORDICÃ (M) / 15:00 –
PATINAJ VITEZÃ (M), BOB (M, F) / 18:25
– BOB (F) / 19:30 – FREESTYLE (M) –
toate la JO de iarnã de la Soci.

JO DE IARNÃ DE LA SOCI
Clasamentul pe medalii
1. Germania
2. Olanda
3. Norvegia
4. Elveþia
5. Rusia
6. Canada
7. SUA
8. Polonia
9. China
10. Belarus
11. Suedia
12. Austria
13. Franþa

12 (7-3-2)
17 (5-5-7)
14 (5-3-6)
7 (5-1-1)
16 (4-7-5)
14 (4-6-4)
16 (4-4-8)
4 (4-0-0)
5 (3-2-0)
4 (3-0-1)
9 (2-5-2)
7 (2-4-1)
6 (2-0-4)

14. Japonia
15. Cehia
16. Slovenia
17. Coreea S.
18. M. Brit.
19. Slovacia
20. Italia
21. Finlanda
22. Letonia
23. Australia
24. Croaþia
25-26. Kazahst.
Ucraina

5
4
5
3
2
1
5
2
3
2
1
1
1

(1-3-1)
(1-2-1)
(1-1-3)
(1-1-1)
(1-0-1)
(1-0-0)
(0-2-3)
(0-2-0)
(0-1-2)
(0-1-1)
(0-1-0)
(0-0-1)
(0-0-1)

Din cauza ceþii, proba de biatlon masstart 15 km masculin, ce ar fi trebit sã
se dispute duminicã searã, a fost amânatã pentru azi. Tot ceaþa a amânat ieri
la prânz proba de snowboard (cross masculin). Tot ieri ar fi trebuit sã se dispute probele de biatlon masstart feminin (Eva Tofalvi), patinaj artistic – dans,
programul liber, bob 2 persoane masulin, schi acrobatic masculin, sãrituri cu
schiurile pe echipe.
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Presa internaþionalã, la picioarele
lui Halep, dupã victoria de la Doha
De ieri, Simona este a noua jucãtoare a lumii

Simona Halep a câºtigat,
duminicã searã, la Doha, al
ºaptelea turneu din carierã, ºi cel
mai important (6-2, 6-3 contra
nemþoaicei Angelique Kerber), iar
cele 900 de puncte au propulsato pe româncã pe locul 9 mondial,
ea înregistrând un salt de o
poziþie.
Performanþa din capitala
Qatarului nu a trecut neobservatã
de presa internaþionalã, care s-a
întrecut care mai de care în
elogii.
Iatã câteva dintre cele mai
avizate comentarii:
„Simona Halep ºi-a mentinut
stilul distrugãtor care a propul-

sat-o în primele zece jucãtoare
ale lumii ºi a învins-o clar pe
Angelique Kerber în finala de la
Doha, devenind prima sportivã
din România care se impune în
Qatar. Ultima sa înfrângere în
faþa unei rivale din Top Ten a
avut loc în august 2013, contra
Serenei Williams, la Cincinnati.
Cu o evoluþie în viteza a cincea,
Halep, care a fost numãrul unu
mondial la juniori, a devenit cea
de-a treia reprezentantã a þãrii
sale care intrã în primele zece
locuri WTA, dupã Virginia Ruzici
ºi Irina Spârlea” – Marca
(Spania).
„Românca în vârstã de 22 de

ani a confirmat din plin ascensiunea spectaculoasã pe care a
înregistrat-o în 2013. Angelique
Kerber a întâlnit un mic demon
pe terenul principal de la Doha.
Foarte activã în defensivã ºi
intuitivã în atac, Simona Halep sa impus în douã seturi. Chiar
dacã Kerber a opus o rezistenþã
mai puternica decât o aratã
scorul, românca a fost prea
puternicã în majoritatea timpului”
– L’Equipe (Franþa).
„Angelique Kerber a pierdut
clar duminicã în finala care i-a
opus o altã jucatoare din Top
Ten, pe românca Simona Halep.
Aceasta a fost imposibil de
blocat ºi s-a impus în douã
seturi. Pentru Kerber a fost cea
de-a doua finalã pierdutã în
2014, dupã ultimul act de la
Sydney” – Bild (Germania).
„Ascensiunea Simonei Halep
nu s-a încheiat. Dupã ce a
câºtigat ºase turnee în 2013,
aceasta a încheiat absolut perfect
o sãptamânã la fel de bunã în
Qatar. Performanþa ei va produce
un mic cutremur in Top Ten:
Halep va urca pe locul 9, in timp
ce Sara Errani va coborî de pe
locul 7 pânã pe 10” – Gazzetta
dello Sport (Italia).
„Halep ºi-a confirmat clasa
printr-o victorie zdrobitoare
asupra lui Kerber. Tânãra
româncã a strãlucit de la
începutul turneului ºi s-a
anunþat din start drept vedeta
competiþiei, iar duminicã a
confirmat acest lucru dupã ce
câºtigat cel mai important turneu
din cariera sa de pânã acum,
printr-o victorie impresionantã
cu Angelique Kerber, scor 6-2,
6-3. Halep a câºtigat ultimele sale
ºapte partide din opt disputate
contra celorlalte ocupante ale
poziþiilor din Top Ten. Pentru
moment, rãsplata sa este
urcarea de pe locul 10 pe locul 9”

Ce a câºtigat Simona Halep in 2013
Nurnberg – competiþie dotatã cu premii totale în
valoare de 235.000 de dolari. A învins-o în finalã pe
Andrea Petkovic (Germania), scor 6-3, 6-3. Dupã
aceastã victorie, a urcat pe locul 45 în clasamentul
WTA.

New Haven – competiþie dotatã cu premii totale în
valoare de 690.000 de dolari. A câºtigat turneul dupã
ce a învins-o în finalã pe Petra Kvitova (Cehia), scor
6-2, 6-2. Halep a urcat pe locul 19 în clasamentul
WTA.

‘s-Hertogenbosch – competiþie dotatã cu premii
totale în valoare de 235.000 de dolari. A trecut în finalã de belgianca Kristen Flipkens, scor 6-4, 6-2. Dupã
acest succes, Halep a urcat pe locul 32 în ierarhia
WTA.

Moscova – competiþie dotatã cu premii totale în
valoare de 795.707 de dolari. Simona a dispus în finalã de australianca Samantha Stosur, scor 7-6, 6-2.
Sportiva din România a urcat pe locul 14 în clasamentul WTA.

Budapesta – competiþie dotatã cu premii totale în
valoare de 235.000 de dolari. A depãºit-o în ultimul
act pe Yvonne Meusburger (Austria), scor 6-3, 67(7), 6-1. Dupã aceastã nouã victorie, Simona a ajuns
pe locul 30 în clasamentul WTA.

Turneul Campioanelor, Sofia – competiþie dotatã cu premii totale în valoare de 750.000 de dolari.
Simona a învins-o în finalã pe Samantha Stosur, scor
2-6, 6-2, 6-2. Constãnþeanca a urcat pe locul 11 in
clasamentul WTA.

Clasamentul WTA dat publicitãþii ieri,
primele 10 poziþii
1. Serena Williams (SUA)
12.380p
2. Na Li (China)
6.690
3. Agnieszka Radwanska (Polonia)
5.705
4. Victoria Azarenka (Belarus)
5.681
5. Maria ªarapova (Rusia)
5.206
6. Petra Kvitova (Cehia)
4.710
7. Elena Jankovici (Serbia)
4.535
8. Angelique Kerber (Germania)
4.490
9. SIMONA HALEP
4.435
10. Sara Errani (Italia)
4.390
Celelalte românce (doar top 200) sunt plaste dupã cum urmeazã:
Sorana Cîrstea – locul 27, de pe 26, cu 1.940p, Monica Niculescu –
locul 53, de pe 54, cu 1.115p, Alexandra Cadanþu – menþinere pe locul
60, cu 960p, Alexandra Dulgheru – locul 142, de pe 140, cu 446p,
Irina-Camelia Begu – locul 145, de pe 144, cu 438p.
– NewsDaily (Marea Britanie).
Un singur set a pierdut Halep
la Doha, chiar în primul meci,
contra estoniencei Kaia Kanepi
(nr. 27), scor 6-4, 3-6, 7-6. În
rest, pânã la confruntarea cu
Kerber (nr. 9 în clasmentul din
sãptâmâna turneului), a trecut de
Annika Beck (nr. 55, Germania),
scor 6-4, 6-1, Sara Errani (nr. 7,
Italia), scor 6-2, 6-0, ºi de
Agnieszka Radwanska (nr. 4,
Polonia), scor 7-5, 6-2.

Alize Cornet,
primul hop
pentru Halep, în
Dubai!
Simona Halep nu a avut timp
sã savureze victoria de la Doha.
Constãnþeanca va juca ºi la
turneul gãzduit de capitala
Emiratelor Arabe Unite, Dubai
(17/22 februarie), turneu transmis în direct de Digi Sport 2. În
primul tur, Halep o va întâlni,
astãzi, pe franþuzoaica Alize
Cornet. Cele douã ºi-au
împãrþit victoriile în
meciurile directe de
pânã acum.
Numãrul 21 mondial
a câºtigat în 2011, la
Monterrey, iar Halep
ºi-a luat revanºa anul
trecut, la Sofia. Pe
tabloul principal de la
Dubai a luat deja startul
Sorana Cîrstea, care a
întâlnit-o asearã pe
italianca Roberta Vinci.
La Dubai, din cauza
unor accidentãri, vor
lipsi nume importante,
precum Victoria
Azarenka ºi Maria
ªarapova.
De altfel, la sfârºitul
acestei sãptãmâni,
Victoria Azarenka a
cãzut de pe locul 2 pe
locul 4. Fostul lider
mondial nu s-a mai

aflat în afara topului 3 din 24
octombrie 2011! Deºi a fost
eliminatã în optimi la Doha,
chinezoaica Na Li a urcat pe
locul 2, în urma Serenei Williams, care a primit un wild-card
pentru întrecerea de la Dubai.

Posibilã
semifinalã
cu lidera
Serena Williams
Pentru Simona Halep, prezenþa
Serenei la Dubai nu este o veste
tocmai grozavã.
În cazul în care ambele vor
ajunge în semifinale, se vor duela
în meci direct pentru prezenþa în
ultimul act! În sferturi, Simona,
favoritã 7, ar urma s-o întâlneascã pe deþinãtoarea en-titre a
trofeului, Petra Kvitova. Cehoaica este una dintre cele patru
sportive care vor juca direct în
turul doi, celelalte fiind Serena
Williams, Sara Errani ºi Agnieszka Radwanska.
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Amariei: „Parcurgem un sezon de
tranziţie, de la anul vrem performanţă”
se supără din această cauză, sunt bucuroasă pentru
ea, este un eveniment fericit. Ne vom acoperi pe acel
post din vară, suntem deja în tratative pentru a aduce alte jucătoare”. Egalurile din ultima vreme au nemulţumit-o pe fosta mare handbalistă, nu atât prin
jocul echipei, ci din cauza noului sistem de punctaj,
în care o remiză nu mai înseamnă practic nimic, pierzându-se două puncte. „Ne pare rău că am pierdut
două puncte la Constanţa, cauza fiind ratările din repriza secundă. M-au mulţumit însă: apărarea, poarta
şi determinarea fetelor într-un meci cu o echipă în
creştere vizibilă atât ca joc, cât şi ca rezultate”.

Nu ia în calcul retrogradarea

Pentru SCM Craiova urmează, teoretic, cel mai uşor
meci al sezonului, formaţia antrenată de Carmen Amariei întâlnind lanterna roşie, HCM Rm. Vâlcea, miercuri, de la ora 16, în Sala Polivalentă. Antrenoarea nu
vede însă jocul atât de facil cum ar rezulta din statistici. „Este un meci cu miză mare pentru noi, mai ales
că venim după un parcurs nu prea bun şi ne dorim să
spargem gheaţa, să reîncepem seria victoriilor. Chiar
dacă nu am avut rezultate remarcabile, prestaţiile au
fost unele bune, în creştere. Nu va fi uşor, fiindcă sa văzut că este un campionat echilibrat, în care pot
apărea multe surprize, însă cu ajutorul publicului putem câştiga”. Amariei a vorbit şi despre pierderea Ionelei Goran, care, rămânând însărcinată, a abandonat
activitatea: „Sper să nu se vadă golul lăsat de Ionela
Goran, care a fost stâlpul apărării noastre în acest
sezon, încercăm să o suplinim, aşa cum am făcut-o
şi la Constanţa. Nu mă număr printre antrenorii care

Amariei a vorbit mai pe larg despre sezonul actual, pe care l-a c aracterizat drept unul de tranziţie
de la lupta pentru retrogradare către cea pentru performanţă, pe care SCM o va da începând cu stagiunea viitoare. „Nu mă gândesc la retrogradare, în
cazul în care vor pica ec hipe anul aces ta, depinde
de s istemul votat. Obiectivul echipei rămâne ocuparea locului 7, deşi am mai avea o şansă la play-off,
dacă ne va favoriza decizia FRH în privinţa meciului
cu J olidon. Ţin foarte mult să ocupăm loc ul 7, fiindcă ar reprezenta o creştere faţă de anul trecut, în
condiţiile în care bugetul a fost acelaşi. Noi încercăm să creş tem de la meci la meci, să acumulăm şi
să învăţăm din greşeli, uneori s unt mai importante
eşec urile, pentru c ă ne arată unde avem de lucrat” a
spus Amariei. În c iuda unor nemulţumiri legate de
cum este reflectată imaginea echipei în presă, antrenorarea a precizat că vrea să-şi respecte contractul
şi s ă continue în Bănie ş i la anul, considerând că
rezultatele vor fi mult mai bune în campionatul următor. Amariei apreciază revenira lui Jacob Ves tergaard în handbalul românes c, fiindcă „sunt desc hisă
ideilor noi”, dar crede c ă este important să nu se
aştepte minuni din start, fiindcă danezul „nu posedă
o baghetă magică, are şi el nevoie de timp”.

Antrenoarea SCM Craiova spune
că obiectivul actualei stagiuni
rămâne locul 7, iar mâine, la meciul
cu Vâlcea, trebuie să se reia seria
victoriilor
LIGA I
Restanţă din tur
Steaua – Universitatea Cluj – ora 18.15 – Digisport 1

CLASAMENT
Steaua
Astra
Petrolul
4
Pandurii
5
Dinamo
6
FC Vaslui
CFR Cluj
Gaz Metan
Ceahlăul
Chiajna
ACS Poli
Botoşani
Năvodari
Viitorul
Oţelul
„U” Cluj
FC Braşov
Corona

M
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
10
19
19
18
19
19

V
12
13
11
11
9
8
7
7
7
7
6
5
5
4
5
4
3
2

E
6
3
7
4
5
5
7
6
6
4
4
5
4
6
3
4
7
4

Î
0
3
1
5
5
6
5
6
6
8
9
9
10
9
11
10
9
13

G
40-12
45-19
29-11
41-23
28-16
21-15
26-21
23-21
19-18
22-24
17-24
17-31
18-38
13-31
21-35
16-32
18-26
14-31

P
42
42
40
34
32
29
28
27
27
25
22
20
19
18
18
16
16
10

Jucătorii lui Mititelu, blocaţi din nou
la porţile arenei „Ion Oblemenco”
Jucătorii şi staff-ul FC Universitatea Craiova s-au
postat ieri după-amiază la porţile arenei „Ion Oblemenco”, încercând pătrunderea în stadion pentru a
se antrena, însă firma de pază le-a interzis accesul.
Portarul Andrei Preda „Gogoaşă” a fost cel mai vehement, acuzând-o pentru interdicţia de a folosi arena
pe Lia Olguţa Vasilescu şi încercând să treacă de barajul bodyguarzilor. Preşedintele clubului, Marcel Iancu, a anunţat că este posibil ca echipa să nu se mai
antreneze sau să mai dispute meciuri amicale până
când nu va avea acces pe arena „Ion Oblemenco”. În
aceste condiţii, ar fi inutilă venirea anunţată la FCU
Craiova, a mijlocaşului sârb Vojislav Vranijkovic, care
în tur a evoluat pentru Corona Braşov.
Tot ieri, Adrian Mititelu a anunţat pe site-ul ofi-

cial al FC Universitatea că i s -a aprobat planul de
reorganizare al s ocietăţii c are administrează c lubul.
As tfel, la sediul SC Lider Lichidare Reorganizare
SPRL Bucureşti, administratorului judic iar al s ocietăţii FC U Craiova SA, aflată în insolvenţă, a avut
loc şedinţa Adunării Creditorilor pentru aprobarea
planului de reorganizare, acesta fiind votat de majoritatea creditorilor. Firma Euroexpo Târgu Mureş,
care posedă c reanţe de 300. 000 de euro, nu a votat
planul, dar votul s-a c onsiderat pozitiv, întrucât şi
va primi plata în mod preferenţial. Pentru ca planul
votat de c ătre creditori să fie pus în aplicare, iar
clubul lui Adrian Mititelu să fie reorganizat, es te
nevoie şi de confirmarea judecătorului sindic de la
Tribunalul Braşov, peste două s ăptămâni.

„Naţionalele” de atletism indoor

Buşcă şi Oprea, titluri naţionale pentru CSM Craiova
CSM Craiova a avut doi campioni la Naţionalele de atletism în
sală de la Bucureşti, desfăşurate
week-end-ul trecut. La triplu salt,
Marian Oprea a triumfat pentru
prima oară pe plan intern în maioul CSM Craiova, iar la 3000 de
metri, Marius Buşcă a obţinut primul primul său titlu de campion
naţional. „Este primul meu titlu de
campion naţional la individual. Mi
l-am dorit foarte mult, am ştiut că
trebuie să profit de absenţa principalilor favoriţi şi sunt mândru că
am gestionat pozitiv cursa. Eram
un pic speriat de faptul că a fost
prima cursă în sală. Sunt un pic
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supărat că nu am reuşit un rezultat
bun şi la 1500 de metri. Sâmbătă
voi participa la balcaniada de la Istanbul, unde sper să prind o clasare pe podium” a declarat Buşcă.
La triplu salt, Marian Oprea a îmbrăcat tricoul de campion pentru
prima dată ca sportiv al CSM Craiova. „Struţul” a sărit 17.30 metri,
performanţă c u prilejul căreia a
confirmat încă odată baremul pentru mondialele de sală, la care
Oprea va participa în luna martie.
Oprea şi-a adăugat şi argintul în
proba de lungime, cu un rezultat
de 7,65 metri. „M-a interesat în
mod special să văd unde mă aflu

cu pregătirea, iar rezultatele au venit de la sine. Este primul titlu ca şi
sportiv al CSM Craiova, mă bucură faptul că pot ajuta clubul din
Bănie, pentru că este un club cu tradiţie în sportul românesc. Sper că
mă voi întoarce cu un rezultat bun
şi de Mondiale, unde ţintesc clasarea în primii şase” a declarat Marian Oprea. Graţie rezultatului de la
triplusalt, „Struţul” a cucerit şi Cupa
de Cristal, cu un punctaj de 1188
de puncte. La Naţionalele indoor,
CSM Craiova a mai câştigat alte
două medalii de argint, la tineret,
prin Ioan Piţigoi la 60 de metri şi
Ana Maria Sima la 800 de metri.

Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic înscrieri la fotbal, pentru grupele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLuncă.
Relaţii la telefon:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieff Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

