C

M

Y

K

WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei

Anul XXIV, Nr. 7377joi, 20 februarie 2014 16 pagini  1 leu

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB
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USL, în criză
de luciditate
S-au cam năruit toate speranţele
menţinerii în viaţă a USL, fiindcă,
vorbă românească de neîntors, „boală
lungă, moarte sigură”. Dihonia instalată nu prea mai are leac, mai ales că
cei doi co-preşedinţi, Victor Ponta şi
Crin Antonescu, din buni camarazi,
cum se legitimau în toate apariţiile publice, când făceau făgăduinţe, şi-au
descoperit între timp numai incompatibilităţi, devenind deja adversari
politici. Cine şi-ar fi imaginat că un
guvern cu asemenea susţinere parlamentară, în urma unui covârşitor vot
popular, va ajunge la situaţia de criză
profundă, cu ministere „descoperite” – după demisiile lui Daniel Chiţoiu şi Andrei Gerea – şi asimetrii aberante în procesul decizional.
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A început curăţenia
de primăvară!

Pentru că vremea s-a încălzit, autorităţile locale au demarat mai devreme
curăţenia de primăvară. În aceste zile, echipele de la
RAADPFL şi Salubritate au ajuns în cartierul Craioviţa Nouă, unde au început să cureţe părculeţele şi
spaţiile verzi din zona mediană a străzilor, precum şi
locurile cu verdeaţă dintre blocuri. Primăria Craiova
le cere locatarilor să sprijine şi ei această acţiune de
curăţenie prin îndepărtarea resturilor vegetale din grădiniţele situate la parterul blocurilor.
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 20 februarie 2014 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4916 ............. 44916
1 lirã sterlinã................................5,4463....................54463

Ponta aniverseazã astãzi 4 ani
de când e preºedintele PSD
Liderii PSD din teritoriu au fost convocaþi la Bucureºti, astãzi, pentru a
participa, alãturi de liderii de la centru,
la o întâlnire informalã, cu caracter
aniversar, în condiþiile în care preºedintele partidului, Victor Ponta, aniverseazã împlinirea a patru ani de
când a fost ales în aceastã funcþie.
Mai mulþi lideri social-democraþi din
teritoriu, respectiv preºedinþi de organizaþii judeþene, preºedinþi de consilii
judeþene ºi primari de municipii reºedinþã de judeþ au confirmat, ieri, pentru Mediafax, cã au fost convocaþi
pentru astãzi la Bucureºti. Ei au precizat cã vor fi prezenþi la o întâlnire
informalã, un fel de Comitet Executiv
Naþional cu caracter aniversar. Întrevederea va avea loc, potrivit unor
surse social-democrate, la un hotel
din Bucureºti, în cursul dupã-amiezii
de astãzi. Dupã aceasta, Ponta va
pleca, potrivit programului sãu oficial,
într-o vizitã la Chiºinãu, urmând sã
pãrãseascã þara la ora 19.00. Ponta a
fost ales în funcþia de preºedinte al
PSD în data de 21 februarie 2010.

Comisia Nana îi va trimite lui
Adrian Rãdulescu o a cincea
invitaþie la audieri
Comisia parlamentarã de anchetã privind terenurile din comuna Nana, judeþul Cãlãraºi, va trimite o a cincea
invitaþie fostului consilier prezidenþial
Adrian Rãdulescu, pentru a se prezenta la audiere. „Domnul Adrian Rãdulescu nu a rãspuns nici la a patra
invitaþie pe care i-am adresat-o noi, ca
membri ai Comisiei. A primit douã
invitaþii la serviciu, la Palatul Cotroceni, ºi douã acasã. Domnia sa nu a
rãspuns nici la a patra invitaþie. O
vom trimite ºi pe a cincea, dupã care
sãptãmâna viitoare vom comunica ce
am decis. (...) Domnia sa a afirmat
public cã s-a implicat personal în achiziþia terenului de 290 hectare din comuna Nana pentru doamna Ioana Bãsescu. (...) Prin urmare, implicarea sa
este certã ºi publicã”, a explicat, ieri,
senatorul Gabriela Firea.
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PSD ºi PNL îºi transmit ultimatumuri

Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a avut, ieri,
la Palatul Victoria, o nouã discuþie cu liderul PSD,
premierul Victor Ponta, iar la final acesta a declarat cã liberalii îi stau la dispoziþie pânã luni ºefului Executivului cu propunerile pentru cele 4 ministere (Klaus Iohannis - vicepremier ºi ministru
de Interne, în locul lui Radu Stroe, demisonat în
luna ianuarie, Teodor Atanasiu - ministru al Economiei, în locul lui Andrei Gerea, Eugen Nicolãescu - ministru de Finanþe, în locul lui Daniel
Chiþoiu, ºi Cristian Buºoi - ministru al Sãnãtãþii,
în locul lui Eugen Nicolãescu). „Îi stãm la dispoziþie pânã luni (n.r. - premierului) cu propunerile
pe care le-am fãcut (...) Nu avem nici un motiv
sã renunþãm la propunerile noastre”, a precizat
Antonescu. Pe de altã parte, acesta a acuzat faptul cã „USD (n.r. – formatã din PSD, PC ºi
UNPR), PSD, domnul Ponta au inventat tot felul
de formule, de pretexte pentru a nu-l accepta
pe domnul Iohannis ca vicepremier”. Potrivit liderului PNL, aºa cum a creat „USD care sã substituie treptat USL”, Victor Ponta construieºte
astãzi „un guvern USD care sã înlocuiascã gu-

vernul USL”. „De ce domnul Ponta, de ce PSD,
de ce aliaþii sãi artificiali acceptã orice formulã,
dar numai cea normalã, la care PNL are dreptul,
ca domnul Klaus Iohannis sã fie viceprim-ministru ºi ministru de Interne, nu ºtiu. Dar asta îmi
aratã încã o datã cã domnul Ponta are alte gânduri, cã PSD ºi ceilalþi, asociaþii, au alte gânduri.
(...) E clar cã oamenii fac pe dracu-n patru numai sã nu vinã Iohannis”, a opinat Antonescu.
Totodatã, preºedintele PNL a precizat cã, luni
seara sau marþi, dacã Ponta nu acceptã propunerile partidului sãu pentru cele 4 ministere, „vom
avea fie un guvern USL, fie un guvern USD, lipsit de orice legitimitate ºi cãruia, ca atare, noi îi
vom cere demisia imediatã”. Întrebat dacã acest
lucru înseamnã ieºirea PNL de la guvernare, Antonescu a rãspuns cã „pânã una, alta, am cam
fost daþi afarã de la guvernare”. În replicã, preºedintele PSD, premierul Victor Ponta a afirmat cã
el a acceptat deja sã facã „mai mulþi paºi înapoi”
pentru pãstrarea USL, precum renunþarea la ideea
ca PC sã deþinã un post de vicepremier, ºi cã va
forma un alt guvern doar dacã Antonescu îºi retrage miniºtrii. „Voi numi, conform Constituþiei,
miniºtri interimari dintre actualii membri ai Guvernului ºi voi aºtepta limita maximã de 45 zile pentru
ca liberalii sã revinã în Guvern cu toþi miniºtrii ºi
toate funcþiile pe care le au”, ºi-a expus Ponta planul pentru o situaþie de acest fel. Totodatã, acesta a
explicat cã nu va demisiona din postul de primministru dacã liberalii se retrag de la guvernare.
Tot ieri, Daniel Chiþoiu ºi Andrei Gerea ºi-au
înregistrat oficial demisiile din funcþiile de ministru al Finanþelor, respectiv ministru al Economiei,

la cabinetul prim-ministrului, imediat dupã discuþia dintre premierul Ponta ºi liderul PNL, au declarat agenþiei Mediafax surse oficiale. Drept urmare, premierul preia postul de ministru interimar al
Finanþelor, iar Constantin Niþã va fi ministru interimar la Economie. Guvernul aratã, într-un comunicat, cã, pentru funcþionarea stabilã ºi eficientã
a Cabinetului, primul ministru a avut o convorbire
cu presedintele PNL, Crin Antonescu. „Acestuia i
s-a solicitat sã fie înaintate cele patru propuneri de
miniºtri liberali pentru ministerele în discuþie, dar
propunerea a fost respinsã de cãtre preºedintele
Crin Antonescu, care a motivat cã nu doreºte sã
intre în contradicþie cu deciziile interne ale PNL.
Ulterior, primul-ministru Victor Ponta i-a solicitat
preºedintelui Crin Antonescu sã propunã doi miniºtri din partea PNL pentru a prelua interimatul la
Ministerul Finanþelor Publice ºi, respectiv, la Ministerul Economiei. Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a refuzat ºi în acest caz sã facã vreo propunere din partea PNL”, se afirmã în comunicat.
Urmare a acestei situaþii, Ponta a luat act de demisiile miniºtrilor Chiþoiu ºi Gerea ºi a înaintat preºedintelui Traian Bãsescu, „dupã consultãri în USL”,
propuneri pentru ocuparea interimarã a celor douã
poziþii de miniºtri. La scurt timp, ºeful statului a ºi
anunþat cã a semnat decretele de numire a interimarilor la Finanþe ºi Economie. Purtãtorul de cuvânt al PNL a precizat ieri cã Birou Politic Naþional
al partidului a stabilit ca, ieri, Chiþoiu ºi Gerea sã-ºi
depunã „în mod formal” demisiile din Guvern, în
contextul în care premierul Ponta spunea luni cã
demisiile au fost depuse la cabinetul sãu, dar nu
au fost înregistrate la Guvern.

Ponta: Vom restitui taxa auto conform deciziei CJUE,
dar sã vedem cum ºi în cât timp
Persoanele care au plãtit taxa auto
vor primi banii înapoi, în urma deciziei definitive a Curþii de Justiþie a
Uniunii Europene (CJUE), dar Guvernul analizeazã modalitatea ºi durata de efectuare a operaþiunii, în funcþie de restricþiile ºi posibilitãþile bugetare, a declarat premierul Victor Ponta. „În urma deciziei Curþii de Justiþie
a Uniunii Europene, care a stabilit
definitiv cã taxa introdusã de guvernul Boc, în 3 februarie 2012 – cred
cã era cu câteva zile înainte sã îºi dea
demisia premierul Boc - este neeuropeanã, avem de înapoiat banii oamenilor. În funcþie de toate restricþiile ºi
toate posibilitãþile bugetare, o sã dãm

banii înapoi, sã
vedem cum ºi
în cât timp facem acest lucru”, a spus
Ponta, la începutul ºedinþei de ieri a
Executivului.
Taxa auto instituitã de Guvernul României în ianuarie 2012 contravine Articolului 110 al Tratatului de Funcþionare al UE, a stabilit CJUE, la întrebãrile preliminare a douã instanþe româneºti. Taxa de primã înmatricula-

re a fost introdusã de guvern în luna
aprilie 2008, fiind calculatã în
funcþie de datele tehnice ale
fiecãrei maºini
în parte. În ianuarie 2012 a
intrat în vigoare o nouã taxã
auto, înlocuind OUG nr.50/2008 cu
Legea nr.9/2012, care avea ca scop
tocmai sã facã taxa pe poluare conformã cu Articolul 110. De la 15
martie 2013, Guvernul a înlocuit

taxa auto cu timbrul de mediu, iar
noua formulã de calcul a condus la
o creºtere, în medie, de circa 10% a
sumei de platã pentru maºinile Euro
4 ºi Euro 3 ºi o scãdere cuprinsã
între 60% ºi 90% pentru maºinile
Euro 2, Euro 1 ºi non-euro, pe principiul cã maºinile vechi au o duratã
scurtã de funcþionare ºi, deci, vor
polua pentru un interval mai mic.
Timbrul de mediu se plãteºte o singurã datã, la prima înmatriculare pe
piaþa din România sau la prima transcriere a titlului de proprietate, atât
în cazul maºinilor noi, cât ºi al celor second hand, pentru care nu a
fost plãtitã fosta taxã auto.

Liderii USD: Noua alianþã nu încalcã protocolul USL, e un simplu pretext politic
Liderii USD, Victor Ponta (PSD), Gabriel Oprea
(UNPR) ºi Daniel Constantin (PC), precizeazã cã
noua alianþã electoralã s-a format în urma deciziei
comune a PNL, PSD, PC ºi UNPR de a participa
pe liste separate la alegerile europarlamentare din
mai, iar aceasta nu încalcã protocolul USL. „Uniunea Social Democratã s-a format ca alianþã electoralã în urma deciziei comune a PNL, partid reprezentat prin vocile domnilor Crin Antonescu ºi Klaus
Iohannis, respectiv a celorlalte trei partide care formeazã Uniunea Social Liberalã, PSD, PC ºi UNPR,
de a participa pe liste separate la alegerile europarlamentare din mai 2014”, se aratã într-un comunicat
al USD semnat de Ponta, Oprea ºi Constantin, remis ieri agenþiei Mediafax. Cei trei susþin cã, prin
înfiinþarea USD, nu se încalcã protocolul USL, „dat
fiind cã articolul 9, punctul 8 din document, invocat de cãtre colegii din PNL, se referã strict la participarea separatã în alte alianþe electorale la alegerile locale, parlamentare ºi prezidenþiale. (...) În pro-

tocolul USL nu se precizeazã nimic despre participarea la alegerile europene, iar USD este o alianþã
electoralã formatã în perspectiva participãrii comune la alegerile pentru Parlamentul European”. Conform sursei citate, USD ºi-a asumat încã de la formare programul politic ºi obiectivele USL, ca atare „Uniunea Social Democratã nu este în afara ºi
nici împotriva USL”. Liderii USD menþioneazã cã,
de altfel, chiar de la înfiinþare, colegii lor liberali au
salutat înfiinþarea USD ºi, în acest sens, în comunicat este citat liderul PNL, Crin Antonescu, cu o
declaraþie din 10 februarie, în care spunea: „Cã
vom merge pe liste separate se ºtia de mult. Uniunea sau alianþa electoralã pentru alegerile europarlamentare constituitã astãzi nu este nici o surprizã. Din punctul meu de vedere, este un lucru
normal, un lucru anticipat, este o alianþã formatã
din aliaþi ai noºtri ºi urez succes la europarlamentare. (...) Noi vom candida la alegerile europarlamentare sub sigla PNL. Nu e nici un fel de con-

fuzie în aceastã privinþã ºi asta ne intereseazã pe
noi”. În consecinþã, liderii USD considerã cã „ridicarea publicã a acestui subiect este un simplu
pretext politic, într-un moment în care România
are nevoie de stabilitate”. Preºedintele PNL, Crin
Antonescu, a declarat, marþi seara, cã Biroul Politic al formaþiunii a decis sã cearã partenerilor din
USL anularea documentelor privind înfiinþarea
USD, deoarece contravine acordului privind USL.
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A început curăţenia de primăvară!
Pentru că vremea s-a încălzit, autorităţile locale
au demarat mai devreme curăţenia de primăvară.
În aceste zile, echipele de la RAADPFL şi Salubritate au ajuns în cartierul Craioviţa Nouă, unde au
început să cureţe părculeţele şi spaţiile verzi din

zona mediană a străzilor, precum şi locurile cu verdeaţă dintre blocuri. Primăria Craiova le cere locatarilor să sprijine şi ei această acţiune de curăţenie prin îndepărtarea resturilor vegetale din grădiniţele situate la parterul blocurilor.
Curăţenia de primăvară a
început mai devreme în acest
an datorită temperaturilor ridicate. Ieri, echipe ale RAADPFL Craiova şi Salubritate
Craiova au fost trimise în cartierul Craioviţa Nouă, unde au
început să salubrizeze zonele verzi. Primele
care au intrat în curăţenie au fost bulevardele principale ale cartierului, „Olteniei” şi
„Tineretului”. Cocoţaţi pe scări, câţiva muncitori tundeau, ieri, în jurul prânzului, coroanele copacilor din zona mediană a străzilor. În urma lor, venea o altă echipă de muncitori care strângeau crengile şi alte resturi
vegetale, pe care le încărcau apoi într-o remorcă. În câteva ore, spaţiile verzi din zona
blocurilor ANL au fost curăţate şi echipele
de muncitori s-au mutat pe o altă stradă circulată, bulevardul „Tineretului”, curăţind şi
aici copacii de crengile uscate.

Foişor din lemn în părculeţul de la
Muzeul de Istorie

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.
ANUNŢ DE INCHIRIERE/CONCESIUNE
prin
LICITAŢIE publică CU OFERTĂ ÎN PLIC
S.C. PARC INDUSTRIALCRAIOVA S.A anunţă public lansarea ofertei de închiriere/concesionare prin licitaţie a unor noi parcele de teren pentru investiţii green field şi/sau spaţii
pentru activităţi de microproducţie/birouri/cercetare/proiectare/IT denumite generic “Unităţi” din “Parc Industrial Craiova”, cu constituirea dreptului de superficie pentru terenul folosit
în vederea edificării unor construcţii, in condiţiile contractului de închiriere/concesiune.
Locaţiile au acces la toate utilităţile existente în amplasamentul Parcului Industrial Craiova
respectiv, energie electrică, apă, canalizare menajeră şi pluvială, gaze naturale, reţele de telecomunicaţii prin fibră optică, infrastructură urbană (parcări auto, drumuri de acces modernizate).
Perioada de închiriere este cuprinsă între 3 – 26 ani.
Licitaţia publică se va desfăşura în fiecare săptămână în ziua de luni, ora 13.30, la sediul
Parc Industrial Craiova S.A.
OAMENI. AFACERI. PROFIT.
INTENŢ IONAŢ I SĂ ÎNCEPEŢ I O AFACERE PROFITABILĂ ?
ALEGEŢ I PARC INDUSTRIAL CRAIOVA !
VIZITAŢ I-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro
Cei interesaţi pot procura Dosarul de Prezentare (Caietul de sarcini) ce cuprinde şi condiţiile
de participare la licitaţie, de la sediul PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. din str. Aviatorilor, nr
10, com. Gherceşti, jud. Dolj, zilnic între orele: 9 -15.
Preţul Dosarului de Prezentare al fiecărei unităţi este 1.200 Euro, la care se adaugă T.V.A.
Plata se face la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii.
Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de Prezentare sunt:
1) Împuternicire din partea potenţialului ofertant pentru ridicarea Dosarului de Prezentare
şi semnarea Angajamentului de confidenţialitate;
2) Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie certificată pe propria răspundere de reprezentantul împuternicit al agentului economic;
3) Dovada depunerii Scrisorii de intenţie în original conform modelului generat din pagina
de internet www.parcindustrialcraiova.ro /chestionar
4) Dovada achitării preţului Dosarului de prezentare.
Persoanele juridice române pot efectua plata Dosarului de Prezentare in lei, cu ordin de plată,
în contul Parc Industrial Craiova S.A. nr. RO97INGB0012000024368911, deschis la ING
BANK – Agenţia Bancară Craiova, în echivalent lei.
Persoanele juridice străine pot efectua plata Dosarului de Prezentare, în Euro - în contul Parc
Industrial Craiova S.A nr. RO46INGB0012000024360711 sau în dolari - în contul Parc Industrial
Craiova S.A nr. RO89INGB0012000024364011, deschise la ING BANK – Agenţia Bancară Craiova, SWIFT: INGBROBU.
Pentru participarea la licitaţia publică cu ofertă în plic este obligatorie cumpărarea Dosarului
de Prezentare şi depunerea de către ofertanţi la sediul PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., in
plic sigilat a Documentelor de participare precizate in Dosarul de Prezentare – Secţiunea C, până
la ora 12.00 în ziua licitaţiei, acest termen fiind termen de decădere.
Verificarea, analiza documentelor de participare la licitaţie, evaluarea ofertelor şi selectarea
ofertantului câştigător se va face de către Comisia de licitaţie a PARC INDUSTRIAL CRAIOVA
S.A. în cel mult 24 de ore de la data licitaţiei.
Societatea administrator acordă facilităţi privind incubarea afacerii pentru firmele care se
încadrează într-una din următoarele situaţii:
1. firme care se înfii nţează prin incubare cu sediul s ocial în clădirea Incu batorului de
Afaceri Parc Industrial Craiova;
2. firme constituite cu o vechime de cel mult un an înainte de data licitaţiei care nu au
desfăşurat activitate şi doresc să îşi stabilească sediul social în clădirea Incubatorului de Afaceri Parc Industrial Craiova pentru a incuba o afacere;
3. firme care se înfiinţează/relocă în/din Incubatorul de Afaceri şi realizează în Parcul
Industrial Craiova o investiţie green field de cel puţin 300 mp construiţi.
Detaliile privind facilităţile acordate se regăsesc în Dosarul de prezentare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0251/466.185 sau accesând www.parcindustrialcraiova.ro

Tot, de ieri, s-au reluat lucrările de amenajare a spaţiului verde din vecinătatea Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei. Acolo, zona dintre două străzi a fost
mult timp neîngrijită şi aproape că se sălbăticise. Printre tufişurile crescute în voie îşi
făceau veacul câinii vagabonzi care începuseră să le pună probleme trecătorilor. Autorităţile locale au luat decizia că trebuie să
fie refăcută în totalitate această zonă. Gardul viu care aproape că nu se mai cunoştea
a fost scos din rădăcini şi tot terenul a fost
curăţat. În mijlocul acestei zone a fost amenajat un foişor din lemn acoperit, iar ieri o
echipă de muncitori ai RAADPFL Craiova
trasa aleile către acesta şi intenţionausă monteze şi bordurile. După ce vor fi făcute toate
amenajările, aici vor fi plantaţi copaci şi flori.

Băncuţele vor fi reparate şi vopsite
Potrivit autorităţilor locale, acţiunea de
igienizare constă în tăierea pentru regenerarea gardului viu, tăierea de corecţie a arborilor şi arbuştilor, tăierea arborilor uscaţi,
fasonarea arborilor şi arbuştilor, plantat gazon, tratamente fitosanitare şi adminis trat
îngrăşăminte la gazon. „Gardul viu îmbătrânit va fi scos şi apoi va începe montarea
de gard metalic acolo unde va fi necesar.
În privinţa mobilierului urban, vor fi demarate acţiunile de reparaţii şi vopsit, urmează înlocuirea echipamentelor defecte şi reparaţii la locurile de joacă ce nu sunt cuprins e în programul de modernizare”, a declarat Florin Lungu, directorul RAADPFL
Craiova.

Curăţenia va ajunge în toate cartierele
Această amplă activitate se va desfăşura
în toate cartierele oraşului şi se va acţiona
pe s ectoare. Calendarul acţiunilor vizează
cartierele „George Enescu”, bulevardul „Severinului”, „Calea Bucureşti”, „Brazda lui
Novac”, bulevardul „Carol”, cartierul Rovine, cartierul Lăpuş, bulevardul „Dac ia”,
bulevardul „Decebal”, cartierul Valea Roşie, bulevardul „Caracal”, cartierul 1 Mai –
Ciupercă, bulevardul „Ştirbei Vodă”. În plus,
Primăria Craiova face apel la cetăţenii oraşului să participe la ac eastă activitate de curăţenie ş i să sprijine lucrătorii regiilor atunci
când trebuie să intervină în zona blocurilor
de locuinţe.

Primăria Craiova împarte alimente
pensionarilor
Produsele alimentare provenite din
fonduri comunitare şi care au rămas
nerepartizate vor fi împărţite pensionarilor craioveni cu pensii sau, după
caz, cu pensii cumulate sub 400 de
lei pe lună. Potrivit autorităţilor locale, distribuţia acestor produse se va
face începând de astăzi, în incinta
Centrului Expoziţional Transfrontalier, situat în incinta RAT Craiova
(Calea Severinului nr. 23 A). Programul va fi de luni până joi, între orele
8.00 şi 16.30, şi vineri între orele 8.00
şi 14.00. Consultarea tabelelor cu
persoanele care beneficiază de aceste produse alimentare se poate face la sediul Primăriei
Craiova din Craioviţa Nouă, aflat pe bulevardul „Oltenia”, bl. 65A1 parter, precum şi la
depozitul de distribuire. Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa şi la numerele
de telefon 0251/587.220 şi 0351/451.686.

Craiovenii au rămas o zi fără căldură
Mai multe blocuri din Craiova au avut agentul termic şi apa caldă oprite ieri. Sucursala Electrocentrale Craiova II a anunţat că agentul primar pentru termoficarea urbană şi furnizarea
apei calde menajere au fost întrerupte, ieri, între orele 12.00 şi 18.00, din cauza apariţiei unei
spărturi pe conducta magistrală de termoficare. Conform unui comunicat de presă al SC
Termo SRL, au fost afectaţi consumatorii din
blocurile arondate celor 104 puncte termice la
care a fost oprită furnizarea.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Scandal potolit cu focuri de armã la Catane:

Au distrus Loganul Poliþiei
ºi au agresat un agent
Doi bãrbaþi de etnie romã, cumnaþi,
din comuna doljeanã Catane sunt cercetaþi pentru ultraj la poliþist ºi distrugere, în urma unui scandal petrecut în
noaptea de marþi spre miercuri în localitate, scandal oprit de poliþiºti abia
dupã ce au folosit armamentul din dotare. Un poliþist a vrut sã-l opreascã
pe unul dintre cei doi bãrbaþi, care se
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
incidentul s-a petrecut în noaptea
de marþi spre miercuri, în jurul orei
23.00. Unul din lucrãtorii Postului
de Poliþie Catane, aflat în serviciul
de patrulare pe raza localitãþii, a fãcut semnal regulamentar de oprire
unei cãruþe. Bãrbatul de etnie romã
care conducea cãruþa nu s-a oprit,
ºi-a continuat drumul, iar poliþistul
a urcat în maºinã ºi a pornit dupã

deplasa cu cãruþa, însã a fost ameninþat ºi s-a ales cu geamurile sparte la
maºina de serviciu, agresorul fugind
în curtea cumnatului sãu. Cel din urmã
a ieºit cu o coasã la poliþist, agentul
fiind nevoit sã tragã douã focuri de
armã pentru a scãpa. Cercetãrile în
cauzã au fost preluate de Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Bãileºti.

el, forþându-l sã tragã pe dreapta.
În momentul când agentul de poliþie a coborât din maºinã, cãruþaºul,
Florin Cãldãraru, de 33 de ani, din
localitate, a început sã-l înjure ºi sãl ameninþe, a luat din cãruþã o coasã, ºi cu coada acesteia a încercat
sã-l loveascã pe poliþist. L-a nimerit în umãr ºi, mai mult decât atât,
a fãcut praf cu coada coasei un
geam lateral ºi luneta autoturismului de serviciu al poliþistului, apoi a fugit. S-a refugiat în cea mai apropiatã
locuinþã, ce-i aparþine
cumnatului sãu, Ionicã
Bãcelan, de 37 de ani, din
aceeaºi localitate. Bãcelan,
când ºi-a vãzut ruda urmãritã de poliþist, a ieºit la
poartã, înarmat tot cu o
coasã ºi a început sã-l
ameninþe pe poliþist cã-l
taie. Agentul i-a cerut sã
se potoleascã, l-a somat
sã arunce, însã Bãcelan
era hotãrât sã-l loveascã,
astfel cã poliþistul a tras
un foc de armã în plan

vertical. Asta nu l-a potolit pe Bãcelan, astfel cã poliþistul, ca sã scape
de agresor, a mai executat un foc
de armã la picioarele acestuia, rãnindu-l uºor la un deget de la picior. ªi-a chemat apoi colegii, dar
ºi o ambulanþã, Bãcelan fiind transportat la spital unde a primit îngrijiri medicale fãrã a fi necesarã internarea sa, iar Florin Cãldãraru a
fost ridicat ºi dus la sediul Postului

de Poliþie pentru audieri, ulterior
ajungând acolo ºi cumnatul sãu.
Având în vedere cã a fost vorba despre agresarea poliþistului, cauza a
fost preluatã de Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bãileºti, cei doi cumnaþi fiind cercetaþi pentru ultraj ºi
distrugere. Procurorul de caz urmeazã sã dispunã mãsurile necesare faþã de cei doi localnici din Cata-

ne. „În cauzã a fost întocmit dosar
penal sub aspectul comiterii infracþiunilor de distrugere ºi ultraj, cauza fiind preluatã pentru soluþionare
de Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bãileºti”, ne-a declarat agent principal Amelia Cãprãrin, din cadrul Biroului de Presã al IPJ Dolj.
Primarul comunei Catane, ªtefan
Ciurea, spune cã cei doi bãrbaþi de
etnie romã care au provocat scandalul nu sunt la prima faptã de acest
gen ºi cã, în general, în comunã,
infracþionalitatea este destul de mare.
Au copii mulþi ºi scapã de arestare
ºi nu se poate face ceva în comunã
cã este furat sau distrus. „Ce sã vã
spun... Avem într-adevãr probleme
cu infracþionalitatea în comunã,
aproape zilnic înregistrându-se furturi. Facem ºi noi ceva pe aici, cu
fondurile astea ºi aºa puþine, ºi în
douã zile distrug tot. Nu ºtim ce sã
mai facem. ªtiu ºi de incidentul de
azi-noapte (n.r. – ieri noapte) ºi cred
cã ar trebui ca legile sã fie mai aspre”, ne-a declarat ªtefan Ciurea,
primarul comunei Catane.

Accident mortal provocat Arestat dupã ce a tâlhãrit un elev de 13 ani
de patronul de la „Helin”
Un grav accident de circulaþie
s-a petrecut marþi seara, pe
Centura de Nord a Craiovei, un
pieton pierzându-ºi viaþa dupã
ce a fost lovit de un autoturism
de teren condus de patronul
lanþului de magazine ºi al hotelurilor „Helin” din Craiova.
Potrivit poliþiºtilor Biroului Rutier, din cercetãrile efectuate s-a stabilit cã, marþi seara, în jurul orei 21.00, un bãrbat care a în-

cercat sã traverseze prin loc nepermis ºi
fãrã sã se asigure Centura de Nord a Craiovei, în dreptul Hanului Andriþei, a fost
surprins ºi lovit de un autoturism Lard
Rover, la volanul cãruia se afla Mircea
Stroe, de 50 de ani, din Craiova, patronul
hotelurilor „Helin”.
La faþa locului a ajuns un echipaj
SMURD, medicii au demarat manevrele de
resuscitare care au durat mai bine de jumãtate de orã, însã fãrã nici un rezultat, în cele
din urmã fiind declarat decesul pietonului,
Benon Iordache, de 62 de ani, din Craiova.
Poliþiºtii l-au testat pe Stroe cu aparatul etilotest, declarând cã rezultatul a fost negativ ºi au întocmit
pe numele sãu dosar penal pentru
ucidere din culpã.
”Accidentul s-a petrecut pe fondul traversãrii neregulamentare, iar
conducãtorul autovehiculului de
teren nu era bãut. Pe numele sãu
a fost întocmit dosar penal, cercetãrile fiind continuate sub aspectul comiterii infracþiunii de ucidere din culpã”, ne-a declarat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Un tânãr de 19 ani din Craiova
a fost reþinut pe 24 de ore dupã
ce poliþiºtii au stabilit cã a tâlhãrit un elev în vârstã de 13 ani, i-a
luat telefonul mobil ºi l-a amanetat. Asearã poliþiºtii l-au prezentat Judecãtoriei Craiova cu propunere de arestare preventivã,
întrucât autorul nu este la prima
faptã de acest gen, instanþa
dispunând arestarea sa pe o
perioadã de 30 de zile.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Poliþiºtii Secþiei 3 Poliþie Craiova erau
anunþaþi, joia trecutã, în jurul orei 18.30, de
Mihai U., în vârstã de 13 ani, din Craiova,
elev la ªcoala nr. 29, cu privire la faptul cã,
în timp ce mergea pe strada „Pandurilor”
din cartierul Valea Roºie, a fost acostat de
un tânãr necunoscut care l-a ameninþat cu
bãtaia, i-a luat telefonul mobil, în valoare de
450 lei, ºi a dispãrut. Poliþiºtii craioveni au
demarat investigaþiile, iar în cursul zilei de
marþi, 18 februarie a.c., în urma activitãþilor specifice desfãºurate, a fost identificat
fãptuitorul, Adrian Rãzvan Udrescu, de 19
ani, din Craiova. Oamenii legii au stabilit cã,
dupã comiterea faptei, Adrian Rãzvan Udrescu a amanetat telefonul, poliþiºtii reuºind sãl recupereze ºi sã-l restituie pãrþii vãtãmate.

„Faþã de craiovean s-a dispus continuarea urmãririi penale, mãsura confirmatã de
Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, acesta fiind reþinut pe o perioadã de
24 ore pentru comiterea infracþiunii de tâlhãrie. Urmeazã sã fie prezentat magistraþilor cu propunere de arestare preventivã,
cercetãrile fiind continuate de poliþiºti în
vederea documentãrii întregii activitãþi infracþionale”, a precizat inspector principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj. Asearã autorul a fost prezentat
Judecãtoriei Craiova, instanþa admiþând
propunere ºi dispunând arestarea preventivã a lui Udrescu pentru o perioadã de 30
de zile, astfel cã acesta a fost introdus în
arestul IPJ Dolj.
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USL, în criză de luciditate
MIRCEA CANŢĂR
S-au cam năruit toate speranţele menţinerii în viaţă a USL, fiindcă, vorbă românească de neîntors, „boală lungă, moarte sigură”.
Dihonia instalată nu prea mai are
leac, mai ales că cei doi co-preşedinţi, Victor Ponta şi Crin Antonescu, din buni camarazi, cum se legitimau în toate apariţiile publice,
când făceau făgăduinţe, şi-au descoperit între timp numai incompatibilităţi, devenind deja adversari
politici. Cine şi-ar fi imaginat că
un guvern cu asemenea susţinere
parlamentară, în urma unui covârşitor vot popular, va ajunge la situaţia de criză profundă, cu minis-

tere „descoperite” – după demisiile lui Daniel Chiţoiu şi Andrei Gerea – şi asimetrii aberante în procesul decizional. Dincolo de vinovăţiile individuale ale celor doi lideri politici, care promiteau un alt
fel de a face politică, nici staff-urile
acestora nu dezvoltă altceva decât
reciproce mutări imposibile şi blocaje iraţionale. Şi Victor Ponta şi
Crin Antonescu erau percepuţi ca
politicieni maturi, apţi de o altă viziune asupra treburilor ţării, conştienţi de nevoile stringente ale românilor. Chemaţi la vot în 2012 şi
cerându-li-se investiţia de încredere. Nu mai contează votul acestora? Politica pe aceste meleaguri nu

poate depăşi îngustele ambiţii personale? Greu de înţeles a devenit
în primul rând Crin Antonescu, liderul liberalilor, care a venit deja
cu ultimatumuri de neimaginat.
„Aşteptăm până luni răspuns la
propuneri. Vom avea guvern USL
sau guvern ilegitim”. Lăsăm de-o
parte faptul că însăşi propunerea
ca primarul Sibiului, Klaus Iohannis, să devină ministru al Afacerilor Interne – opţiune de necomentat – dar şi viceprim-ministru, este
incompatibilă cu structura de guvern aprobată în Parlament, cea
de-a doua demnitate fiind rezervată ministrului de Finanţe, portofoliu deţinut tot de liberali. Dialogul

a fost blocat cu desăvârşire. Şi de
la neînţelegeri cu tâlcul lor, neexprimat deschis, s-a trecut la insinuări care ţin de colaborarea legislativă anterioară şi participarea pe
liste separate la europarlamentare.
Crin Antonescu a catalogat înfiinţarea USD ca o manevră parşivă.
Şi iată concluzia sa: „Noi am cam
fost daţi afară de la guvernare. Să
fie clar, un guvern USD este lipsit
de legitimitate şi îi vom cere demisia imediată”. Unde are dreptate Crin Antonescu este când afirmă că „noi suntem pe poziţiile pe
care cetăţenii României ne-au
mandatat să fim”. Decuplarea liberalilor de s ocial-democraţi în

actul guvernării va avea multiple
consecinţe, nu ne mai referim la
ele, dar le anticipăm pe cele care
vor fi în teritoriu, unde majoritatea consiliilor locale şi judeţene au
fost constituite „la paritate”, încât
perturbările vor fi resimţite. Ca să
nu mai vorbim de dezlănţuirea unui
atac devastator la adresa socialdemocraţilor „din flancul drept”,
ceea ce va stimula vocal şi celelalte partide, PDL şi Mişcarea Populară. Toată tevatura aceasta, adevărată nebunie politică, regizată în
ambele tabere din USL, se derulează în timp ce la graniţa estică a
României, mai exact în Ucraina, se
întâmplă ceea ce vedem cu toţii.

Bani mai mulţi
pentru tratamentul
bolnavilor de SIDA
Fondurile destinate tratamentului bolnavilor
de HIV/SIDA au fost suplimentate după ce mai
multe spitale au rămas fără banii necesari asigurării medicaţiei. Pentru a acoperi aceste deficienţe
În urma suplimentării fondurilor,
în judeţul Dolj sumele destinate bolnavilor diagnosticaţi cu HIV/Sida au
crescut cu 3,5 milioane de lei. Mai
mulţi bani pentru pacienţii cu această boală au fost alocaţi şi în judeţele
Prahova – 3.048.000 lei, Suceava
– 2.851.000 lei, Galaţi – 3.937.000
lei, Hunedoara – 4.344.000 lei, Vaslui – 2. 752. 000 lei ş i Cluj –
2.266.000 lei. Unităţile sanitare care
implementează programul naţional
de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA sunt obligate să se aprovizioneze cu medicamentele necesare.
În judeţul Dolj, la Spitalul de Boli
Infecţioase „Victor Babeş” din Craiova, singura unitate sanitară unde
pacienţilor cu HIV/SIDA li se poate
administra medicaţia necesară, peste 200 de persoane din Craiova primesc lunar tratamentul de care au
nevoie. Lor li se adaugă alţi aproape 300 de bolnavi din mai multe judeţe ale Olteniei întrucât clinica craioveană îndeplineşte rolul de centru
regional în ceea ce priveşte tratamentul pacienţilor infectaţi cu HIV/
SIDA. În opinia specialiştilor, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavilor sunt necesare fonduri suplimentare. Poate cel mai important
aspect rămâne însă cel legat de educaţia populaţiei şi accesul la tratament al celor infectaţi.

a fost alocată suma de 38,4 milioane de lei pentru programul HIV/SIDA, urmând ca la rectificarea bugetară să se realizeze corecţiile la capitolele bugetare pentru celelalte programe.

cilor aproape 300 de cazuri, din care
mai mult de jumătate cu infecţie HIV.
Cei mai mulţi dintre pacienţii bolnavi de SIDA din judeţul Dolj au
fost infectaţi la începutul anilor ’90
în spitale. Pe atunci copii, mulţi dintre bolnavii care au supravieţuit
acestei afecţiuni sunt acum tineri
cu vârsta peste 20 de ani. Au fost
infectaţi chiar în unităţile sanitare

Român HIV/SIDA, numărul cazurilor cumulative 1985-2012 cu HIV/
SIDA a fos t de 17. 819. Circa
10.000 de persoane trăiesc acum
cu HIV/SIDA, majoritatea tineri cu
vârsta cuprinsă între 20 şi 25 de
ani. În ciuda tuturor lipsurilor, progresele înregistrate în medicină au
făcut, totuşi, ca persoanele infectate cu HIV să trăiască mai mult

estimează că peste trei milioane de
vieţi au fost salvate începând cu anul
1996, când accesul la tratament a
fost permis.

întrucât, pe atunci, nu se ştia că
virusul HIV se transmite prin sânge
ori prin acele de seringă.
În România, potrivit Centrului

decât, spre exemplu, în urmă cu 20
de ani. Numai în ultimii cinci ani,
numărul deceselor cauzate de SIDA
a scăzut cu peste 10 procente. Se

boală gravă ş i sursa unor probleme c omplexe, atât din punc t de
vedere medical, cât şi soc ial şi
economic. În prezent, se pune tot

Asigurarea accesului
pacienţilor la tratament
rămâne o problemă
SIDA rămâne în continuare o

Tratament pentru mai bine
de 500 de pacienţi, la Craiova
De la începutul anilor ’90 şi până
în prezent, peste 400 de doljeni au
murit din cauza SIDA. În prezent,
în judeţ se află în evidenţele medi-

mai mult accent pe as igurarea accesului pac ienţilor la tratament şi,
potrivit specialiş tilor, programele
de prevenire HIV ar trebui s ă se
adapteze rapid schimbărilor. S-a
dovedit, spre exemplu, că impactul reacţiei împotriva SIDA este
mai puternic în loc urile în c are
programele de tratament şi prevenire au fos t integrate într-o reţea
de s ervicii sanitare şi s ociale. Situaţia de c riză din prezent şi dificultăţile c u care se confruntă sistemul de sănătate românesc au
însă efecte negative asupra felului în care s unt trataţi pac ienţii
români.
Virusul imunodefic ienţei umane (HIV) infectează c elulele sistemului imunitar, distrugând sau
alterând funcţia lor. Infecţia cu
HIV determină deteriorarea progresivă a sistemului imunitar, ceea
c e duc e la „defic it imunitar”,
atunci când acesta nu mai poate
îndeplini rolul s ău de luptă împotriva infecţiei şi bolii. Infecţii asociate cu imunodeficienţa severă
sunt cunoscute ca „infecţii oportuniste”, deoarece profită de un
sistem imunitar slăbit. Sindromul
imun odefic ienţei dobân dite
(SIDA) este, în schimb, un termen care s e aplic ă la etapele cele
mai avansate ale infecţiei cu HIV.
Aces ta este definit ca urmare a
exis tenţei a unui număr mai mare
de 20 infec ţii oportunis te sau forme de cancer legate de HIV. Speranţa de viaţă pentru un bolnav de
SIDA este de la 2 la peste 20 de
ani, în funcţie de individ.

RADU ILICEANU
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„Mãsuri concrete
pentru dezvoltarea pieþei
construcþiilor”
Într-o declaraþie politicã susþinutã la începutul acestei sãptãmâni, deputatul ªtefan Stoica,
prim-vicepreºedintele
PDL Dolj, atrage atenþia
asupra faptului cã, în România, sectorul construcþiilor nu s-a redresat dupã
ºocul crizei economice,
firmele specializate în
domeniu confruntânduse cu diverse probleme legate, cu precãdere, de lipsa comenzilor. “Volumul lucrãrilor de construcþii a scãzut cu 0,6% ca serie
brutã în 2013 (comparativ cu anul anterior), iar deprecierea realã - ajustatã în funcþie de numãrul de zile lucrãtoare ºi de factorul sezonier - a fost de 1,6%, potrivit datelor Institutului Naþional de Statisticã (INS)”, a subliniat deputatul PDL. Potrivit
lui Stoica, planurile PDL în acest sens se îndreaptã spre cinci
direcþii prioritare: „Mãsuri fiscale pentru încurajarea industriei
construcþiilor, mãsuri privind simplificarea procedurilor de avizare a proiectelor de construcþii, mãsuri privind dezvoltarea
parteneriatelor public-private, mãsuri privind combaterea muncii
la negru în industria construcþiilor ºi mãsuri privind susþinerea
învãþãmântului secundar de specialitate”.

Un alt formular...
în scop turistic
Ordinul nr. 117/2014
pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere privind plãþile anticipate cu titlu de contribuþii de asigurãri sociale de sãnãtate pentru veniturile din cedarea folosinþei bunurilor” a fost
publicat în Monitorul Oficial nr. 103/11.02.2014.
Prin acest Ordin se aprobã modelul ºi conþinutul
formularului precum ºi
anexa “Situaþie privind stabilirea contribuþiei lunare de asigurãri
sociale de sãnãtate”. Formularul se utilizeazã pentru stabilirea plãþilor anticipate cu titlu de contribuþii de asigurãri sociale de sãnãtate
datorate de persoanele fizice care realizeazã venituri din cedarea
folosinþei bunurilor, începând cu anul fiscal 2014. „Prin excepþie,
pentru stabilirea plãþilor anticipate cu titlu de contribuþii de asigurãri
sociale de sãnãtate datorate de persoanele fizice care realizeazã venituri din închirierea camerelor, situate în locuinþe proprietate personalã, în scop turistic, se utilizeazã alt formular”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al ANAF.

OMV Petrom: Între 70 ºi
100 de milioane de dolari,
taxa pe stâlp
OMV Petrom estimeazã cã va plãti în
2014 între 70 ºi 100 milioane dolari pentru taxa
pe construcþii speciale
introdusã recent de Guvern, a declarat ieri directorul financiar al
companiei, Andreas Matje. Acesta a precizat cã
aºa numita taxã pe stâlp
reprezintã 1,5% din valoarea brutã contabilã a
activelor de construcþii
din bilanþul companiilor. Petrom va trebui sã plãteascã inclusiv pentru Rafinaria Arpechim, chiar dacã aceasta este închisã. O altã taxã care afecteazã compania este cea aplicatã pe
veniturile suplimentare obþinute în urma liberalizãrii preþurilor la gaze. Anul trecut, compania a plãtit 270 milioane lei în
urma introducerii unor taxe în plus. Acestea au fost introduse de Guvern în urmã cu un an.
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„BEI trebuie sã genereze locuri
de muncã pentru cel puþin
500.000 de persoane în 2014”
Comisia pentru Control Bugetar a
Parlamentului European a votat marþi,
18 februarie 2014, un raport al europarlamentarului PDL Marian Jean
Marinescu privind activitatea Bãncii
Europene de Investiþii (BEI). Raportorul cere BEI sã se asigure cã îºi îndeplineºte obiectivul de a genera locuri
de muncã pentru cel puþin jumãtate
de milion de europeni în 2014, prin
împrumuturi pentru proiecte de
infrastructurã, eficienþa resurselor,
dezvoltarea cunoaºterii ºi a competenþelor, precum ºi pentru IMM-uri.
Vicepreºedintele PPE subliniazã ºi problemele de transparenþã din activitatea BEI ºi necesitatea unei supravegheri prudenþiale
a BEI de cãtre Banca Centralã Europeanã. „Instrumentele financiare create prin noul Cadru Financiar Multianual pot contribui la
rezolvarea multora din probleme
þãrilor membre. Cred cã BEI poate avea un rol hotãrâtor în optimizarea investiþiilor ºi poate constitui în acelaºi timp un cataliza-

tor în intensificarea cooperãrii
dintre Comisie ºi statele membre
în domenii extrem de importante,
precum politica de coeziune. Multe state membre se confruntã cu
rate mici de absorbþie a fondurilor structurale”, a subliniat europarlamentarul Marinescu.

„Cuplarea instrumentelor de
partajare a riscurilor între CE ºi BEI”

Raportorul a mai consemnat
faptul cã existã acum posibilitatea ca statele
membre, în colaborare cu Comisia, sã poatã folosi o parte a
alocãrilor din
fondurile structurale atât pentru a partaja riscul, cât ºi pentru
a oferi garanþii
pentru împrumuturile contractate de la BEI, în
vederea intensificãrii investiþii-

lor în cunoaºtere ºi competenþe,
eficienþa resurselor, infrastructurã strategicã ºi IMM-uri. „Am
cerut de asemenea ca BEI sã majoreze volumul investiþiilor în cadrul programului «Youth Employment», astfel încât sã fie stimulatã concret crearea de noi locuri
de muncã pentru tineri”, a spus
Marinescu. BEI a beneficiat de o
majorare de capital plãtit de 10
miliarde de euro, ceea ce facilieazã alocarea adiþionalã, pentru perioada 2013-2015, a 60 de miliarde de euro pentru împrumuturi pe
termen lung pentru proiecte europene. Raportorul cere ºi cuplarea instrumentelor de partajare a
riscurilor între Comisia Europeanã ºi BEI, alãturi de crearea de sinergii între activitãþile BEI ºi ale
Fondului European de Investiþii,
astfel încât sã fie atinse obiectivele Europa 2020 ºi sã fie sprijinit Pactul de Stabilitate ºi Creºtere. Marian Jean Marinescu este vicepreºedinte al Grupului PPE ºi
ºeful grupului de lucru Buget ºi
Politici Structurale.

Luna viitoare,

Producþia de Ford B-MAX va fi opritã
cinci zile
Producþia de automobile Ford
B-MAX la Craiova va fi opritã
timp de cinci zile luna viitoare ºi
trei zile în luna aprilie, pentru a
ajusta producþia de maºini la cererea din piaþã, a anunþat Ford România. Asta dupã ce fabrica a mai
fost opritã de la începutul anului,
douã zile în ianuarie ºi vreo patru
luna aceasta, ceea ce înseamnã
un minus de peste 5100 de maºini B-MAX. “Ford România continuã sã îºi ajusteze volumul de
producþie în funcþie de cererea de
pe piaþã ºi va opri activitatea în
Secþia de Operaþiuni Vehicule timp
de cinci zile în luna martie, respectiv trei zile în luna aprilie. In
ceea ce priveºte Secþia de Producþie Motoare nu anticipãm zile fãrã

producþie în perioada urmãtoare.
Datoritã flexibilitãþii sistemelor
noastre, putem reacþiona în timp
util la cererile din piaþã inclusiv
prin majorãri de producþie”, a
anunþat Ford Romania. Zilele trecute, presa germanã a scris cã din
cauza costurilor mari din Germania, o parte din producþia modelu-

lui Fiesta ar putea fi mutatã în 2-3
ani la uzina craioveanã, care ºi aºa
produce mult sub aºteptãri din cauza cererii slabe de B-MAX. În
aceste condiþii s-au purtat mai
multe discuþii la finele anului trecut cu sindicatele germane, pe
tema producþiei noii generaþii Fiesta
la Koln.
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Nero ºi arena de sinucigaºi

Nu ºtiu de ce vânzoleala lugubrã din interiorul coaliþiei guvernamentale livrate, cu o patimã vecinã cu insolenþa, mã duce cu gândul
la strãvechile spectacole din antica Romã în
care amatorii de distracþii circare îºi oblojeau
plictisul pe seama sângelui vãrsat de niºte
sclavi gladiatori pe nisipul arenelor. Sã fi fost
de ajuns dictonul „Pâine ºi circ”, etalon nedepãºit în douã milenii al cinismului, spre a justifica popularitatea ºi insolita glorie a acelui
act de-a viaþa ºi de-a moartea în care complicitatea unor zei mincinoºi substituiau ticãlosul
mecanism al jocului de-a fatalitatea?
Înfrângând cu greu starea de graþie pe care
confruntãrile în care liderii marcanþi ai USL
s-au angajat, cotidian, în aceste ultime zile,
m-am întrebat dacã nu cumva politica, aºa

cum o simþim gestionatã acum, nu e cumva
încã ºi mai gregarã decât cealaltã suratã a ei
cu care, se spune, concureazã la titlul de cea
mai veche profesiune din lume. Fiindcã, deºi
ambele revendicã, dincolo de coeficientul de
imoralitate subsumat fatalitãþii, un minim set
de reguli intrinseci, în cazul politicii ele nu
doar cã nu funcþioneazã – decât poate ca niºte
arpegii ademenitoare în forfota campaniilor
electorale – dar par fãcute spre a fi, ulterior,
încãlcate cu o promptitudine buimãcitoare.
Noile isprãvi ale lui liberalilor mobilizaþi
imperativ de liderul lor retrezit dintr-o lungã
stare vegetativã sunt incitãri la un divorþ pe
care s-au fãcut numeroase pariuri de cãtre
mulþi din tagma unor „jucãtori” abonaþi la
taraba „Marelui Jucãtor” autodesemnat ca

atare ºi cãruia niºte ambiþii neroniene nu-i
sunt, cum cred, atât de strãine. ªi de neplãcute. Am mai spus-o ºi altãdatã: derobat, în
acel plumburiu august din 2012, de orice îndrituire la legitimitate, „albit” de un masiv vot
antagonist, era de aºteptat ca, profitând de
orice defectare în tabãra duºmanã, sã revinã,
din loja „imperial cezaristã”, indicând cu degetul soarta bãtãliei din arenã. Moarte sau
iertare. Circ ºi pâine. Nici n-a fost nevoie de
cine ºtie ce miºcãri de culise. Ele au existat ºi
la sfâºierea cortinei din cauza unor defectãri
survenite în rândul instituþiilor scãpate o clipã de sub control s-au vãzut în toatã strãlucirea lor hidoasã. Nu. Dubiul cel mai consistent ºi mai otrãvit e, de-acum, aºa cum nu
puþini s-au hazardat sã-l articuleze este dacã

sforar dedulcit la toate ticãloºiile posibile ºi
imaginabile, aceastã umbrã neronianã supravieþuitoare prin trista istorie a pirateriilor din
politica histrionicã va ceda dezolat ºi resemnat ori va încerca, tentat cum se aratã, ispitei
de… a da foc Cetãþii care nu l-a meritat. Desigur, e vorba de o metaforã. Gama unor gesturi de acest soi e lungã, iar magazia de butaforii e bine aprovizionatã.
Sub acest spectru, iminenta, de-acum, dizoluþie a USL, chiar dacã s-ar mai recurge la
pritoceli cazuale, fiindcã imaginea de ºandrama este evidentã, îi va servi matadorului
ºansa, nevisatã cu un an în urmã, de a-ºi relua prerogativele cezariene din loja sa reamenajatã de niºte insurgenþi loviþi de debilitatea unor orgolii autodistructive.

Relaþiile bilaterale China-România în viziunea mea
Relaþiile bilaterale sunt caracterizate de contacte politice la nivel înalt
ºi sectoriale frecvente ºi variate. Relaþiile tradiþionale ºi foarte strânse din
trecut, ca ºi forþa economicã ºi militarã a Chinei obligã România sã curteze intens aceastã superputere.
În luna octombrie 1949, a fost stabilit un prim contact diplomatic între
Republica Popularã Chinezã ºi România, drept rezultat al simpatiilor
politice ale celor douã þãri. România
a fost cea de-a treia þarã care a recunoscut existenþa Republicii Populare Chineze în acest format. Ideologia
comunistã similarã l-a impulsionat pe
Gheorghe Gheorghiu Dej sã încerce
stabilirea unui raport pozitiv între
1948 ºi 1965, pentru o perioadã cãlãtorind în spaþiul asiatic cu acest scop.
În disputa URSS – China, România a
susþinut-o gradat pe cea de-a doua,
rãsplãtind totodatã criticile chineze
la adresa separãrii Basarabiei de
restul þãrii, când Mao Zedong a recunoscut drepturile româneºti asupra provinciei la o întâlnire cu diplomaþi români.
Drept dovadã a relaþiei înfloritoare dintre cele douã þãri, dupã ce a
preluat conducerea statului în 1965,
Nicolae Ceauºescu a efectuat mai
multe vizite în China, continuând
separarea de URSS. Una din consecinþele acestei strategii a fost ame-

ninþarea unei invazii din partea sovieticã, ce nu s-a concretizat în cele
din urmã(posibil ºi datoritã sprijinului acordat de R. P. Chinezã).
Când s-a dezbãtut problema apartenenþei Chinei la Consiliul de Securitate al ONU, România s-a dovedit a
fi un aliat de nãdejde. În continuare,
relaþiile diplomatice dintre cele douã
state s-au dovedit a fi foarte productive ºi utile de ambele pãrþi. Chiar ºi
revoluþia anticomunistã din decembrie 1989 a atras suspiciune chinezã
iniþial, urmat fiind însã de un val de

susþinere, impulsionat de ideea cã
poporul român are dreptul sã îºi
aleagã propriul regim politic. Se
dorea continuarea dezvoltãrii relaþiilor bilaterale, însã nu s-au concretizat acþiuni în acest sens – cooperarea internaþionalã a stagnat, fapt ce
a afectat atât domeniul comercial, cât
ºi pe cel economic.
Dupã acest an plin de evenimente, autoritãþile nou instaurate la putere au avut un impact negativ asupra legãturilor internaþionale, iar relaþia avantajoasã stabilitã ce necesi-

tase efort susþinut de-a lungul unei
perioade lungi de timp a avut de suferit. O dovadã de actualitate este
situaþia ºi dezvoltarea economicã a
Chinei de care România nu se poate
bucura. Încã!
Începând cu anul 1990, au fost
efectuate mai multe vizite pe tãrâmul
asiatic de cãtre ministrul de Externe
ºi preºedintele României la acel moment, respectiv Adrian Nãstase ºi Ion
Iliescu. Dezbaterile cu omologii lor
chinezi au dezvãluit interes ºi rãbdare pentru redezvoltarea relaþiilor bilaterale, multiplicând contactele diplomatice prin multiple vizite ale oficialilor români în China ºi invers.
Pentru a asigura integrarea României atât în Alianþa Nord Atlanticã ºi
Uniunea Europeanã, cât ºi în sfera
de interes a Chinei, s-a depus efort
în consolidarea relaþiilor cu aceasta
din urmã, putându-se remarca un
trend politic ascendent în acest sens
încã din anul 2000. Prin intermediul
convenþiilor de colaborare ºi cooperare pe diverse planuri, bazate pe respect ºi încredere reciprocã, fiecare
þarã îºi urmeazã în continuare propria politicã(internã sau externã) bucurându-se în acelaºi timp de un nou
posibil aliat, în caz de nevoie.
China este a doua putere economicã a lumii, cu perspective de a devansa SUA într-un viitor apropiat.

Este primul partener comercial al
României în Asia ºi ocupã locul 19
printre investitorii strãini(la 31 august 2013) în România. Interesele
României în aceastã direcþie sunt
sintetizate în: diminuarea deficitului comercial prin creºterea exporturilor; implicarea chinezã în proiecte
de anvergurã; cooperarea în domeniul sanitar-veterinar; identificarea
proiectelor de cooperare în domenii
„netradiþionale”; explorarea ºi valorificarea posibilitãþilor de cooperare pe terþe pieþe.
Cu toate cã, de-a lungul anilor,
relaþiile diplomatice dintre România
ºi Republica Popularã Chinezã au
fluctuat, la momentul actual se consolideazã în continuare prin intermediul contactelor politice ºi al cooperãrii internaþionale avantajoase pentru toþi cei implicaþi. ªi tu poþi fi unul
dintre partenerii investitorilor chinezi!
ªtii prin ce se caracterizeazã aceºtia?
Pentru ei „cuvântul de onoare” ºi
strângerea de mânã reprezintã mai
mult decât o semnãturã ºi o ºtampilã.
Oare, prin aceastã abordare, vor reuºi
sã lanseze un mod corect ºi sãnãtos
de a face afaceri în þara noastrã?
OZANA LISANDRA IONICÃ
studentã la Facultatea
de Limbi ºi Literaturi
Strãine Bucureºti

Beneficiarii Centrului „Sfântul Vasile” Copiii Centrului „Aripi de Luminã”
confecþioneazã broºe ºi brãþãri
se pregãtesc de Mãrþiºor
Beneficiarii Centrului social de urgenþã pentru persoane fãrã adãpost „Sfântul Vasile” al
Asociaþiei „Vasiliada” confecþioneazã, în aceste zile, brãþãri ºi broºe pentru zilele de 1 ºi 8
Martie. Astfel de activitãþi se desfãºoarã aici
în fiecare an în perioada premergãtoare Mãrþi-

ºorului ºi au drept scop reinserþia socio-profesionalã a persoanelor fãrã adãpost.
„Acþiunile derulate în cadrul Centrului urmãresc dezvoltarea capacitãþilor creative ale
beneficiarilor, încrederii în forþele proprii, a abilitãþilor practice, ºi, ca obiectiv major, dezvoltarea abilitãþilor de viaþã independentã. Ne bucurãm sã constatãm
cã beneficiarii se implicã cu multã
dragoste în programele de terapie ocupaþionalã ºi cã deprind
destul de repede aceste îndeletniciri. Activitatea se înscrie în activitãþile derulate în cadrul Proiectului Lege 34 / 2009”, a declarat
Tamara Piele, asistent social la
Centrul „Sfântul Vasile”.
Mãrþiºoarele confecþionate de
beneficiarii Asociaþiei „Vasiliada” vor fi expuse spre vânzare în
perioada 1-8 Martie, iar fondurile obþinute vor fi folosite pentru
achiziþionarea de materiale necesare în activitãþile de terapie ocupaþionalã.

Copiii Centrului social „Aripi de Luminã” al Asociaþiei „Vasiliada” – aflatã
sub patronajul Mitropoliei Olteniei – au
început confecþionarea de felicitãri ºi
mãrþiºoare din lut pentru zilele de 1 ºi 8
Martie, alãturi de prietenii lor din cadrul
Centrului social multifuncþional „Best
Life” pentru copiii dezavantajaþi social.
Acestea vor fi dãruite de Mãrþiºor copiilor ºi reprezentanþilor unitãþilor ºcolare
cu care Centrul are încheiate parteneriate, ca ºi voluntarilor aºezãmântului. O
parte din acestea vor fi expuse spre vânzare, fondurile obþinute fiind utilizate
pentru materialele necesare activitãþilor
instructiv-educative ale beneficiarilor.
„Pe parcursul realizãrii obiectelor, copiii au fãcut schimb de idei, de pãreri,
angajându-se în discuþii referitoare la
modul de realizare, la culorile ce vor utilizate.
Lucrãrile colective favorizeazã crearea relaþiilor
de colaborare ºi întrajutorare, de motivare, dând
naºtere la un mediu stimulativ ce determinã o
dezvoltare a sensibilitãþii estetice, a imaginaþiei, a expresivitãþii ºi creativitãþii. Ei au apre-

ciat aspectul mãrþiºoarelor realizate atât de ei
înºiºi, cât ºi de colegi, astfel încât prin aceastã
activitate fiecare ºi-a valorificat ºi îmbogãþit
propria experienþã”, a precizat Renata Bãnescu, psihopedagog în cadrul Centrului social
„Aripi de Luminã”.
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5.397 de elevi
au susþinut simularea
la Matematicã
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a
transmis cã un numãr de 5.397 de elevi
doljeni de clasa a VIII-a, dintr-un total de
5.991 înscriºi, au susþinut, ieri, simularea
la proba de Matematicã, conform unui
comunicat al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Simularea s-a desfãºurat în
157 centre de examen din judeþ. Rezultatele finale vor fi afiºate pânã în data de 7
martie la avizierele unitãþilor ºcolare.
ALINA DRÃGHICI

Dragobete
cu surprize, la Casa
de Culturã „Traian
Demetrescu”
Dacã vreþi sã faceþi o surprizã unei
persoane dragi ºi sã ieºiþi din tipare, sunteþi aºteptaþi la un atelier de scrapbooking – locul unde bucuria creaþiei se
îmbinã perfect cu fantezia –, susþinut
de singura artistã de gen din Craiova,
Veronica Svanström. Atelierul va avea
loc luni, 24 februarie, între orele 17.00
ºi 19.00, în Salonul Medieval al la Casei
de Culturã „Traian Demetrescu”. „De
ce aveþi nevoie? De multã imaginaþie.
Eventual, dacã vreþi, puteþi aduce ºi poze
cu persoana cãreia doriþi sã-i faceþi o
declaraþie de dragoste prin metoda
scrapbooking. De celelalte materiale
necesare se ocupã organizatorii”, au
precizat aceºtia. La ateliere poate participa oricine: nu existã limite de vârstã!
MAGDA BRATU

„Valentine’s Day
versus Dragobete”
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia” organizeazã astãzi, ora 13.30,
în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, activitatea „Valentine’s Day versus Dragobete”, la care vor participa elevi de
la ªcoala Gimnazialã „Nicolae Romanescu” (coordonator: prof. Chiripuº
Traudia) ºi de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” (coord: prof. Balaci Claudia). În acest cadru se va face o paralelã între tradiþiile româneºti ºi cele occidentale, scopul fiind promovarea valorilor spirituale ºi culturale autohtone.
MAGDA BRATU

educaþie / culturã
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Faza naþionalã a Olimpiadei de Informaticã
se va desfãºura în aprilie
Ministerul Educaþiei a venit cu precizãri privind Organizarea Olimpiadei de Informaticã în anul ºcolar 20132014. Astfel, pentru clasele de gimnaziu, concursul se va
desfãºura la Slobozia, judeþul Ialomiþa, în timp ce elevii de
liceu vor fi testaþi la Piteºti, judeþul Argeº.
Faza judeþeanã va avea loc pe 1 martie. Pe de altã parte, etapa naþionalã se va
desfãºura în perioada 4-9 aprilie pentru
elevii de liceu ºi 10-14 aprilie pentru elevii de gimnaziu. La etapa judeþeanã, mediile care vor fi puse la dispoziþia elevilor
în acest an ºcolar, atât pentru gimnaziu
cât ºi pentru liceu, vor fi Code::Blocks ºi
FreePascal, în sistemul de operare Microsoft Windows 8/Windows 7, versiunile pe 32 de biþi.
La etapa naþionalã concurenþii din cla-

sele de liceu pot lucra, la
alegere, în sistemul de
operare Microsoft Windows 8/Windows 7 sau
în sistemul de operare
Linux. Concurenþii din
clasele de gimnaziu vor
lucra în sistemul de operare Microsoft Windows 8/Windows 7, având la dispoziþie
mediile de programare Code::Blocks 10.5
ºi Free Pascal 2.2. Concurenþii vor fi prezenþi în sãlile de concurs la ora 8.30.

Detalii despre organizarea ºi desfãºurarea Olimpiadei de Informaticã gãsiþi pe http:/
/edu-news.ro/wp content/uploads/2014/02/
Precizari_Olimpiada_Informatica_2014.pdf
ALINA DRÃGHICI

Grupa mare, obligatorie la grãdiniþã
Ministrul Educaþiei Naþionale, Remus Pricopie, a declarat
marþi, 18 februarie, în faþa
Comisiei de învãþãmânt din
Camera Deputaþilor, cã a supus
dezbaterii publice ideea ca
începând cu anul 2015 grupa
mare sã devinã obligatorie la
grãdiniþã. “Am supus dezbaterii publice ideea ca începând
cu 2015 sã avem grupa mare
la grãdiniþã obligatorie. În
momentul de faþã avem deja
28% dintre copii cuprinºi în
grupa mare de la grãdiniþã.
Prin urmare, introducerea acestei
prevederi legislative ar obliga ºi 2%

dintre pãrinþi sã meargã cu copiii la
grãdiniþã, ceea ce ar însemna un

succes, pentru cã de multe ori copiii
care nu participa la grãdiniþã sunt cei
care nu reuºesc sã facã faþã procesului de educaþie chiar din ciclul primar.
Urmând ca în urmãtorii doi, trei, patru
ani, e bine sã gândim de acum pânã în
2020-2025, în urmãtorii ani, pe
mãsurã ce consolidãm infrastructura,
grãdiniþa sã devinã obligatorie de la
patru ani ºi poate la un moment dat
chiar de la trei ani”, a afirmat Pricopie
la dezbaterile din Comisia de învãþãmânt asupra proiectului de lege pentru
aprobarea Ordonanþei de Urgenþã a
Guvernului nr. 117/2013, prin care
MEN a propus mai multe modificãri ºi
adãugiri la Legea Educaþiei Naþionale.

Soprana Jasmina Trumbetas, din Serbia,
este Aida pe scena Operei craiovene
Operã în trei acte compusã de Giuseppe
Verdi, bazatã pe un libret scris de Antonio Ghislanzoni ºi Camille du Locle, dupã „La fiancée
du Nil” de Auguste Mariette, „Aida” este
prezentatã astã-searã, de la ora 19.00, pe scena Operei Române Craiova. Spectacolul – în
regia artisticã a lui Tamas Ferkay (Austria) ºi
scenografia lui Rãsvan Drãgãnescu – va aduce
în faþa publicului craiovean o distribuþie de
excepþie. În rolul principal, al prinþesei devenitã sclavã, Aida, o regãsim pe soprana Jasmina Trumbetas (Serbia).
Reprezentaþia îi are în distribuþie pe Hector Lopez – Cluj-Napoca (Radames), Asineta Rãducan – Braºov (Amneris), Ioan
Cherata (Amonasro), Sorin Drãniceanu
(Ramfis), Dragoº Drãniceanu (Regele
Egiptului), Marian Dãbuleanu (Mesagerul)

ºi Renata Vari (Marea Preoteasã). Îºi vor
da concursul Corul, Ansamblul de balet ºi
Orchestra Operei Române Craiova, sub conducerea muzicalã a dirijorului Gheorghe
Stanciu.
Absolvent al Conservatorului „George
Enescu” din Iaºi (licenþiat al secþiilor Pedagogie instrumentalã, Violoncel ºi Compoziþie – Dirijat orchestrã), Gheorghe Stanciu
este, din anul 1975, dirijor principal la Teatrul Liric Constanþa (actualmente Teatrul
Naþional de Operã ºi Balet „Oleg Danovski”).
A colaborat, de-a lungul anilor, cu aproape
toate teatrele de operã din România – având
în repertoriu peste 50 de titluri de operã ºi
operetã – ºi a participat la numeroase turnee
artistice peste hotare. De asemenea, a luat
parte la Masterclasses susþinute de Erich

Berger, la Bayreuth, ºi de Sergiu Celibidache, la München ºi Bucureºti.
MAGDA BRATU

Stagii de practicã pentru studenþi la Madrid
Ambasada României la Madrid
organizeazã stagii de practicã pentru
studenþi sau tineri absolvenþi, în cadrul
secþiei politice ºi consulare. Stagiarii
trebuie sã scoatã bani din buzunar
pentru cheltuielile de întreþinere, cazare
ºi transport în perioada stagiului la
Madrid, iar durata acestuia poate varia
între una ºi trei luni. Cei interesaþi
trebuie sã cunoascã foarte limbile
românã ºi spaniolã. Candidaþii trebuie sã

trimitã un dosar care sã conþinã: Curriculum Vitae; scrisoare de intenþie/
motivaþie, în care sã fie prezentat
succint scopul ºi obiectivele principale
pentru care se solicitã stagiul de pregãtire; scrisoare de recomandare din partea
unui profesor/angajator; copie dupã
cartea de identitate sau paºaport, la
adresa
secretariat@embajadaderumania.es
ALINA DRÃGHICI
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Aproape 2 milioane de lei pentru reparaţii la imobilele
în care îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Judeţeană
Investiţiile care vor fi realizate în acest
an la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman” din Craiova „ vor consolida statutul instituţiei, apreciată drept
una dintre cele mai moderne pe plan naţional, şi vor îmbogăţi gama serviciilor
oferite”, a apreciat, ieri, Ion Prioteasa,

„În sfera culturală, Biblioteca
Judeţeană este, fără îndoială, unul
dintre cei mai buni emisari ai Doljului în ţară, dar şi peste graniţe.
Faptul că, anul trecut, două mari
personalităţi ale lumii academice,
reputaţii istoric i Dan Berindei şi
Dinu C. Giurescu, ne-au acordat
toată încrederea, donându-şi valoroasele fonduri de carte acestei
instituţii din subordinea Consiliului Judeţean, ne dă măsura clară a
prestigiului pe care şi l-a construit,
fiind una dintre cele mai moderne
pe plan naţional”, a declarat Ion
Prioteasa, adăugând că aceste gesturi care au onorat instituţia şi urbea reprezintă şi un motiv în plus
pentru a fi asigurate în continuare
condiţiile necesare pentru o cât mai
bună desfăşurare a activităţii.

Se reabilitează
sediul propriu-zis şi Casa Dianu
Parte din suma alocată bibliotecii în acest an va fi folosită pentru
lucrări la acoperişul şi faţada clădirii noi, dar şi la corpul de legătură cu depozitul general de carte, a
cărui dotare şi reamenajare interioară intră în etapa finală, fiind alocate fondurile necesare încheierii
acestei investiţii. Se vor finaliza în
acest an, tot cu bani asiguraţi de
Consiliul Judeţean, şi reparaţiile la
sediul propriu-zis al bibliotecii, o
investiţie cu atât mai importantă cu
cât ea vizează un imobil de patrimoniu. «Ducem astfel mai departe un demers pe care l-am început
din respect pentru zestrea construită a judeţului Dolj şi de-a lungul
căruia am reuşit să reabilităm clă-

şeful administraţiei publice judeţene. Cu
susţinerea plenului Consiliului Judeţean
Dolj, peste 2 milioane de lei se îndreaptă, în anul 2014, către această instituţie
de cultură, având ca principală destinaţie reparaţii la imobilele în care îşi desfăşoară activitatea.

diri precum cea a Muzeului Olteniei, precum Casa Băniei, cărora li
se va adăuga în curând şi Palatul
„Jean Mihail”», a mai spus Ion
Prioteasa.
Pe acelaşi segment se înscrie
încă un proiect iniţiat în acest an,
legat tot de o clădire a Bibliotecii
Judeţene: Casa Dianu, cea în care
a funcţionat Şcoala Populară de
Arte şi Meserii „Cornetti”, un alt
monument de arhitectură care necesită reparaţii. Într-o primă etapă, au fost prevăzute fondurile
necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului
tehnic, care vor oferi o imagine
clară asupra lucrărilor pe care le
presupune acest obiectiv.

şi Aristia Aman” îl implementează
în colaborare cu partenerii din
Bulgaria. „Vom crea, astfel, o importantă punte de legătură între
cele două regiuni, în beneficiul tuturor celor interesaţi, fie că ne referim la sfera universitară, la studenţi, fie la mediul de afaceri şi la
persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă. Pe de altă parte,
există şi o componentă prin care
vom pune mai bine în valoare cărţile de patrimoniu şi alte înscrisuri
vechi şi rare din colecţia Bibliotecii Judeţene, care vor fi scanate şi
oferite apoi publicului spre consultare în format electronic”, a mai
spus şeful administraţiei publice
doljene.

Continuă proiectul
privind realizarea centrului
transfrontalier Dolj-Vratsa

„After school la bibliotecă”
şi programe educative
pentru romi

Anul 2014 înseamnă şi continuarea proiectului în valoare de
peste 3 milioane de euro, cu finanţare nerambursabilă, privind realizarea centrului transfrontalier de
informaţii ş i comunic aţii DoljVratsa, pe care Consiliul Judeţean
şi Biblioteca Judeţeană „Alexandru

La rândul său, managerul bibliotecii, Lucian Dindirică, a subliniat
că anul 2014 va presupune nu doar
continuarea unor programe de succes, ci şi lansarea unor iniţiative
prin care instituţia îşi va consolida
rolul social. Aşa sunt „After school la bibliotecă”, dedicat micilor

A încetat din viaţă Ruxandra Sireteanu,
actriţă a Naţionalului craiovean în anii ’60
Ruxandra Sireteanu (n. 20 decembrie, 1943, Craio- ţionalul craiovean în 1965. Legăturile familiei sale cu
va), actriţă între anii 1965-1969 a Teatrului Naţional teatrul erau mai vechi, tatăl – actorul Nicolae Sireteanu
din Craiova, a trecut în eternitate la vârsta de 70 de ani. – fiind un apreciat profesionist al trupei TNC.
Absolventă a IATC Bucureşti, a fost repartizată la NaPotrivit reprezentanţilor Naţionalului craiovean,
primul său rol pe această scenă a fost Ileana, în „Pantofiorul de aur”, de Emil Liţu, iar rolurile ce au urmat
aici au consacrat o actriţă de top: Catarina din „Femeia îndărătnică” de W. Shakespeare (regia Miron
Niculescu), Dorina din „Tartuffe” de Moliere (regia
Miron Niculescu), Şura din „Egor Bulîciov” de Maxim Gorki (regia Petre Sava Băleanu), Elena din „Suflete tari” de Camil Petrescu (regia Geta Tomescu).
În 1969 a plecat la Teatrul din Oradea, iar din 1972
a intrat, prin concurs, la Teatrul „C. I. Nottara” din
Bucureşti, unde a desfăşurat o activitate prodigioasă.
Criticul de teatru B. Elvin a caracterizat astfel interpretarea sa din „Femeia îndărătnică”: „Ne-au surprins
siguranţa şi aplombul ferocei Catarina, sub care se
ascunde şi se apară, de fapt, un suflet docil şi dornic
de a se lăsa stăpânit”.
În perioada 1992-1995 a fost profesoară la Facultatea de Teatru a Universităţii „Hyperion” din Bucureşti, iar din 1996 a realizat dublaje la filmele de desene animate, în Studiourile „AGER FILM”. De asemenea, în anii 1998 şi 1999, Ruxandra Sireteanu a făcut
dublaj la serialul de televiziune „Suflet de femeie.”
«Lumea teatrului românesc suferă o grea pierdere
prin dispariţia unei actriţe de o mare distincţie. Colectivul Naţionalului craiovean aduce un ultim omagiu unei
fost colege pentru care teatrul craiovean a însemnat o
rampă de lansare către o carieră remarcabilă», precizează reprezentanţii TNC într-un comunicat de presă.

şcolari, care vor lua parte la multe
activităţi educative, precum şi implementarea unor programe de stimulare a participării romilor în proiecte educative, dar şi a inserţiei tinerilor pe piaţa muncii. Tot anul
acesta, Academia Română a ales
biblioteca doljeană pentru organizarea unui important simpozion
naţional de filozofie.

Rezultatele cercetărilor etnofolclorice
de la Caraula, Galiciuica şi Giubega,
într-o expoziţie fotodocumentară
Continuând
proiectul de
cercetare cu
tema „Tradiţia şi
creaţia populară
în satul românesc
contemporan –
zona etnografică
Dolj”, proiect
demarat în anul
2006 şi c are
vizează toate
comunele doljene
dimpreună cu
satele aparţinătoare, specialiş tii
Centrului J udeţean pentru Cons ervarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale
Dolj au ajuns şi în localităţile
Caraula, Galiciuica şi Giubega.
Ca de fiecare dată, ec hipa
instituţiei a avut drept obiectiv
cultura populară c a fenomen
viu în dinamica ac tuală,
creatoare a tradiţiei, abordând
ac es t fenomen pe trei nivele:
moştenirea etnoc ulturală,
realitatea etnografic ă ş i folclorică actuală, ac tivitatea cultural-artis tic ă grefată pe tradiţia

şi c reaţia populară.
O parte din rezultatele
cercetărilor se poate vedea întro expoziţie fotodocumentară,
intitulată „Satul doljean – ieri şi
azi”, al cărei vernis aj are loc
astăzi, ora 11.00, la Galeriile
„Cromatic” ale instituţiei (strada
„Alexandru Macedonski” nr.
28). Evenimentul es te organizat
cu s usţinerea Consiliului J udeţean Dolj ş i în parteneriat cu
Primăriile ş i Consiliile Locale
Caraula, Galiciuica şi Giubega.
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Ucraina: Moscova
denunþã o
„tentativã de
loviturã de stat” ºi
criticã Occidentul
Rusia a denunþat astãzi o „tentativã de loviturã de stat” în Ucraina ºi
a respins ideea sancþiunilor pe care
intenþioneazã sã le promoveze Occidentul. Serghei Lavrov, ministrul
Afacerilor Externe al Rusiei, a atribuit responsabilitatea evenimentelor
„extremiºtilor” care, potrivit lui, cautã violenþa ºi opoziþiei care refuzã
orice compromis. Declaraþia lui Serghei Lavrov a fost fãcutã înainte de
o deplasare în Kuweit. Confirmând
conversaþia telefonicã de marþi seara dintre preºedintele rus Vladimir
Putin ºi omologul sãu ucrainean,
purtãtorul de cuvânt al Kremlinului,
Dmitri Peskov, a declarat cã Moscova nu s-a amestecat în politica ucraineanã.

Marea Britanie:
Imigranþii vor trebui
sã câºtige de la o
anumitã sumã pe
sãptãmânã înainte
de a putea
pretinde ajutoare
Imigranþii europeni care nu reuºesc sã îºi asigure un loc de muncã
plãtit cu 150 de lire sterline pe sãptãmânã, pentru cel puþin trei luni, ar
putea fi excluºi de la primirea de ajutoare sociale, a anunþat marþi searã
guvernul de la Londra, citat de „The
Independent”. Câºtigurile imigranþilor trebuie sã atingã acest prag pentru ca aceºtia sã se califice pentru
statutul de „lucrãtor”, care le conferã dreptul la alocaþie pentru copii,
credit fiscal pentru copii, ajutor pentru locuinþã ºi alocaþie de ºomaj, dacã
îºi pierd locul de muncã. Iniþiativa
face parte dintr-un pachet de mãsuri
menite sã descurajeze „turismul pentru ajutoare sociale” din România ºi
Bulgaria, ca urmare a ridicãrii controalelor tranzitorii pentru lucrãtorii
din cele douã þãri, începând cu luna
ianuarie a acestui an. „Aceste reforme vor garanta cã avem un sistem
echitabil - unul care oferã sprijin lucrãtorilor ºi celor care cautã de muncã în mod real, dar nu permite oamenilor sã vinã în þara noastrã ºi sã profite de sistemul nostru de ajutoare”,
a declarat ministrul britanic pentru
Muncã ºi Pensii, Iain Duncan Smith.
„Opinia publicã britanicã este pe
bunã dreptate îngrijoratã de faptul
cã imigranþii ar trebui sã contribuie
la economia acestei þãri, nu sã ajungã aici din cauza atractivitãþii sistemului nostru de ajutoare”, a adãugat oficialul. Potrivit Ministerului
pentru Muncã ºi Pensii, în cadrul
legislaþiei actuale a UE categoria „lucrãtor” are o definiþie prea largã ºi
este potenþial deschisã unor persoane care lucreazã, de fapt, foarte
puþin.
Pragul veniturilor pe care trebuie
sã le câºtige imigranþii va fi stabilit la
nivelul la care oamenii încep sã plãteascã asigurarea naþionalã - în creºtere de la 149 lire sterline pe sãptãmânã în perioada 2013-2014 la 153 de lire
în perioada 2014-2015. Orice imigrant
care câºtigã sub acest prag se va confrunta cu o evaluare mai detaliatã a
muncii depuse, cu scopul de a vedea
dacã aceasta a fost „realã ºi eficientã”, pentru a primi statutul de „lucrãtor”. De asemenea, cei care îºi cautã
un loc de muncã vor trebui sã aºtepte trei luni înainte de a obþine alocaþia de ºomaj, în funcþie de venit,
iar de la 1 aprilie vor deveni neeligibili pentru ajutorul pentru locuinþã.
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Tranziþie italianã
Din Italia vin douã veºti proaste. Prima,
cã din considerente politice va avea un nou
preºedinte al Consiliului de miniºtri; a doua
cã programul redresãrii economice are un
aer efemer. Pentru a contracara tulburãrile
parlamentare care au dus la prãbuºirea a trei
ºefi de guvern în ultimii trei ani, nici unul
ales prin sufragiu popular, ci desemnat prin
combinaþii între partide, Matteo Renzi, aidoma unui tren de mare vitezã (TGV) încearcã jocuri de culise interesante. Ceea ce
n-au reuºit pateticul Silvio Berlusconi, înþeleptul Mario Monti ºi echilibratul Enrico
Letta, ultimii doi extrem de moderaþi, încearcã Matteo Renzi. Dupã 10 luni de guvernare, în care realizase o singurã reformã importantã (privatizarea Poºtei) ºi respectarea
obiectivului de deficit public, de 3% din PIB,
lui Enrico Letta i s-a reproºat lentoarea reformelor ºi stagnarea persistentã a economiei. Primarul florentin Matteo Renzi (39
de ani) promite reforme energice, de inspiraþie bleiristã, inclusiv locuri de muncã, ceea
ce ar fi o frumoasã revoluþie dacã ar ºi

reuºi. La nivel economic, situaþia Italiei este
extrem de complexã: în pofida unei infime
creºteri economice de 0,1% în ultimul trimestru al anului trecut, þara a cunoscut nouã
trimestre negative consecutive, determinând
un recul sensibil al PIB. Moody’s a taxat
aceastã stare de lucruri. Producþia industrialã a scãzut, ºomajul se aflã la 12,7%
(41,6% pentru tinerii în vârstã de 15-24 ani),
iar creºterea sãrãciei în majoritatea regiunilor se face resimþitã. Matteo Renzi are nevoie înainte de toate de o majoritate stabilã
pentru a dobândi imaginea unui buldozer în
economie. Se pare cã va împrumuta câteva
elemente de la Miºcarea 5 Stele (M5S), a
clovnului Beppe Grillo. Semnale îngrijorãtoare vin însã din flancul stâng al partidului
sãu, deloc dispus sã stea alãturi de Noul
Centru Dreapta, al lui Angelino Alfano ºi
vocile unor senatori anunþã cã ar putea ieºi
din salã în timpul votului de învestiturã.
Alfano, la rândul sãu, nu e deloc încântat
de faptul cã revine lângã Silvio Berlusconi,
expulzat din Parlament dupã condamna-

rea la închisoare pentru evaziune fiscalã
ºi implicat în alte douã dosare, „Ruby” ºi
„Napoli”, acesta din urmã referitor la coruperea unui senator. Renzi rãmâne însã
apãsat ºi de faptul cã este al patrulea preºedinte al Consiliului de miniºtri nedesemnat de urne, încarnare magnificã a sistemului care continuã sã semnifice Italia.

Reuniune de crizã, astãzi, la Bruxelles,
pe tema Ucrainei
Preºedintele ucrainean, Viktor Ianukovici, a decretat, astãzi, zi de doliu naþional în Ucraina, în urma protestelor violente din ultimele 48 de ore, soldate cu 26 de morþi, potrivit
unui bilanþ oficial de asearã, relateazã AFP. Drapelele vor fi
coborâte în bernã pe clãdirile oficiale, în timp ce concertele
ºi competiþiile sportive vor fi anulate, potrivit unui decret publicat ieri pe site-ul preºedinþiei. Pe de altã parte, miniºtrii
de Externe din cadrul UE se vor reuni de urgenþã, tot astãzi,
la Bruxelles, pentru a discuta despre sancþiunile împotriva
regimului preºedintelui Ianukovici dupã aceste violenþe, a

Circulaþia metroului a rãmas suspendatã ieri
la Kiev, din cauza ameninþãrii cu posibile atacuri, au anunþat autoritãþile ucrainene, care
au precizat cã mãsura va fi menþinutã pânã la
stabilizarea situaþiei din capitalã, relateazã Interfax Ucraina, în pagina electronicã. „Departamentul Transporturilor le cere cetãþenilor sã evite folosirea autovehiculelor personale, în special în centrul capitalei ºi în cartierele din apropiere, ºi sã foloseascã exclusiv mijloacele de transport în comun”, aratã
un anunþ publicat pe site-ul primãriei din Kiev.
Aproximativ 60 de persoane au fost arestate
în legãturã cu protestele de la Kiev, a anunþat
ieri Ministerul ucrainean de Interne, citat de
Interfax Ucraina, în pagina electronicã. Potrivit BBC, ministrul ucrainean de Interne,
Pavel Lebedev, a confirmat, de asemenea, cã
a ordonat ca 500 de militari din regiunea Dnipropetrovsk (în estul þãrii) sã fie dislocaþi la
Kiev pentru a pãzi depozitele de muniþie. Pe
de altã parte, serviciile speciale ucrainene au
anunþat, tot ieri, deschiderea unei anchete
pentru „tentativã de preluare ilegalã a puterii”. Ancheta, care vizeazã „unii oameni politici” fãrã sã îi nominalizeze, se referã la „acþiunile politice ilegale ce urmãresc preluarea

anunþat ieri ºefa diplomaþiei europene, Catherine Ashton, citatã de AFP. ONU solicitã, la rândul sãu, o „anchetã urgentã
ºi independentã”, transmite AFP. Kievul s-a confruntat, în
noaptea de marþi spre miercuri, cu cele mai grave violenþe de
la începutul demonstraþiilor, în noiembrie, poliþia luând cu
asalt principala tabãrã a protestatarilor din capitalã. Cel puþin
26 de persoane, între care 9 poliþiºti ºi un jurnalist, au murit
în ciocnirile violente, a anunþat ministerul ucrainean al Sãnãtãþii. Potrivit Russia Today, printre victime se numãrã ºi 3
angajaþi ai Ministerului ucrainean de Interne din Crimeea.

puterii”, potrivit unui comunicat al serviciilor secrete (SBU).
„Uniunea Europeanã va analiza posibilitatea de a impune sancþiuni”
„O reuniune extraordinarã a miniºtrilor Afacerilor Externe consacratã Ucrainei a fost convocatã mâine (n.r. - astãzi), la ora 14.00 (15.00
ora României)”, a anunþat purtãtoarea de cuvânt a lui Catherine Ashton. Uniunea Europeanã va analiza posibilitatea de a impune sancþiuni
responsabililor de represiunea care a avut loc
în Ucraina, a spus ieri reprezentanta diplomaþiei europene, Catherine Ashton. „Sperãm cã
statele membre” UE „vor putea sã se punã de
acord de urgenþã asupra mãsurilor þintite împotriva responsabililor de violenþã ºi folosirea
excesivã a forþei”, a declarat preºedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso. UE este
divizatã însã în ceea ce priveºte sancþiunile, a
amintit ºeful diplomaþiei belgiene, Didier Reynders. „Nu existã unanimitate (în cadrul UE)
deoarece mai multe þãri vecine Ucrainei nu vor
sã avanseze pe calea sancþiunilor, afirmând cã
este un risc pe care nu vor sã ºi-l asume, un
risc de a vedea cum regimul îºi înãspeºte ºi
mai mult tonul faþã de opoziþie”, a subliniat Reynders.
Ianukovici are „sânge pe mâini”
Preºedintele francez, Francois Hollande, ºi
cancelarul german, Angela Merkel, au condamnat ieri „acþiunile incalificabile ºi inacceptabile” din Ucraina, dând asigurãri cã autorii lor
vor fi „pedepsiþi”, informeazã AFP. „În Ucraina au avut loc acþiuni incalificabile, inacceptabile, intolerabile. Violenþã, brutalitate, represiune - cancelarul german ºi cu mine, împreunã
cu guvernele noastre, condamnãm aceste acte
ºi represiunea din partea puterii”, a spus Hollande, care a promis sancþiuni. „Suntem alãturi de bãrbaþii ºi femeile care suferã” la Kiev,
a menþionat la rândul sãu Merkel, într-o conferinþã de presã comunã cu preºedintele Franþei, la Paris. Totodatã, Angela Merkel a afirmat
cã ameninþarea cu sancþiuni iminente împotri-

va guvernului ucrainean este menitã sã arate
Kievului cã Uniunea Europeanã este hotãrâtã cu
privire la necesitatea revenirii la un dialog politic, noteazã Reuters. Mult mai dur, ministrul
suedez de Externe, Carl Bildt, a denunþat responsabilitatea preºedintelui ucrainean în decesele survenite în timpul protestelor de la Kiev,
acuzându-l cã are „sânge pe mâini”, relateazã
AFP.
Rusia a denunþat o „tentativã de loviturã
de stat”
În schimb, preºedintele rus, Vladimir Putin, a
anunþat prin purtãtorul sãu de cuvânt, Dmitri
Peskov, cã nu îi dã sfaturi omologului sãu ucrainean Viktor Ianukovici în criza pe care o traverseazã þara sa de peste trei luni, relateazã AFP.
„Preºedintele rus nu i-a dat ºi nu îi va da niciodatã sfaturi omologului sãu ucrainean cu privire
la ce trebuie sau ce nu trebuie sã facã ºi nu intenþioneazã sã îi dea (astfel de sfaturi) pe viitor”,
a declarat Peskov, citat de agenþia Interfax. El a
confirmat totuºi cã Putin ºi Ianukovici au discutat la telefon în noaptea de marþi spre miercuri,
în timp ce confruntãrile de la Kiev erau în plinã
desfãºurare. Pe de altã parte, Rusia a denunþat,
ieri, o „tentativã de loviturã de stat” în Ucraina ºi
a declarat cã le „cere liderilor opoziþiei” din aceastã þarã sã înceteze violenþele, relateazã AFP.

joi, 20 februarie 2014

cuvântul libertãþii / 11

publicitate

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

S.C. BLUE PLACE SRL, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului
Dolj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de evaluare adecvatã pentru
proiecul “AMPLASARE CONSTRUCÞIE PROVIZORIE CU DESTINAÞIA SPÃLÃTORIE AUTO ªI
PUÞ FORAT”, propus a fi amplasat în Craiova, b-dul Dacia nr. 5E,
judeþul Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj din str. Petru Rareº nr.
1, judeþul Dolj, în zilele de luni - joi,
între orele 9.00 – 16.00 ºi vineri între orele 9.00 – 14.00 precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet
http//:apmdj. anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ.
ENESCU IONUÞ ALIN INTREPRINDERE INDIVIDUALÃ anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a
acordului de mediu privind activitatea de preparare beton ce se
desfãºoarã în localitatea ªimnicul
de Jos tarlaua 129. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova strada Petru Rareº nr. 1, zilnic între orele
9.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 6.03.2014.

S. C . PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL organizeazã, în data
de 20.03.2014, orele 11.00, la sediul din Calea Bucureºti nr. 51,
concurs - proba scrisã ºi interviu, pentru ocuparea postului
vacant de director tehnic, perioadã determinatã. Dosarele se
vor depune pânã la data de
14.03.2014, orele 12.00, la sediul
SC PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare. Tematica si condiþiile de participare
vor fi afiºate la sediul societãþii. Relaþii suplimentare la numãrul de telefon 0251/410696.
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 7.03.2014.
Unitatea Medico-Socialã Melineºti (unitate sanitarã cu paturi)
scoate la concurs un post economist II în data de 2.04.2014 ora
10.00. Inscrierile pânã în data de
5.03.2014, ora 10.00. Condiþii: Diplomã licenþã Economist ºi vechime minim 3 ani în specialitate. Relaþii suplimentare la sediul
unitãþii. Telefon: 0251/440.010.

NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA
angajeazã medici
specialiºti.
Informaþii la telefon:
0723/543.943
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, bdul Timiºoara, sector
6, parter stradal cu
mobilã sau schimb cu
similar Craiova. Telefon: 0752/641.487.
APARTAMENTE
2 CAMERE

VândapartamentBrazdã, 2 decomandate.
Telefon: 0770/901.283.
Vând apartament 2
camere lângã Kaufland Craiova. Telefon:0723/692.884;
0722/151.452.
Particular vând apartament 2 camere, etj 2/
4, zona Lãpuº, în spatele Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E negociabil. Telefon: 0720/
556.607.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.
Vând 3 camere decomandate 2/4 Calea
Bucureºti, bl, A 13.
Preþ 48.000 Euro. Telefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 camere semidecomandate 43 mp, etaj 1 cu
apartament 2 camere
decomandate etaj 1
sau 2 plus 1500 Euro.
Telefon: 0351/409.381.
CASE

Casãlaroºu,proiectdeosebit, posibilºi sediu firmã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþeaapãdelacomunã,
laasfalt,13kmdeCraiova, comuna Robãneºti.
Telefon:0784/096.826.
Vând casã cu dependinþe în satul Negoeºti Dolj. Telefon: 0723/
692.884;0722/151.452.
Vând casã, grãdinã,
vie. Telefon: 0763/
870.185.
Vând casã cu 3 camere, teren, zona Triaj,
fãrã acte, 1500 Euro
negociabil. Telefon.
0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400
mp, 2 ieºiri, strada
Râului, nr. 162, vad comercial, cadastru. Telefon: 0764/735.304.
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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 casã Bucovãþ.
Telefon: 0767/341.784.
Vând casã 4 camere
la 20 km de Craiova,
baie, mansardã nefinisatã. Telefon: 0769/
969.604.
Vând casã, 800 mp,
localitatea Podari. Telefon: 0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet
medical – avocaturã.
Accept douã rate. Telefon: 0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent renovatã cu apã curentã, livadã, vie, în comuna Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã Câmpia Islaz cu teren 320 m. Telefon: 0351/178.898.
Vând casã în Calafat,
str. Jiului, stare bunã,
600 mp. Preþ negociabil. Telefon: 0722/
618.998.

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.

publicitate
Vând 2 ha teren arabil, facilitãþi ºosea asfaltatã, apã, posibilitate energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona ANL 412
m.p. Telefon: 0770/
222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile Govora, Belvedere, împrejmuit, curent, apã, gaze. Poziþie superbã. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobrogei, nr. 40, Craiova. Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschidere 2
strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
CUMPÃRÃRI TERENURI

CUMPÃR teren arabil. Telefon: 0723/
364.681.
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: 0727/
884.205.
AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând TOYOTA RAV
4, diesel 2008, 9600
Euro negociabil. Telefon: 0763/690.698.
Vând Renault Laguna
2, an 2003, culoare gri
metalic, 6 trepte, turbodiesel, motor 1.9,
262.000 Km, consum
5,3%, preþ 2500 Euro
negociabil. Telefon:
0753/948.440.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE

Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Bucovãþ, sat Palilula, stare
foarte bunã. Telefon:
0251/361.093; 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 purcea vietnamezã gestantã în 3
luni. Preþ bun. Ciupitu ªtefan - comuna
Rast - Dolj.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889,0723/984.309.
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Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã,lustre2-3braþe25lei,fereastrãcutoc.
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
modernmarebineîntreþinut. 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.
Vândghete(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 copii
nou, combinã stereo 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 spãlatAlbalux, maºinã cu pedale pentru copii 50 lei.
Telefon: 0729/977.036.
LG OPTIMUS L 5 II E
460, 500 Ron, Nokia
113, 80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/877.880.
Vând antifurt auto, dulap haine, aragaz voiaj
ºi butelie, aparat foto,
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 MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”.
TELEFON: 0351/
425.977;0725/533.042.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burtierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând mobilã (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

Inchiriez birou + depozit stradal Dezrobirii. Telefon. 0351/
437.906.
Închiriez apartament
2 camere, mobilat
Craioviþa Nouã (Bigul Vechi). Telefon:
0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã
în bloc N 2 - Nicolae
Titulescu colþ Grãdina
Botanicã. Telefon:
0721/640.039.
Închiriez sau vând
locaþie pentzru cultivarea cãpºunilor
din solarii suspendate. Telefon: 0762/
278.639.
Închiriez apartament
2 camere ultracentral,
ultralux, toate dotãrile,
internet, AC. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez teren pentru
Staþie GPL, Centru
vânzare 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.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru prietenie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.
PIERDERI
PIERDUT Certificat
constatator eliberat pe
numele S.C. DINIKO
SRL, CUI: 18729852,
J 16/ 1027/2006. Se
declarã nul.
DECESE
CU durere în suflet familiile col. Morãreþ ºi
Modora anunþã trecerea în nefiinþã a bunei
ºi blândei MORÃREÞ MARIA-FLORICA, în etate de 75 de
ani. Cortegiul funerar
va pleca de la domiciliu joi, 20 februarie
2014,ora11.30.

COMEMORÃRI

Cu adâncã tristeþe în
suflete ºi nemãrginitã durere familia soþul Gheorghe Miertescu, nora Monica,
nepoata Ana-Maria
Irina, cuscra Flori, rudele, prietenii dragi
ºi vecinii anunþã împlinirea pomenirii de
un an la data de
20.02.2014 de la decesul fulgerãtor al
unicului, dragului fiu
DAN
DOBRICÃ
MIERTESCU maior
(R) în Armata Românã M-APN ºi consilier la primãria comunei ªimnicul de
Sus ºi pomenirea pe
22.02.2014, a trei luni
de la decesul fulgerãtor al mamei sale
dragi MIERTESCU
ALEXANDRINA (NICUÞA) care a fost o
bunã soþie, gospodinã, mamã ºi o foarte
bunã prietenã cu toatã lumea. Dumnezeu
sã vã dea odihnã veºnicã, unde cei drepþi
se odihnesc în pace.
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LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
Man. City

0-2

Barcelona

Au marcat: Messi 54 pen., Dani Alves 90.
Hart – Zabaleta, Kompany,
Valdes – Dani Alves, Pique,
Demichelis, Clichy – Jesus Navas
Mascherano, Jordi Alba – Xavi,
(Nasri 58), Fernandinho, Yaya
Busguets, Fabregas (Sergi Roberto
Toure, Kolarov (Lescott 58) –
86) – Alexis Sanchez (Neymar 74),
David Silva – Negredo (Dzeko 74).
Messi, Iniesta.
Antrenor: Manuel Pellegrini.
Antrenor: Gerardo Martino.
A arbitrat: Jonas Eriksson (Suedia).
Eliminare: Demichelis (53).
La gazde, Costel Pantilimon a fost rezervã.

Sã
Sã fifi tranºat
tranºat
Barça
Barça calificarea?
calificarea?

“Centralul” Eriksson a pus în scenã succesul catalanilor, penalizând-o aiurea pe City cu o loviturã de la 11m

Poate cel mai interesant meci al
optimilor de finalã ale Ligii Campionilor
s-a jucat, marþi searã, pe stadionul lui
Manchester City, acolo unde a poposit
FC Barcelona.
Deºi ambele combatante dãduserã în
acest sezon un veritabil spectacol
ofensiv, englezii marcaserã 117 goluri
în toate competiþiile, catalanii 111, când
joci în Champions, eliminatoriu, nu în
grupe, frica de eºec e mai mare decât
plãcerea fotbalului.
ªi Pellegrini, managerul lui City, s-a
temut, nu ºi-a eliberat armãsarii, deºi
spunea cã „dacã vrem sã câºtigãm

trebuie sã-i batem pe cei mai buni”. A
încercat întâi sã omoare ofensiva
blaugrana. A aglomerat centrul terenului, a creat un pãtrat în care l-a închis
45 de minute pe Messi, a blocat benzile,
împiedicînd urcãrile lateralilor catalani,
a comprimat spaþiile. Ceea ce a reuºit o
reprizã.
I-a readus pe catalani în acel tiki-taka
lent ºi previzibil din sezonul trecut, o
dominare ineficace, sterilã, cu primul
ºut pe poartã, al lui Xavi, în minutul 32.
Apoi, la o singurã fazã (53), s-a
decis meciul. Navas a cãzut atins uºor
de Busquets (n-a fost fault), Alba i-a

„Arbitrul a decis rezultatul meciului ºi eu i-am spus asta. Înaintea acelui penalty, a fost un fault
asupra lui Navas ºi era la trei metri de fazã. În plus, faultul de la penalty a fost în afara careului.
Meciul a fost foarte echilibrat, cele douã echipe au avut ocazii de a marca. Dar înaintea
penaltyului, Barcelona nu a avut nici una
Pentru o partidã de o asemenea importanþã, nu ºtiu dacã a fost o idee bunã sã delegi un
arbitru suedez. Existã în Europa þãri care conteazã în fotbal mai mult decât Suedia. Acest tip
de meciuri necesitã arbitri mai experimentaþi. Delegarea unui arbitru care a greºit împotriva
Barcelonei anul trecut, în optimi, a fost o eroare. El a greºit la meciul cu AC Milan faþã de
Barcelona, iar acum ºi-a reparat greºeala”.
Manuel Pellegrini – tehnician City.

pasat lui Iniesta, lansare ca la carte
pentru Messi, argentinianul l-a depãºit
în vitezã pe Demichelis ºi a sprintat
spre poartã (foto dreapta).
Aici a fost clipa clipelor. Tackling-ul
stoperului a agãþat piciorul drept al
conaþionalului sãu, care a cãzut în
careu. Dar contactul a fost cu 10-20
de centimetri în afarã! Arbitrul Eriksson a vrut însã 11 metri. ªi eliminare
Demichelis. La 0-1, ºut Messi pe
centrul porþii, în inferioritate, City a
cãutat limitele imposibilului. Nu i-a
ieºit! Tot Barça a
înscris. Dani Alves
(foto stânga), printre
picioarele lui Hart. ªi,
la 0-2, trupa catalanã e
aproape de cea de-a 7a semifinalã consecutivã în Ligã. Totuºi,
returul nu se anunþã
tocmai floare la ureche, mai ales dacã-ºi
va reveni marele absent
Kun Aguero. Cã City
este în stare sã devinã,
brusc, o echipã ce
poate crea mari probleme oricui, poate
depune mãrturie chiar
campioana Bayern
Munchen, învinsã în

decembrie pe „Fussbal Arena” cu 3-2,
dupã ce a condus cu 2-0.
- 144 de meciuri are Xavi în Ligã;
catalanul l-a egalat pe Raul; încã 6 ºi îl
va depãºi pe liderul Giggs (149).
- 66 de goluri a înscris Messi în CL:
mai are 6 reuºite ºi trece de Raul (71)
în topul celor mai prolifici jucãtori din
Ligã.
- 866 de pase a avut Barcelona marþi,
City numai 421; raportul paselor
corecte a fost 753 - 325 (87 la sutã,
faþã de 77).

“Am avut intenþia de a câºtiga ºi aºa am gândit strategia pentru acest meci. Din acest
punct de vedere, rezultatul mi se pare just. Este adevãrat cã timp de zece minute în prima
reprizã ºi uneori în cea de-a doua am pierdut un pic controlul meciului ºi le-am oferit celor
de la City posibilitatea de a avea ocazii. De fiecare datã, a fost periculos pentru noi. Sunt
mulþumit de rezultat. Am jucat bine în primele 90 de minute, dar mai sunt încã 90. Vom
începe manºa a doua ca ºi cum scorul general ar fi 0-0. Am reuºit o perfomanþã în deplasare
ºi trebuie sã o repetãm. Nu uitãm cã în urmã cu 15 zile am pierdut împotriva Valenciei (nr.
2-3), dar acum suntem într-o bunã perioadã”.
Gerardo Martino – antrenor Barcelona.

PSG a stropºit „aspirinele”
În celãlalt meci al serii de marþi, lucrurile au fost
mult mai simple. PSG a câºtigat fãrã drept de apel
pe terenul lui Bayer Leverkusen, cu 4-0. Matuidi,
singurul francez din primul 11, a deschis scorul în
minutul 3, dupã care Ibrahimovici (foto) a izbutit o
“dublã” (39 pen., 42). Golul din acþiune a fost cu
adevãrat unul de generic, suedezul executându-l pe
Leno cu o torpilã de la 17 metri. Tabela a fost
închisã de rezerva Cabaye (88), – tot singurul
francez prezent în acel moment pe teren, l-a înlocuit
pe Matuidi –, aflat la prima sa reuºitã în tricoul
parizienilor, dupã transferul de la Newcastle.
Leverkusen: Leno – Hilbert, Spahici, Toprak,
Guardado – L. Bender, Rolfes (Reinartz 46), Castro
– Sam (Wollscheid 62), Kiessling, Heung-Min Son
(Brandt 46). Antrenor: Sami Hyypia.
Paris SG: Sirigu – Wan der Wiel, Alex, T. Silva,
Maxwell – Verratti, T. Motta, Matuidi (Cabaye 67) –
Lucas, Ibrahimovici, Lavezzi (Pastore 76). Antrenor: Laurent Blanc.
A arbitrat: Viktor Kassai (Ungaria).
Eliminare: Spahici (59).

Restul partidelor
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Arsenal
– Bayern Munchen, AC Milan – Atletico
Madrid.
25 februarie: Zenit St. Petersburg – Borussia Dortmund, Olympiakos Pireu – Manchester United.
26 februarie: Galatasaray – Chelsea,
Schalke 04 – Real Madrid.
Manºa secundã a tuturor celor 8 partide
va avea loc în 11/12 martie ºi 18/19 martie.
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Doar Tevez ºi Cambiasso lipsesc!

Sabella a anunþat lotul Argentinei
pentru amicalul cu România
Selecþionerul Argentinei, Alejandro Sabella, a anunþat, ieri, lotul pe care îl va
deplasa la Bucureºti, pentru amicalul cu
România, din 5 martie, din care nu lipsesc vedete ca Lionel Messi, Gonzalo
Higuain, Angel Di Maria sau Sergio Aguero, dar care nu îi cuprinde pe Carlos
Tevez ºi Esteban Cambiasso.
Potrivit Marca, absenþa atacantului lui
Juventus ºi cea a mijlocaºului lui Inter
Milano ar fi sinonime cu neparticiparea
acestora la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia.
În schimb, deºi nu sunt debutanþi, Lisandro Lopez (Getafe), Gino Peruzzi
(Catania) ºi Nicolas Otamendi (Atletico
Mineiro) se numãrã printre noutãþile lotului stabilit de Sabella.

Cei 22 de jucãtori convocaþi
sunt urmãtorii:
Portari: Mariano Andujar (Catania) ºi
Sergio Romero (AS Monaco).
Fundaºi: Federico Fernandez (Napoli),
Pablo Zabaleta (Manchester City), Ezequiel Garay (Benfica), Marco Rojo

(Sporting Lisabona), Jose Basanta
(Monterrey), Hugo Campagnaro (Inter
Milano), Lisandro Lopez (Getafe), Gino
Peruzzi (Catania) ºi Nicolas Otamendi
(Atletico Mineiro).
Mijlocaºi: Javier Mascherano (FC Barcelona), Jose Sosa (Atletico Madrid),
Angel Di María (Real Madrid), Augusto
Fernandez (Celta Vigo), Ricardo Alvarez (Inter Miláno) ºi Lucas Biglia (Lazio).
Atacanþi: Lionel Messi (FC Barcelona),
Rodrigo Palacios (Inter Milano), Gonzalo Higuaín (Napoli), Sergio Aguero
(Manchester City) ºi Ezequiel Lavezzi
(París Saint Germain).
Anterior, marþi, Victor Piþurcã a fãcut
publice numele starnierilor cãrora leau fost trimise faxuri de convocare de
princiupiu. Aceºtia sunt: Costel Pantilimon (Manchester City), Srgian Luchin (Botev Plovdiv), Rãzvan Raþ (Rayo
Vallecano), Alexandru Bourceanu
(Trabzonspor),Costin Lazãr (PAOK
Salonic), Gabriel Torje (Espanyol Barcelona), Alexandru Maxim (VfB Stut-

tgart), Raul Rusescu (Sporting Braga),
Bogdan Stancu (Genclerbirligi), Ciprian Marica (Getafe) ºi Gicu Grozav (Terek Groznîi).

Lotul complet al României va fi anunþat
cel mai probabil în 2 martie, odatã cu
desfãºurarea “grosului” meciurilor din
etapa a 21-a a Ligii I.

JO DE IARNÃ DE LA SOCI
Ce s-a întâmplat ieri
Schi alpin – slalom uriaº,
masculin
1. Ted Ligety (SUA)
2. Steve Missillier (Franþa)
3. Alexis Pinturault (Franþa)
* - Alexandru Barbu a încheiat
pe poziþia a 48-a, din 79.
Schi fond – sprint clasic echipe
feminin
1. Norvegia
2. Finlanda
3. Suedia
SNOWBOARD – slalom uriaº
paralel, la feminin

1. Patrizia Kummer (Elveþia)
2. Tomoka Takeuchi (Japonia)
3. Alena Zavarzina (Rusia)
SNOWBOARD – slalom uriaº
paralel, la masculin
1. Vic Wild (Rusia)
2. Nevin Galmarini (Elveþia)
3. Zan Kosir (Slovenia)
SCHI FOND – sprint clasic,
echipe masculin
1. Finlanda
2. Rusia
3. Suedia

Ieri, dupã închiderea ediþiei, s-au acordat alte trei seturi de medalii: la
patinaj vitezã (5000 metri feminin), biatlon (ºtafetã mixt) ºi bob (feminin –
douã persoane, a participat ºi tandemul românesc format din Maria Constantin ºi Andreea Grec).

LIGA EUROPA – „16”-IMI
DE FINALÃ – MANªA TUR
Astãzi, 19:00: Anji –
Genk.
20:00: Dnepr –
Tottenham, Juventus –
Trabzonspor, Cernomoreþ Odesa – Lyon,
Esbjerg – Fiorentina,
Dinamo Kiev – Valencia, PAOK Salonic –
Benfica, Slovan
Liberec – AZ Alkmaar.
22:05: Betis Sevilla
– Rubin Kazan,
Swansea – Napoli, NK
Maribor – Sevilla, Viktoria Plzen – ªahtior Doneþk, Lazio – Ludogoreþ Razgrad, Ajax – FC Salzburg, Maccabi Tel Aviv – FC Basel, FC
Porto – Frankfurt.
Returul se va dipsuta joia viitoare.

Clasamentul pe medalii
1. Norvegia
2. Germania
3. SUA
4. Rusia
5. Olanda
6. Elveþia
7. Belarus
8. Canada
9. Polonia
10. Franþa
11. China
12. Austria
13. Suedia
14. Slovenia
15. Coreea S.
16. Japonia
17. Cehia
18. Finlanda
19. M. Brit.
20. Slovacia

19 (8-4-7)
15 (8-3-4)
21 (7-4-10)
22 (6-9-7)
20 (6-6-8)
10 (6-3-1)
6 (5-0-1)
17 (4-9-4)
4 (4-0-0)
11 (3-2-6)
6 (3-2-1)
9 (2-6-1)
9 (2-5-4)
7 (2-1-4)
4 (2-1-1)
7 (1-4-2)
6 (1-3-2)
4 (1-3-0)
2 (1-0-1)
1 (1-0-0)

21. Italia
22. Australia
23. Letonia
24. Croaþia
25-26. Kazahst.
Ucraina

6 (0-2-4)
3 (0-2-1)
3 (0-1-2)
1 (0-1-0)
1 (0-0-1)
1 (0-0-1)

Duel nordic în prima semifinalã
masculinã la hochei:
Suedia - Finlanda
Naþionalele Suediei ºi Finlandei
se vor bate, vineri, pentru un loc în
finala olimpicã, dupã ce au dispus,
ieri, în aceeaºi ordine, în sferturile
de finalã, de „surpriza” Slovenia
ºi de gazda Rusia. Succesul
suedezilor a fost unul fãrã istoric,
scor 5-0 (Steen 19, Sedin 42,
Eriksson 49, Hagelin 52, 57), în
timp ce finlandezii s-au impus cu
3-1, dupã ce Rusia deschisese
scorul. Au marcat Aaltonen (10),
Selanne (18) ºi Granlund (26),
respectiv Kovalchuk (8).
Asearã, în celelalte douã
sferturi, Canada a înfruntat
Letonia, iar SUA pe Cehia.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Juventus –
Trabzonspor, Viktoria Plzen – ªahtior Doneþk.
Digi Sport 2
12:00, 17:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Dubai (EAU): ziua a
4-a / 20:00, 22:05 – FOTBAL –
Liga Europa: Dnepr – Tottenham,
Lazio – Ludogoreþ Razgrad.
Digi Sport 3
18:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Pandurii Tg. Jiu – HC
Odorhei / 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: PAOK Salonic – Benfica, Swansea – Napoli.
Dolce Sport 1
20:00, 22:05 – FOTBAL –
Liga Europa: Dnepr – Tottenham,
Viktoria Plzen – ªahtior Doneþk.
Dolce Sport 2
20:00, 22:05 – FOTBAL –

Liga Europa: Juventus – Trabzonspor, Swansea – Napoli.
Sport.ro
20:00 – FOTBAL – Liga Europa: Dnepr – Tottenham.
Eurosport
15:30 – CICLISM – Turul Andaluziei.
TVR 1
19:00 – HOCHEI (F) – JO de iarnã de la Soci, finala: Canada – SUA.
TVR 2
11:30 – FREESTYLE (M), schi
cros / 17:00 – PATINAJ ARTISTIC
(F), program liber – JO de iarnã de la
Soci.
TVR 3
10:00 – COMBINATA NORDICÃ (M), sãrituri / 13:00 – COMBINATA NORDICÃ (M), echipe fond /
15:30 – CURLING (F) / 19:00 – BOB
(F) – JO de iarnã de la Soci.
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Neamţu, îngerul alb-albastru
Se comemorează 12 ani de la tragedia portarului Universităţii Craiova

12 ani s-au scurs de când Cristi
Neamţu a încetat din viaţă. Era
într-un cantonament cu Universitatea în Cipru, când, în urma unei
ciocniri c u coechipierul Marius
Şuleap, a rămas inert. După şase
zile de comă, goal-keeper-ul de 22
de ani căruia mulţi îi prevedeau un
viitor strălucit, s-a stins într-un
spital din Nicosia. Convoiul fune-

rar a fost fomat din zeci de
mii de oameni pe străzile
Craiovei, de la club până la
stadion şi apoi la cimitir. Era
o zi mohorâtă, ş i c erul a
plâns atunci pentru eroul
Ştiinţei. „Cristi este unul dintre noi!” sau „Te vom iubi
mereu!” au fost scandările
care l-au însoţit pe „Schmeichel din Bănie” pe ultimul
drum. Peluza sud a arenei
„Ion Oblemenco” a primit
numele „Cris ti Neamţu”.
Cristi nu a fost numai jucătorul Ştiinţei, a fost şi suporterul ei. A murit la datorie,
îmbrăcat în tricoul alb-albastru. Cu
o zi înaintea comemorării a 12 ani
de la tragedie, la cimitirul Sineasca este o zi frumoasă, de primăvară, numai că pentru cea care stă
lângă mormântul fotbalistului nu au
mai existat zile senine de când şi-a
pierdut fiul. Vine în fiecare zi la
căpătâiul său, uneori chiar şi de
două ori pe zi. De data aceasta are

Ioana Cioboată
vine zilnic de 12 ani
la mormântul
copilului său
Cu Ioana Cioboată, mama lui
Cristi Neamţu, am rămas puţin
de vorbă după depunerea de coroane. Vorbeşte în acelaşi timp
cu mândrie şi cu durere despre
fiul său. Este mâhnită că tot mai
puţini îşi aduc aminte de el. Îl
consideră în continuare vinovat
pe Marius Şuleap şi s pune că
poate ar fi trecut peste asta dacă
fostul coechipier al lui Cristi ar
fi dat măcar un semn în toţi aceşti
ani. Cât despre renta viageră garantată de pe vremea când patron
era Gigi Neţoiu, nu mai beneficiază de 3 ani de acei bani. A încercat să mai facă nişte sesizări,
inclusiv la FRF, dar toată lumea
a uitat, într-un final. Nicolae Tilihoi îi promite însă că se va
schimba ceva în acest sens, iar o
dată cu reînvierea CS Universitatea, martirii Ştiinţei şi familiile lor nu vor fi uitaţi.

şi companie. Cei de la CS Universitatea au format o delegaţie, în
frunte c u fostul antrenor al lui
Cristi de la tineretul Craiovei, Nicolae Tilihoi, pentru a-l omagia pe
fostul portar. „L-am avut la echipă, era un băiat bine crescut şi avea
respec t pentru fotbal. Putea fi
portarul naţionalei, regret enorm şi
acum dispariţia lui” îngaimă Tilihoi.
Alături de Costică Donose, stoperul Craiovei Maxima aprinde o lumânare şi la mormântul lui Zoli Crişan, aflat chiar lângă cel al lui Neamţu şi apoi la căpătâiul regretatului
căpitan, Costică Ştefănescu. Veneau
din partea cealaltă a oraşului, unde
l-au omagiat pe cel care a stat pe
bancă la parcursul de senzaţie al
Maximei până în semifinalele Cupei UEFA, Tică Oţet, dispărut cu
15 ani în urmă. Pentru a mai destinde puţin atmosfera, „Limbă” face
o aşezare eternă a „maximilor”. „Sau dus deja Zoli, Costică, nea Tică
Oţet. Toţi ne ducem la un moment
dat, eu mi-am ales deja locul aici,

lângă acea piatră mare. Pe Ungureanu şi Negrilă îi pun mai în spate,
că sunt mai mici. Cârţu are afaceri
prin zonă, el îşi permite să-şi aleagă oriunde poziţia de veci. Balaci

Mama lui Cristi Neamţu:
„Moartea fiului meu este încă un mister pentru mine”

- Despre Cristi foştii lui antrenori, în special Nicolae Tilihoi, aici
de faţă, spun că putea fi portarul
echipei naţionale...
Ioana Cioboată: Probabil că
antrenorii lui l-au cunoscut mai bine

ca portar, îi ştiau potenţialul, înseamnă că au dreptate. Eu ştiu ce
îmi spunea el, că vrea să ajungă cel
mai mare portar al Universităţii Craiova şi chiar al fotbalului românesc.
- A fost o perioadă cruntă pentru
dumneavoatră, aţi avut sprijin măcar

moral din partea cuiva din fotbal?
Ioana Cioboată: Aşa este, pentru mine au fost 12 ani grei, plini de
lacrimi şi suferinţă, bucurii nu mai am
de când s-a dus Cristi. Vin în fiecare
zi la mormântul lui. Foarte puţini şiau mai adus aminte de el, de sărbători sau la comemorăriau venit la mormânt cu coroane de flori, în rest niciun
telefon, nimic. Măcar la el are cine să
vină, câ timp sunt eu, la regretatul
Zoli Crişan nu vine nimeni, tot eu am
grijă de mormântul lui.
- Aţi mai desluşit între timp ce sa întâmplat, cum a fost cu acel cumplit accident?
Ioana Cioboată: Nici acum nu
ştiu cum s-a întâmplat şi de ce a
murit, dacă nu mi-au spus atunci,
acum cu atât mai puţin aş putea afla
mai multe. Cât voi trăi va rămâne
un mister pentru mine ceea ce s-a
întâmplat cu băiatul meu. Când voi
ajunge acolo, lângă el, voi afla adevărul de la el.
- Îi mai purtaţi pică lui Marius
Şuleap pentru accident?

CS Universitatea, omagiu pentru Tică Oţet
O delegaţie a Universităţii Craiova a depus coroane şi a aprins lumânări la mormintele lui Tică Oţet şi Cristi Neamţu. Directorul sportiv al
Universităţii Craiova, Nicolae Tilihoi, însoţit de colegii din Craiova Maxima Costică Donose şi Nicolae Negrilă, precum şi de Ion Împuşcătoiu,
cel care le-a fost întotdeauna alături Maximilor, au depus jerbe de flori la
locurile de veci ale fostului mare antrenor Constantin Oţet şi fostului
portar Cristian Neamţu. Delegaţia Universităţii a fost mai întâi la cimitirul Ungureni, pentru a-l comemora pe Constantin Oţet. „A fost cel mai
mare antrenor al clubului Universitatea Craiova. A fost un om respectat
şi cu un curaj deosebit. El este cel care, în perioada de glorie a Craiovei
Maxima, făcea cele mai dure antrenamente la Babele. Aşa am pregătit
victoriile cu nemţii ori francezii. Acest om a reuşit să ne aducă la o cotă
de pregătire fizică deosebită. Rămâne în sufletul nostru, trebuie să-l
respectăm, a ţinut tot timpul cu fotbalul“, a spus Nicolae Tilihoi despre
Tică Oţet, de la trecerea căruia în nefiinţă de împlinesc 15 ani.
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era căpitan de echipă când am venit, poate să-mi ia faţa, are loc de
frunte. Pe Cămătaru îl ducem la el
la Strehaia, să-şi aducă acolo aminte mereu de el”.

- Ioana Cioboată: Să ştiţi că da,
încă îi port pică, nu pot să-l uit, mai
ales că în 12 ani nu a dat vreun telefon, cu atât mai puţin să vină să
aprindă o lumânare.
- Ce s-a întâmplat cu acea rentă
pe care o primeaţi de la club?
Ioana Cioboată: Nu am mai primit nimic de la nimeni. De la începutul lui 2011 nu am văzut nimic
de la domnul Mititelu. Am depus
cereri şi la LPF şi la FRF, chiar şi la
autorităţile locale, dar nimic, stau
în pensia mea de 550 de lei, e greu,
dar trebuie să mă descurc astfel.
- Mai urmăriţi ce se întâmplă în
fotbalul craiovean, mai speraţi să
revină în prim-plan?
Ioana Cioboată: Urmăresc fotbalul craiovean, înainte nu ştiam
mare lucru, dar de la Cristi am început să-l învăţ, să-l urmăresc atent
şi încă mai sper să reînvie. Am încredere că o să mai fie o dată echipă mare la Craiova, fiindcă oraşul
merită, la fel şi foştii mari fotbalişti
ai Universităţii, care au venit şi astăzi la mormântul lui Cristi.

Liga I – restanţă
Steaua – U Cluj 2-0
Au marcat: Ad. Popa 45, Szukala 81.

Etapa a 20-a
Săgeata – FC Botoşani – vineri, ora 18 (Digi 1)
Astra – Corona – vineri, ora 20.30 (Digi 1)
Oţelul – Pandurii – sâmbătă, ora 18 (Digi 1)
Dinamo – Viitorul – duminică, ora 14 (Antena 1)
CFR Cluj – FC Vaslui – duminică, ora 18 (Digi 1)
FC Braşov – Petrolul – duminică, ora 20.30 (Digi 1)
Ceahlăul – „U” Cluj – luni, ora 18 (Digi 1)
Concordia – Steaua – luni, ora 19.30 (Dolce 1)
Gaz Metan – ACS Poli – luni, ora 20.30 (Digi 1)

