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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ai văzut cât a slăbit Popescu?
- Ţine regim?
- Nu! Merge la pescuit şi mă-

nâncă ce prinde.
eveniment / 4

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion
Prioteasa, şi primarul Craiovei, Olguţa Vasiles-
cu, au prezentat, ieri, într-o conferinţă de pre-
să, proiectele comune pe care le au deja în des-
făşurare şi cele care urmează să le realizeze în următoarele
luni. Printre altele, cele două instituţii vor organiza împreună
două evenimente culturale de mare importanţă care se vor des-
făşura la mijlocul lunii aprilie, o expoziţie care va recrea spaţiul
cosmic şi care a mers în aproape toate capitalele europene –
Craiova fiind o excepţie – şi Festivalul „Shakespeare”, care va
aduce în Bănie cele mai bune teatre din lume.
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Daniel Constantin
şi agricultura
României

În frecvente împrejurări aflăm
că Daniel Constantin este ministrul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi,
de dată recentă, chiar i-ar fi surâs
funcţia de vicepremier al Guvernu-
lui. La care, totuşi, pentru respec-
tarea adevărului, şi-a exprimat dis-
ponibilitatea de a renunţa. Ministe-
rul pe care îl conduce este unul cu
o importanţă aparte în peisajul eco-
nomiei naţionale. Creşterea econo-
mică pe anul trecut, de 3,5%, a fost
pusă precumpănitor pe seama anu-
lui agricol generos, încât nu puţine
comentarii, mai mult sau mai puţin
maliţioase, au făcut trimitere la aju-
torul Celui de Sus, care nu ne-a
părăsit.

Doi muncitori,
angajaţi ai f irmei
c are efec tuează
lucrările de cana-
lizare în oraşul
Dăbuleni au fost
răniţi ieri, după ce
un mal de pământ
s-a surpat peste ei.
Cei doi erau în
timpul serviciului,
au intrat într-un
şanţ să monteze o
piesă când s-a prăbuşit pământul
peste ei, însă au fost scoşi de co-
legi şi au ajuns la spital, starea lor
fiind stabilă. Reprezentanţii Inspec-
toratului Teritorial de Muncă Dolj

spun că aşteaptă rezultatul anche-
tei făcute de angajator în cauză.

Doi muncitori răniţi după ce s-a
prăbuşit un mal de pământ peste ei

Încep înscrierile
în clasa
pregătitoare
şi clasa I



2 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 22 februarie 2014
actualitate

$1 EURO ...........................4,5173 ............. 45173
1 lirã sterlinã................................5,4932....................54932

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Înnorat1 dolar SUA.......................3,2955........32955
1 g AUR (preþ în lei).......139,9522.....1399522

Cursul pieþei valutare din 22 februarie 2014 - anunþat de BNR
VALUTA

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu,

Alina Drãghici
Eveniment: Carmen Zuican

Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

sâmbãtã, 22  februarie - max: 9C - min: 5°C

Guvernul, fentat de

conducerea ASF
Ordonanþa care plafona sa-

lariile din Autoritatea de Supra-
veghere Financiarã (ASF) la ni-
velul celor din Banca Naþionalã
(BNR) a fost evident eludatã,
Guvernul neluând în calcul cã
trebuie sã redacteze actul într-
o formã care sã prevadã clar cã
acest nivel include ºi premiile,
a recunoscut premierul Victor
Ponta. „Cred cã la ASF trebuie
fãcute schimbãri majore atât în
ce priveºte conducerea, cât ºi
în ce priveºte modul de orga-
nizare, pentru cã ceea ce noi
am trecut în ordonanþa de ur-
genþã, ºi anume plafonarea tu-
turor salariilor la salariile din
Banca Naþionalã a României, a
fost evident eludatã. Nu ne-am
gândit atunci sã spunem cã cu
tot cu premii ºi cu alte lucruri
sã nu fie mai mult decât la BNR
ºi uite ce s-a întâmplat”, a spus
Ponta. El a precizat cã a discu-
tat deja în acest sens cu preºe-
dintele Comisiei de buget-fi-
nanþe din Senat ºi cã acesta va
solicita, în cadrul comisiei, o
discuþie pe tema ASF. Cele mai
mari venituri brute la ASF au
fost realizate de  preºedintele
Dan Radu Ruºanu, care a  câº-
tigat 72.094 euro brut în ulti-
mele douã luni din 2013, în timp
ce prim-vicepreºedintele Daniel
Dãianu a realizat un venit  brut
de 68.043 euro în noiembrie ºi
decembrie 2013, precizeazã
Hotnews. Salarii foarte mari au
încasat ºi restul angajaþilor
ASF, printre care se numãrã
soþii, foste soþii sau copii ai
unor politicieni marcanþi.

Preºedintele Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF), Dan Radu Ruºanu, este urmã-
rit penal pentru constituire a unui grup infracþio-
nal organizat ºi complicitate la abuz în serviciu,
fiind suspectat cã a întocmit ºi a avizat proiectul
OUG privind reducerea numãrului de membri
din Consiliul ASF ºi ar fi acceptat „protejarea
frauduloasã” a intereselor societãþii de asigurãri
Carpatica, informeazã DNA. Mai exact, Direc-
þia Naþionalã Anticorupþie a anunþat, ieri, cã în
dosarul „Carpatica” a fost extinsã urmãrirea pe-
nalã ºi faþã de Dan Radu Ruºanu, pentru aceste
douã infracþiuni. „În perioada mai - iunie 2013,
inculpaþii Carabulea Ilie, Mîrzac Marian, Mustã-
þea Radu, împreunã cu alte persoane, au consti-
tuit un grup infracþional organizat în vederea

DNA: Ruºanu, urmãrit penal pentru complicitate la abuz
în serviciu ºi constituirea unui grup infracþional organizat

Lucrãrile de construcþie a gazo-
ductului Iaºi-Ungheni sunt avansa-
te ºi vor fi încheiate pânã la 15 apri-
lie, vicepremierul Liviu Dragnea ve-
nind la Chiºinãu cu „ordinul de pla-
tã”, în sumã totalã de 1,2 milioane
euro, a afirmat premierul Victor
Ponta. „Evident cã ne-am þinut de
cuvânt ºi nu am venit cu mâna goa-
lã, ministrul Dezvoltãrii Regionale,-
 Liviu Dragnea, a venit cu ordinul
de platã pentru contribuþia Româ-
niei la ce s-a lucrat deja în partea
Republicii Moldova”, a spus Ponta
ieri, la Chiºinãu, într-o conferinþã
de presã susþinutã împreunã cu
omologul sãu moldovean, Iurie
Leancã. El a explicat întârzierile în
finalizarea lucrãrii prin faptul cã tre-
buie respectate procedurile europe-
ne în domeniu, care nu sunt cele
mai rapide. Vicepremierul român
Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltã-
rii Regionale, ºi vicepremierul mol-
dovean, Valeriu Lazãr, ministru al
Economiei, au semnat, în noiem-
brie, contractul de finanþare pentru
gazoductul Iaºi-Ungheni, în valoa-

Ponta: Gazoductul Iaºi-Ungheni,
finalizat pânã la 15 aprilie

sãvârºirii de infracþiuni legate de protejarea inte-
reselor financiare ale SC Carpatica SA. În urma
cercetãrilor efectuate pânã în prezent au rezultat
date cu privire ºi la participarea altor persoane la
activitatea infracþionalã care face obiectul cer-
cetãrilor prezentei cauze penale”, se aratã într-
un comunicat de presã al DNA. Din ordonanþa
de extindere a urmãririi penale întocmitã de pro-
curori rezultã cã existã date ºi indicii rezonabile
potrivit cãrora, în cursul lunii decembrie 2013,
Ruºanu „a exercitat presiuni”, în calitate de pre-
ºedinte al ASF, asupra mai multor societãþi de
asigurãri, „urmãrind ºi reuºind” impunerea lui
Radu Mustãþea la conducerea Biroului Asigura-
torilor de Autovehicule din România (BAAR),
asociaþie profesionalã formatã din toate societã-
þile de asigurãri din România, autorizate sã prac-
tice asigurãri de rãspundere civilã auto obligato-
rii ºi mandatate sã elibereze documente de asi-
gurare de rãspunde civilã auto Carte verde. „De
asemenea, cunoscând cã inculpatul Mîrzac Ma-
rian proteja interesele financiare ale SC Carpati-
ca Asig SA, suspectul Ruºanu Radu Dan a în-
treprins demersuri în vederea înlãturãrii, din ca-
drul Consiliului Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã a suspectului Tudor Daniel George, care
deþinea funcþia de vicepreºedinte pe sectorul de
supraveghere a asigurãrilor ºi în vederea înlo-
cuirii acestuia cu Mîrzac Marian. În felul acesta
preºedintele ASF a acceptat implicit protejarea
frauduloasã a intereselor SC Carpatica Asig SA”,
a precizat DNA. În acest context, susþin procu-
rorii, Ruºanu a fãcut demersuri pentru adopta-

rea unor ordonanþe de urgenþã de cãtre Guvern,
„care sã dea caracter normativ ºi obligatoriu in-
tereselor sale personale ºi de grup”, mai exact ar
fi întocmit proiectul OUG prin care numãrul de
membri din Consiliul ASF a fost redus de la 11 la
9, precum ºi pe cel de modificare a Legii 136/
1995 privind asigurãrile ºi reasigurãrile în Ro-
mânia. Procurorii DNA i-au oprezentat ieri lui
Ruºanu acuzaþiile ºi calitatea procesualã. Preºe-
dintele ASF a declarat, la ieºirea de la DNA, cã,
în opinia lui, motivul pentru care a fost chemat
de procurori are legãturã mai mare cu societatea
de asigurãri Astra SA decât cu ordonanþa ASF,
precizând cã marþea viitoare va avea rãspunsul
privind urmãrirea sa penalã. Potrivit lui Ruºanu,
OUG prin care a fost modificat numãrul de
membri din Consiliul ASF, respectând cu stric-
teþe criteriile din lege privind experienþa, vechi-
mea ºi, în special, incompatibilitatea cu membrii
Parlamentului, a fost solicitatã de Comisia Euro-
peanã ºi de Fondul Monetar Internaþional. „Eu
cred cã are legãturã mai mult cu Astra decat cu
ordonanþa, petnru cã aþi vãzut ºi dumneavoastrã
o declaraþie a domnului preºedinte Bãsescu, în
care spune cã pentru acþiunea nejustificatã la Astra
ar trebui sã rãspundã conducerea incompetentã
a ASF-ului. Vom vedea peste douã, trei, patru
sãptãmâni dacã acþiuneea incompetenþilor de la
ASF a fost nejustificatã vizavi de Astra sau dom-
nul preºedinte Bãsescu probabil cã a conchis cã
aceastã acþiune este nejustificatã ca sã-ºi apere
pe prietenul dânsului, domnul Dan Adamescu
(n.r. – patronul Astra)”, a mai spus Ruºanu.

Votul din cadrul Comitetului permanent
pentru lanþul alimentar ºi sãnãtatea anima-
lã (SCFCAH) privind autorizarea folosirii
bicarbonatului de sodiu în prepararea mi-
cilor care trebuia sã aibã loc joi a fost
amânat pentru luna iulie, au declarat surse
concordante. Votul din SCFCAH — comi-

tetul permanent condus de Comisia Euro-
peanã (CE) ºi în care sunt reprezentate la
nivel de experþi statele membre — a fost
amânat întrucât ºapte state au fost nemul-
þumite cã pe lista ce urma sã fie supusã
votului nu s-au aflat decât câteva produ-
se, printre care ºi micii româneºti. Întru-

cât nu exista o majoritate calificatã, acor-
darea acestei excepþii nu a mai fost supu-
sã la vot. Amânarea votului înseamnã prac-
tic cã situaþia actualã se va prelungi, res-
pectiv micii vor putea fi în continuare pro-
duºi ºi comercializaþi în România, dar nu
vor putea merge la export.

Micul românesc, interzis în continuare la export

Liderul PSD, premierul Victor
Ponta, susþine cã a discutat, joi, cu
ministrul Muncii, Mariana Câmpea-
nu (PNL), dupã ce aceasta s-a sfã-
tuit ºi cu liderul PNL, Crin Antones-
cu, ºi cã i-a transmis cã nu trebuie sã
demisioneze atât timp cât acuzaþiile
preºedintelui Traian Bãsescu nu se
bazeazã pe nimic concret. „Dupã ce
a discutat cu Antonescu, a discutat
cu mine ºi, din punctul meu de vede-
re, atât timp cât acuzaþiile preºedin-
telui Bãsescu nu se susþin pe nimic
concret, doamna Câmpeanu trebuie
sã îºi continue activitatea”, a spus
Ponta ieri. Referitor la faptul cã Agen-
þia Naþionalã de Integritate (ANI) s-a
autosesizat în cazul ministrului, Pon-
ta a rãspuns scurt : „Vedeþi ? Ce vreþi
eficienþã mai mare decât asta?”. Mi-
nistrul Muncii, Mariana Câmpeanu,
a declarat, joi searã, cã, în afarã de
preºedintele Traian Bãsescu, nimeni
nu i-a cerut demisia ºi crede cã tre-
buie sã ia o decizie pentru ea ºi fami-
lie, în condiþiile în care nu se simte
vinovatã, dar riscã sã nu îºi mai poa-
tã face treaba din cauza stresului. În-

Premierul insistã ca ministrul
Muncii sã-ºi continue activitatea

re de 5,289 milioane euro. Potrivit
lui Dragnea, este vorba de 10,5 km
de gazoduct pe teritoriul Republicii
Moldova, iar în partea de sud, tra-
versare a râului Prut de 134 de
metri. În 12 octombrie, premierul-
 Victor Ponta a declarat, pe ºantie-
rul gazoductului Iaºi-Ungheni, la ie-
ºirea din Vulturi (Iaºi), cã este mul-
þumit de stadiul lucrãrilor ºi cã gra-
ficul se respectã, spunând cã nu are
importanþã dacã se terminã în de-
cembrie sau februarie. Ponta a fost
prezent, în 27 august, în Republica
Moldova, la ceremonia de inaugu-
rare a gazoductului, alãturi de pre-
mierul moldovean, Iurie Leancã, ºi
comisarul european pentru Energie,
Günther Oettinger.

Tot ieri, la Chiºinãu, Ponta a anun-
þat cã guvernul român va oferi stu-
denþilor moldoveni burse de studiu
valabile pentru un an, suplimentar
sistemului de burse existent. Aceste
burse vor fi introduse din 2014 ºi
vor veni în sprijinul studenþilor mol-
doveni care vor sã înveþe în Româ-
nia pe parcursul a unui singur an.

trebatã ce a decis în urma întâlnirilor
cu Antonescu ºi Ponta, Câmpeanu a
precizat cã nu a decis nimic. „Sunt
în aceeaºi dilemã: dacã eu spun acum
«îmi dau demisia», toatã lumea zice
«e vinovatã. De aia îºi dã demisia».
Dar dacã eu mâine, poimâine ºi luni,
din cauza acestui stres, nu sunt în
stare sã mã concentrez ºi greºesc la
servici, cine rãspunde? Am sã-mi
strâng familia, o sã luãm o decizie
împreunã. Nu mai are nici o impor-
tanþã nici ce se întâmplã în media,
nici ce se întâmplã în Guvern, nici
ce se întâmplã în partid. De data
asta cred cã trebuie sã iau o decizie
pentru mine ºi pentru familia mea.
Atâta mizerie nu mi-am închipuit”,
a concluzionat Câmpeanu. Minis-
trul i-ar fi dat soþului sãu, în 2005,
când era directorul Casei de Pensii
Ilfov, pensie ºi indemnizaþie de în-
soþitor, în urma încadrãrii în gra-
dul I de invaliditate, drepturile fiind
acordate în baza unor „acte necla-
re ºi diagnostice discutabile”, afir-
mã Centrul de Investigaþii Media,
care a realizat ancheta jurnalisticã.
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Primăria Craiova şi Consiliului Judeţean
Dolj, în tandem pentru investiţii

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

La mijlocul lunii aprilie se vor
desfăşura la Craiova două eveni-
mente culturale de mare amploa-
re la care îşi vor aduce contr ibu-
ţia ambele instituţii. În perioada 19
şi 27 aprilie, Bănia va găzdui o
mare expoziţie, intitutală „Spaţiul
cosmic  european”, care va recrea
spaţiul cosmic. ”Va veni, în Cra-
iova, o expoziţie care nu a fost
până acum decât în marile c api-
tale europene, nic iodată la nivelul
unui oraş c are nu este c apitală”, a

declarat Olguţa Vasilescu. „Va fi
un moment de referinţă în viaţa
culturală a Craiovei, în sensul că
până în prezent această expoziţie,
în locurile prin care a mers, a fost
vizitată de peste 360.000 de oa-
meni”, a dec larat, la rândul lui,
preşedintele Ion Prioteasa.

Personalităţile
ale Uniunii
Europene,

printre invitaţi
Expoziţia va avea forma unei

sfere, care va fi adusă de trei TIR-
uri, având o greutate impresionan-
tă. În mijloc va fi Pământul, iar în
jur toate planetele. „Vom organiza
aici conferinţe de presă, instituţiile
de cultură vor fi prezente cu eve-
nimente”, a precizat preşedintele
Consiliului Judeţean Dolj. Secţia de
Ştinţe Naturale a Muzeului Naturii
se va ocupa, în mod special, de
acest proiect. Teatrul de Păpuşi şi
Casa de Cultură „Traian Demetres-
cu” vor fi desemnate, din partea
Primăriei Craiova, să participe cu
acţiuni culturale. „Ne aşteptăm să
vină chiar şi unele personalităţi de

Preşedi ntel e Consi l iul ui Judeţean
Dolj, Ion Prioteasa, şi primarul  Cra-
i ovei , Ol guţa Vasil escu, au prezentat,
ieri, într-o conferinţă de presă, proiec-
tel e comune pe care l e au deja în des-
făşurare şi cele care urmează să l e re-
ali zeze î n următoarel e l uni . Pri ntre
altele, cele două instituţii vor organiza

împreună două evenimente cul turale de
mare importanţă care se vor desfăşura
la mijlocul  lunii aprilie, o expoziţie care
va recrea spaţiul cosmi c şi care a mers
în aproape toate capitalele europene –
Craiova fiind o excepţie – şi Festivalul
„Shakespeare”, care va aduce în Bănie
cel e mai bune teatre din lume.

rang ale Uniunii Europene,  vom
vedea până atunci, nu pronunţăm
nume”, a avansat un detaliu de or-
ganizare preşedintele Ion Priotea-
sa.  În 2013,  expoziţia a fost la
Madrid,  Budapes ta,  Hanovra,
Varşovia,  Bratis lava,  Dublin,
Roma, Vilnius, Talin,  Munchen,
Lisabona, iar anul acesta merge în
Grecia, Italia, Olanda, la Craiova
şi în Bulgaria. „Un cuvânt greu de
spus l-a avut şi domnul deputat

Marian Jean Marinescu pen-
tru ca această expoziţie să
vină la Craiova”, a ţinut să
precizeze preşedintele Con-
siliului Judeţean Dolj.

Festivalul
„Shakespeare”,

o ediţie
finanţată

de Primăria
Craiova

Tot în acea perioadă se
va desfăşura şi Fes tivalul
„Shakespeare”. „Festivalul
este organizat anul acesta,
în princ ipal, de Primăria
Craiova, care a alocat apro-
ximativ 20 miliarde de lei
vechi. Vor fi spectacole şi
în pieţele oraşului, vor veni
c ele mai mari teatre din
lume”, a menţionat primarul Cra-
iovei. Ion Prioteasa a declarat că
şi Consiliului Judeţean Dolj oferă
sprijin financiar,  ca în fiecare an,
ac ordând pentru această ediţie
suma de trei miliarde de lei vechi.
Edilul-şef al Craiovei a declarat că

zona centrală a oraşului va arăta
foarte bine în această perioadă.
Lucrările la centrul vechi nu se
vor termina până atunci,  dar s tră-
zile aflate în şantier se vor închi-
de pentru două săptămâni, lucrul
fiind reluat apoi. „Astăzi m-am
întâlnit cu asociaţiile de proprie-
tari din zona centrală, împreună
cu sponsorii care vor repara faţa-
dele până la acea dată. RAADPFL
le va pune la dispoziţia locatarilor

c are domic iliază în
zona centrală şi glas-
tre cu flori pentru fe-
restre. Vrem să arătăm
lumii şi Europei că sun-
tem deja pregătiţi să fim
Capitală culturală euro-
peană”, a declarat Ol-
guţa Vasilescu.

Firma Eti
construieşte
fabrica de
la Craiova
Firma Eti din Turcia

va începe să-ş i con-
struiască fabrica de la
Craiova în acest an, şi
acesta fiind tot un pro-
iec t comun al c elor
două instituţii. Investi-
torii s-au aşezat în Par-
cul Industrial al Con-

siliului Judeţean Dolj, c are le-a
acordat un teren de 7,7 hectare
pentru care, recent, le-a fost eli-
berat şi certific atul de urbanism
pentru construcţie. „Investiţia este
în grafic şi ne aşteptăm să se fina-
lizeze anul acesta pentru ca anul
viitor deja fabrica să fie funcţiona-

lă”, a declarat Olguţa Vasilescu.
„Din acest moment nu mai sunt
dubii pentru că s-a trecut la faza
în care există un certificat de ur-
banism. Delegaţia va fi prezentă şi
săptămâna vitoare, ne aşteptăm să
bage prima cupă în pământ şi să
poată începe”, a declarat Ion Prio-
teasa. Potruvit autorităţilor, firma
ETI doreşte să investească în jur
de 30 milioane de euro. „În acest
moment,  Parc ul Indus trial ş i-a
epuizat întreaga capacitate, nu mai
are nici un fel de metru de teren.
În prima şedinţă vom realiza al doi-
lea parc industrial, pe care vrem
să îl facem cu fonduri europene”,
a mai adăugat preşedintele Consi-
liului Judeţean Dolj.

100 de localităţi
din Dolj deţin

alimentare
cu apă

Masterplanul de apă şi canaliza-
re este un alt proiect comun. Pri-
marul Lia Olguţa Vasilescu a decla-

rat că anul trecut s-au introdus în
Craiova 30 de kilometri de reţea de
canalizare şi 20 de kilometri de re-
ţea de apă, iar anul acesta vor fi in-
troduşi alţi 40 de kilometri de cana-
lizare şi 20 kilometri de reţea de apă.
”După perioada de licitaţii, a rămas

o sumă de aproximativ 10 milioane
de euro economii pe care vrem să
îi transferăm către celelalte reţele
pentru a termina municipiul Craio-
va până în anul 2016, aşa cum am
promis”, a declarat primarul Craio-
vei. Preşedintele Ion Prioteasa a
precizat că au fost realizate licitaţii
în toate localităţile unde acest mas-
terplan a devenit viabil, respectiv la
Filiaşi, Segarcea, Bechet, Dăbuleni,
Băileşti, Calafat, Ciuperceni. „Se
lucrează la faza a doua a proiectu-
lui, unde ne aşteptăm să obţinem o
sumă mult mai mare, peste 200 mi-
lioane de euro. Vom putea ajunge la
100 de localităţi din judeţul Dolj cu
alimentare cu apă”, a menţionat Ion
Prioteasa.

Masterplanul de
deşeuri, în faza

de licitaţie
Celălalt masterplanul al judeţu-

lui, cel de gestionare a deşeurilor,
este tot un proiect, care este la fel
de important. „Este unul dintre cele

mai dragi mie pentru că, în
sfârşit, vom scăpa de gunoa-
iele care sunt prin cartiere şi
de pubelele total neigienice de
acum. Ele vor fi încastrate în
pământ. Am reuşit, printr-o
muncă asiduă, să îl deblocăm
şi am ajuns în procedura de
lic itaţie”, a declarat Olguţa
Vasilescu. Preşedintele Con-
siliului Judeţean Dolj,  Ion
Prioteasa, a declarat că acest
proiect, care are o valoare de
54 milioane de euro, a fost
deblocat după şapte ani de aş-
teptare atunci când Primăria
Craiova a acceptat să pună
la dispoziţie depozitul ecolo-
gic de la Mofleni. „Suntem
în faza de licitaţie, suntem
foarte aproape de a termina
licitaţiile şi de a trece la faza
finală în care trebuie să ale-
gem operatorii”, a declarat
preşedintele Consiliului Jude-

ţean Dolj. Ion Prioteasa a menţio-
nat că masterplanul va trebui să fie
implementat mai repede decât ce-
lelalte proiecte pentru că vine de
pe exerciţiul financiar 2007-2013,
ceea ce înseamnă că sunt doi ani
la dispoziţie pentru a fi terminat.
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Doi doljeni, angajaþi ai SC FIN
CONSTRUCT SRL, firma care
executã lucrãrile la reþeaua de ca-
nalizare în oraºul Dãbuleni, au fos-
t,ieri, la un pas de moarte, dupã ce
un mal de pãmânt s-a prãbuºit pes-
te ei. Cei doi  muncitori, George
Chiuþã, de 35 de ani, din comuna
Iºalniþa ºi Victor Mihalache, de 53
de ani, din Amãrãºtii de Sus, au
intrat într-un canal sãpat în pã-
mânt, pentru a monta o piesã. În
timp ce lucrau de zor, un mal de

Brânduºa Oiþa, de 27 de ani, din Cra-
iova, o tânãrã crescutã la un Centru de
plasament ºi angajatã acum la SC Salu-

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, po-
liþiºti din cadrul Serviciului de Investiga-
rea Fraudelor, cu sprijinul lucrãtorilor din
cadrul Biroului Rutier Craiova ºi Serviciu-
lui de Informaþii ºi Protecþie Internã Dolj,
i-au reþinut ºi introdus în arestul IPJ Dolj,
pe bazã de ordonanþã de reþinere pentru
24 de ore, pe Chiril Roibu, de 49 de ani,
din Craiova ºi Gheorghe Colici, de 27 de
ani, din comuna Pleniþa, cercetaþi pentru
sãvârºirea infracþiunii de contrabandã.

Mai exact, în baza informaþiilor pe care
le deþineau ºi în urma activitãþilor specifi-
ce desfãºurate de oamenii legii, în cursul
zilei de joi a fost identificat în trafic, în
comuna Bucovãþ, Chiril Roibu, în timp ce
transporta într-un autoturism marca Audi,
2.490 pachete de þigãri Viceroy, având
aplicate timbre de marcaj din altã þarã, mai
exact din Ucraina. Poliþiºtii au stabilit fap-

Doi muncitori rãniþi dupã ce s-aDoi muncitori rãniþi dupã ce s-aDoi muncitori rãniþi dupã ce s-aDoi muncitori rãniþi dupã ce s-aDoi muncitori rãniþi dupã ce s-a
prãbuºit un mal de pãmânt peste eiprãbuºit un mal de pãmânt peste eiprãbuºit un mal de pãmânt peste eiprãbuºit un mal de pãmânt peste eiprãbuºit un mal de pãmânt peste ei
Doi muncitori, angajaþi ai firmei

care efectueazã lucrãrile de cana-
lizare în oraºul Dãbuleni au fost rã-
niþi ieri, dupã ce un mal de pãmânt
s-a surpat peste ei. Cei doi erau în
timpul serviciului, au intrat într-
un ºanþ sã monteze o piesã când

s-a prãbuºit pãmântul peste ei,
însã au fost scoºi de colegi ºi au
ajuns la spital, starea lor fiind sta-
bilã. Reprezentanþii Inspectoratu-
lui Teritorial de Muncã Dolj spun
cã aºteaptã rezultatul anchetei
fãcute de angajator în cauzã.

pãmânt s-a prãbuºit peste ei. Din
fericire, colegii lor au intervenit ºi
i-au scos repede, au chemat am-
bulanþa, cei doi muncitori fiind
transportaþi la Spitalul Orãºenesc
Dãbuleni. Aici au primit îngrijiri
medicale, s-a stabilit cã nu par sã
aibã leziuni care sã le punã viaþa în
pericol, însã s-a luat decizia trans-
ferãrii lor la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova pentru
investigaþii suplimentare. La faþa
locului au ajuns poliþiºtii din locali-

tate, dar ºi un inspector al Inspec-
toratului Teritorial de Muncã (ITM)
Dolj, pentru verificãri. Având în
vedere cã incidentul nu s-a soldat
cu pierderi de vieþi omeneºti, îi re-
vine datoria firmei angajatoare sã
stabileascã circumstanþele produ-
cerii evenimentului.

„Ce pot sã vã spun este cã doi
angajaþi ai societãþii care execu-
tã lucrãrile la reþeua de canaliza-
re în Dãbuleni au fost rãniþi dupã
ce s-a surpat un mal de pãmânt

peste ei, însã acum starea lor de
sãnãtate este bunã. Ambii aveau
cãrþi de muncã ºi erau în timpul
serviciului. Cercetarea cu privi-
re la condiþiile producerii eveni-

mentului o fac reprezentanþii so-
cietãþii angajatoare, apoi o trimit
la noi pentru avizare”, ne-a de-
clarat Cãtãlin Mohora, inspector-
ºef al ITM Dolj.

Încãtuºaþi pentru
contrabandã cu þigãri

Doi bãrbaþi, despre care poliþiºtii craioveni aveau informaþii cã
s-ar ocupa cu comercializarea þigãrilor de contrabandã prin

municipiu, dar ºi prin judeþ, au fost reþinuþi pe 24 de ore, dupã
ce au fost prinºi în trafic având într-un autoturism aproape

2.500 de pachete de þigãri, provenite din Ucraina. Unul dintre ei
transporta þigãrile, iar cel de-al doilea era antemergãtor, având

rolul de a-ºi anunþa complicele de eventuale filtre ale Poliþiei.
„Manevra” nu le-a reuºit, astfel cã au ajuns dupã gratii.

tul cã þigãrile au fost cumpãrate de la
Gheorghe Colici, folosit drept antemergã-
tor pentru transport ºi oprit în acelaºi loc,
înainte de a apuca sã-ºi alerteze compli-
cele. Poliþiºtii au confiscat þigãrile, dar ºi
maºina în care le-au gãsit, iar pe cei doi
bãrbaþi urmeazã sã-i prezinte instanþei cu
propunere de arestare preventivã.

„Cantitatea de þigãri indisponibilizatã a
fost predatã Direcþiei Vamale Craiova, pre-
judiciul stabilit de aceastã instituþie fiind
de aproximativ 34.000 lei. De asemenea,
a fost indisponibilizat ºi predat organelor
vamale ºi autoturismul în care au fost
transportate þigãrile. Cei doi suspecþi au
fost reþinuþi ºi introduºi în arest, urmând
sã fie prezentaþi magistraþilor Judecãtoriei
Craiova cu propunere de arestare preven-
tivã”, ne-a declarat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Brânduºa recidiveazã!
A dus la Poliþie portofelulA dus la Poliþie portofelulA dus la Poliþie portofelulA dus la Poliþie portofelulA dus la Poliþie portofelul

gãsit pe stradãgãsit pe stradãgãsit pe stradãgãsit pe stradãgãsit pe stradã
Brânduºa Oiþã, craioveanca

de 27 de ani, angajatã la SC
Salubritate SRL Craiova, care,
de douã ori a gãsit obiecte
pierdute prin Craioviþa Nouã,
mai exact un portmoneu cu
peste 700 de lei, în 2012, ºi un
telefon mobil în 2013, bunuri pe
care le-a predat poliþiei, a dat
joi, peste încã un portmoneu, în
care erau 517 lei, documente ºi
carduri bancare, pierdut de o
craioveancã, tot de 27 de ani.
Brânduºa a dus portofelul la
Secþia 5 Poliþie Craiova, fãrã sã
se gândeascã sã opreascã vreun
leu, astfel cã va primi încã o
diplomã din partea conducerii
Poliþiei doljene.

britate SRL Craiova, a devenit un exem-
plu pentru mulþi craioveni. Asta pentru
cã ºi-a fãcut un obicei din a preda poli-
þiei bunurile pe care le gãseºte pe stra-
dã, indiferent de valoarea lor ºi în ciu-
da faptului cã ea trãieºte din salariul mi-
nim. Astfel, joi dupã-amiazã, în timp ce
fãcea curãþenie în zona blocului 15 de
pe strada George Enescu din Craiova,
Brânduºa a gãsit un portofel de culoare
neagrã, în care se aflau documente de
identitate, douã carduri bancare, pre-
cum ºi suma de 517 lei. Fãrã sã stea pe
gânduri, craioveanca a dus portofelul
la sediul Secþiei 5 Poliþie Craiova, iar în
baza documentelor, poliþiºtii au identi-
ficat persoana care le pierduse, Larisa
Sãndulescu, 27 de ani, din Craiova.
Tânãra a fost invitatã la sediul Secþiei
5 Poliþie, din Craioviþa Nouã, unde i-au
fost restituite bunurile pierdute ºi a avut
ocazia sã-i mulþumeascã fetei care i le-
a înapoiat. Brânduºa este deja bine cu-
noscutã în rândul poliþiºtilor craioveni
pentru astfel de gesturi, craioveanca ga-

sind în alte douã si-
tuaþii bunuri pe care
le-a predat oamenilor
legii.

„Comanda Inspec-
toratului a felicitat-o
pe tânãrã pentru ges-
tul sãu ºi a apreciat
cã este un exemplu
de spirit civic. Ace-
leaºi felicitãri le-a pri-
mit craioveanca ºi de
la ºeful Secþiei 5 Po-
liþie Craiova, dar ºi de
la proprietara bunuri-
lor” ,  ne-a  dec lara t
agent principal Ame-
lia Cãprãrin, din ca-
drul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

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



cuvântul libertãþii / 5sâmbãtã, 22 februarie 2014
actualitate

Daniel Constantin ºi agricultura RomânieiDaniel Constantin ºi agricultura RomânieiDaniel Constantin ºi agricultura RomânieiDaniel Constantin ºi agricultura RomânieiDaniel Constantin ºi agricultura României
MIRCEA CANÞÃR

În frecvente împrejurãri aflãm cã Da-
niel Constantin este ministrul Agricultu-
rii ºi Dezvoltãrii Rurale ºi, de datã recen-
tã, chiar i-ar fi surâs funcþia de vicepre-
mier al Guvernului. La care, totuºi, pen-
tru respectarea adevãrului, ºi-a exprimat
disponibilitatea de a renunþa. Ministerul
pe care îl conduce este unul cu o impor-
tanþã aparte în peisajul economiei naþio-
nale. Creºterea economicã pe anul tre-
cut, de 3,5%, a fost pusã precumpãnitor
pe seama anului agricol generos, încât
nu puþine comentarii, mai mult sau mai
puþin maliþioase, au fãcut trimitere la aju-
torul Celui de Sus, care nu ne-a pãrãsit.
În aceastã logicã, de bunã seamã cã abor-
dãrile celui care deþine portofoliul Agri-
culturii în Guvernul Victor Ponta au im-
portanþa lor, mai ales prin legãtura cu
strategia alimentarã a þãrii. Deºi, când nu
are oloage declaraþii politice, Daniel Con-
stantin nu spune mai nimic interesant din

domeniul de competenþã încredinþat. ªi
câte ar fi de spus! Ieri, de pildã, potrivit
site-ului ministerului, Daniel Constantin
s-a aflat în Baia Mare, în cadrul „proce-
sului de consultare ºi informare” pri-
vind pregãtirea Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã (2014-2020), preco-
nizate fiind ºi câteva vizite la GAL Mara-
mureº Vest, SC Romavis SRL din Seini
ºi Primãria Sighet. Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã (2014-2020) are, de
bunã seamã, importanþa sa. Mai ales cã
sectorul de irigaþii, de pildã, va beneficia
de o alocare financiarã de peste 371 de
milioane de euro, faþã de numai 60 mili-
oane euro pentru infrastructura secun-
darã de irigaþii, sumã prevãzutã pentru
2007-2013. Cã fondurile europene pen-
tru organizaþiile de utilizatori de apã au
ajuns la 111 milioane euro este o altã dis-
cuþie. Ce ne spunea cu nu mult timp în
urmã liderul conservatorilor (PC), numit

ministru la Agriculturã ºi Dezvoltare Ru-
ralã: „România iriga înainte de 1990
peste 3 milioane ha, iar în prezent a
ajuns la doar câteva sute de mii. Prin
noile investiþii în acest sector se doreºte
atingerea unei suprafeþe de 1 milion ha
în 2020”. Cu alte cuvinte, peste ºase ani
România, graþie Programului Naþional de
Dezvoltare Ruralã, ronþãindu-se suma de
371 milioane euro de cãtre clientela poli-
ticã plantatã pe la ANIF-urile din terito-
riu, peste tot niºte pseudo-incompetenþi,
ar putea ajunge la o treime din suprafaþa
amenajatã ºi irigatã „pe vremea ailaltã”.
Mare „noroc” pe capul producãtorilor
agricoli cu un asemenea ministru. Deloc
ispitit sã acroºeze starea de lucruri ac-
tualã, în ultima decadã a lunii februarie
a.c., când ar trebui sã se vorbeascã de
aºa ceva. Care este þinta pentru 2020 s-a
înþeles, dar pe ce s-ar putea rezema anul
acesta producãtorii agricoli, în perioade-

le în care ar fi necesarã irigarea culturi-
lor agricole? S-a spus cã preþul apei pen-
tru irigaþii în acest an ar putea fi redus
cu 25-30% faþã de valoarea anului tre-
cut, dupã ce Agenþia Naþionalã de Îmbu-
nãtãþiri Funciare va achiziþiona energie
electricã direct de la producãtori (ºtire
Agerpres). Tot în aceeaºi declaraþie, Da-
niel Constantin mai spunea: „Cred cã reu-
ºim, în doi ani de zile, sã terminãm sã
modernizãm infrastructura. Asta înseam-
nã înlocuirea motoarelor, a pompelor ºi
costuri mai mici pentru energie”. În alte
împrejurãri s-a vorbit de alocarea unei cote
de 10% din energia verde pentru sistemele
de irigaþii ºi scutirea de orice platã a apei
extrase din cursurile interioare. Pânã acum
nu s-a materializat nimic. Ministrul MADR
poate participa la câte conferinþe PNDR
2014-2020 doreºte, despre viitorul satului
românesc, retorica sa rãmâne mecanicã ºi
ipocritã, ca sã nu spunem altfel.

Potrivit reprezentanþilor Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã
Dolj în acest interval s-au în-
registrat 911 cazuri de infec-
þii acute ale cãilor respiratorii
superioare ºi 615 de cazuri de
pneumopatii acute. Cei mai
mulþi bolnavi au fost din rân-
dul copiilor, dar destule cazuri
s-au înregistrat ºi printre per-
soanele vârstnice. În momen-
tul în care s-au prezentat la
medic aceºtia au acuzat du-
reri de cap, febrã mare ºi re-
spiraþie greoaie. Chiar dacã au
fost înregistrate peste 1.500

Sãptãmâna aceasta, la sediul
Administraþiei Naþionale „Apele
Române”, a avut loc întâlnirea
Comitetului Director unde au par-
ticipat fostul preºedinte al Româ-
niei, Ion Iliescu, ministrul Mediu-
lui Rovana Plumb, directorul ge-
neral al ANAR, Vasile Pintilie, di-
rectorii de departamente din ca-
drul ANAR, directorii Administra-
tiilor Bazinale de Apã, printre care
ºi directorul Administraþiei Bazi-
nale de Apã Jiu, Marin Talãu.

Tema întâlnirii a fost „Apele
Române – un management dura-
bil în domeniul apelor”. Cu aceas-
tã ocazie  au fost analizate acti-
vitãþile de gospodãrirea apelor ale
Administraþiei Naþionale „Apele
Române”, implementarea Direc-
tivelor Europene – Directiva Ca-
dru Apa CE/2000/60 ºi Directiva
Inundaþii CE/2007/60, manage-
mentul riscului la inundaþii în con-
textul schimbãrilor climatice, dar
ºi mãsurile de adaptare, precum
ºi proiectele strategice.

Amenajarea bazinelor hidrogra-
fice, pe agenda discuþiilor

În cadrul discuþiilor a fost

În doar o sãptãmânã, peste 600 de doljeni au ajuns la doctor cu
pneumonie, o bunã parte din aceºtia având nevoie de internare în spital

pentru a evita apariþia oricãror complicaþii medicale.

de cazuri de infecþii respira-
torii, în judeþul Dolj nu a fost
depistat pânã acum niciun caz
de gripã.

Cu toate acestea, cei care
prezintã semne de rãcealã ar
trebui sã nu ezite sã anunþe me-
dicul de familie. În plus, pen-
tru a preveni îmbolnãvirile, spe-
cialiºtii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã îi sfãtuiesc pe doljeni
sã respecte o serie de mãsuri.
Medicii recomandã spãlarea
frecventã a mâinilor, cu apã ºi
sãpun, în special în situaþii de
participare la activitãþi publice.

În caz de strãnut, este reco-
mandatã folosirea batistelor din
hârtie, de unicã folosinþã, care
previn rãspândirea picãturilor
potenþial infectate în mediul
ambiant.

Antibiotice,
doar cu prescripþie
de la medic

În schimb, nu este indicat
consumul de antibiotice fãrã
prescripþie din partea medicu-
lui întrucât o astfel de atitu-
dine ar putea determina apa-
riþia mai multor probleme me-
dicale. Potrivit medicilor, au-
tomedicaþia cu antibiotice în
cazul virozelor respiratorii
este una eronatã, care poate
avea efecte secundare. Asta
pentru cã virozele respirato-
rii sunt în proporþie de 90%
de origine viralã ºi nu rãspund
la tratamentul cu antibiotice.
Administrarea abuzivã de an-
tibiotice poate avea ca rezul-
tat negativ, în timp, apariþia
rezistenþei la acest tip de me-
dicamente. În aceste condiþii,
în momentul în care organis-
mul se confruntã cu infecþii
bacteriene, antibioticele nu îºi
mai fac efectul.

În aceastã perioadã este in-
dicat consumul de fructe ºi
legume, care asigurã un aport
optim de vitamine, pentru în-
tãrirea sistemului imunitar.
Este, de asemenea, important
sã se respecte orele de somn
pentru a evita slãbirea siste-
mului imunitar.

RADU ILICEANU

Fostul preºedinte Ion Iliescu,
prezent la întâlnirea

cu directorii „Apele Române”
abordatã tematica amenajãrii in-
tegrate a bazinelor hidrografice
ca bazã de dezvoltare durabilã
pentru societate, tematica inun-
daþiilor rapide, dar ºi rolul pe care
îl are Administraþia Naþionalã
„Apele Române” în acest context,
corelat cu rolul altor instituþii pre-
cum Romsilva, Agenþia Naþiona-
lã pentru Îmbunãtãþiri Funciare ºi
Consiliile Locale. A fost pusã în
evidenþã importanþa reîmpãduri-
rilor, programele de combatere a
eroziunii solului ºi corectarea to-
renþilor, precum ºi cele mai bune
practici în domeniul agricol, ca
mãsuri non-structurale cu un rol
foarte important în managemen-
tul riscului la inundaþii generate
de viiturile rapide.

La finalul întâlnirii a fost ana-
lizat mecanismul economic al Ad-
ministraþiei Naþionale „Apele Ro-
mâne” de recuperare a costuri-
lor ºi s-a subliniat importanþa gã-
sirii unor soluþii de adaptare eco-
nomicã ºi suplimentare a venitu-
rilor prin evitarea de noi taxe sau
contribuþii.

RADU ILICEANU
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Claudia Benchescu, preºedintele
Cluburilor Studenþeºti Liberale ºi
membru în biroul de conducere
LYMEC din partea României, ºi-a
exprimat profunda îngrijorare de
ceea ce se întâmplã în Ucraina.

Poate cea mai bunã definiþie a termenu-
lui de „voluntar” ar fi cã este o persoanã
care din proprie iniþiativã “decide sã facã
ceva”. Trecând de la definiþii la acþiune,
voluntarul este acela care, pus în faþa unei
persoane care este în dificultate sau în faþa
unei situaþii delicate, decide sã intervinã
pentru a schimba radical acea situaþie, sta-
rea acelei persoane, dând astfel, prin pro-
pria-i acþiune, alt curs acelei situaþii.

În România, peste 6 milioane de oameni
locuiesc în zone cu risc crescut la dezas-
tre, iar practica a demonstrat cã evenimen-
tele generatoare de situaþii de urgenþã nu
pot fi evitate, însã, uneori, acestea pot fi
gestionate iar efectele lor pot fi reduse prin
implicare voluntarilor. Organizaþiile de vo-

Într-o declaraþie comunã a European
Liberal Youth (LYMEC) ºi Internatio-
nal Federation of Liberal Youth (IF-
LRY) asupra situaþiei din Ucraina, pre-
ºedinþii celor douã organizaþii condam-
nã folosirea forþei împotriva manifes-
tanþilor neînarmaþi din centrul Kievului.

Regimul condus de preºedintele Viktor
Ianukovici apeleazã la forþa armelor,
deºi, în ultimile zile, autoritãþile ucrai-
niene pãreau sã facã un real progres în
rezolvarea conflictului pe calea dialo-
gului, prin negocierile purtate cu re-
prezentanþii opoziþiei.

„Sunt alãturi de familiile victime-
lor, îmi exprim întreaga compasi-
une ºi sper ca violenþele sã încete-
ze cât mai curând. Consider cã
viitorul Ucrainei nu poate fi decât
alãturi de Europa. Regimul Ianu-

kovici trebuie sã conºtientizeze
acest fapt cât mai urgent ºi sã lase
democraþia ºi destinul european sã-
ºi urmeze cursul în Ucraina. Folo-
sirea forþei împotriva manifestan-
þilor este inacceptabilã ºi, mai de-
vreme sau mai târziu se va dovedi
cã a fost inutilã ºi cã nu a putut fi
o stavilã în calea asiraþiilor euro-
pene ale poporului ucrainean...”, a
spus Claudia Benchescu.

„Escaladarea violenþelor este
provocatã de preºedintele
Ianukovici”

Prin intermediul comunicatului,
IFLRY ºi LYMEC îºi reafirmã în-
treaga solidaritate cu poporul
ucrainean ºi susþine lupta acestuia
pentru demnitate, protejarea drep-
turilor omului ºi democraþiei. ”În
mod evident, escaladarea violen-
þelor este provocatã de preºedin-
tele Ianukovici ºi regimul sãu.
Dupã ce discuþiile purtate toatã
noaptea cu liderii opoziþiei au eºuat,

spre dimineaþã, când partidele de
opoziþie au fost blamate ca fiind
singurele de vinã pentru violenþe,
a devenit foarte clar cã noi nego-
cieri cu regimul existent ar fi ex-
trem de suspecte, dacã nu impo-
sibile”, se aratã în documentul
semnat de cãtre Christian Schar-
ling, preºedintele IFLRY ºi Jeroen
Diepemaat, preºedintele LYMEC.

Se solicitã urmãrirea în justiþie
a celor vinovaþi

În încheierea declaraþiei, cei
doi preºedinþi afirmã sprijinul ne-

condiþionat al organizaþiilor pe
care le conduc pentru parcursul
european al Ucrainei. De aseme-
nea, IFLRU ºi LYMEC fac apel
la Uniunea Europeanã, Consiliul
Europei ºi alte organizaþii inter-
naþionale pentru adoptarea unor
mãsuri ferme în vederea înce-
tãrii imediate a violenþelor. De
asemenea, prin comunicat se
solicitã urmãrirea în justiþie a
celor vinovaþi de comiterea vio-
lenþelor ºi alegeri prezidenþiale
anticipate.

MARGA BULUGEAN

Reprezentanþii ISU Dolj anunþã cã 2014 este anul voluntariatului ºi
toate activitãþile de acest fel vor fi încurajate de autoritãþi, întrucât

activitatea de voluntariat se dovedeºte a fi un element din ce în ce mai
important pentru dezvoltarea societãþii civile.

luntari au un rol deosebit de important în
acþiunile de rãspuns la dezastre, acþionând
pentru evacuarea populaþiei sau a bunurilor
periclitate, asigurarea cazãrii ºi adãpostirii,
apei ºi hranei pentru persoanele afectate sau
evacuate, acordarea asistenþei medicale de
urgenþã, acordarea de ajutoare de primã
necesitate, despãgubiri ºi asistenþã socialã
ºi religioasã, prevenirea îmbolnãvirilor în
masã sau reabilitarea zonelor afectate. În
scopul apãrãrii vieþii, avutului public ºi/sau
a celui privat împotriva incendiilor ºi a al-
tor calamitãþi, la nivelul consiliilor locale,
s-au constituit servicii publice voluntare
pentru situaþii de urgenþã.

„Serviciile voluntare pentru situaþii de ur-
genþã se bazeazã în mod special pe o presta-

þie personalã, voluntarã ºi
gratuitã. Noi am fost de
foarte multe ori sprijiniþi de
serviciile voluntare locale
pentru situaþii de urgenþã,
organizãm concursuri, pen-
tru a le testa nivelul de pre-
gãtire, ºi fac faþã cu brio.
Ceea ce ne dorim, de fapt,
este sã încurajãm orice per-
soanã care doreºte sã devi-
nã voluntar, pentru cã nici-
odatã o mânã de ajutor nu
prisoseºte”, a explicat mr.
Florin Cocoºilã, purtãtorul
de cuvânt al ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Astãzi, începând cu ora 17.00, va avea loc
la Palatul Parlamentului, Sala Alexandru Ioan
Cuza, cea de-a 9 a ediþie a Galei TNL, sub
egida ”Cultura românã, culturã europeanã”.
Preºedintele PNL, Crin Antonescu, va parti-
cipa la Gala TNL alãturi de alþi lideri liberali.
Tema Galei din acest an a pornit de la ideea
potrivit cãreia armonia dintre cetãþeni ºi sis-
temul de guvernare nu þine doar de cifre ºi
mãsuri economice, ci ºi de identitatea noas-
trã ca popor, de cultura românã. Cultura este
un organism viu care se regenereazã perma-
nent prin actul cultural, fie cã acesta se în-
dreaptã cãtre pãstrarea tradiþiilor sau spre
abordãri contemporane. Cultura românã se
naºte aici, dar se afirmã cu mândrie între
marile culturi din Europa ºi din lume. Gala
TNL aduce an de an pe scenã tineri remarca-

Cea de-a XI-a ediþie a Galei TNL:

„Cultura românã, culturã europeanã”
bili care îºi canalizeazã energia cãtre promo-
varea valorilor liberale ºi democratice. De ase-
menea, Gala este un prilej ca tinerii liberali sã
îºi arate aprecierea pentru lideri ai societãþii
româneºti, fie cã este vorba despre persona-
litãþi liberale sau din afara partidului.

MARGA BULUGEAN

SIF Transilvania ºi SIF
Oltenia înregistreazã mici di-
minuãri ale activelor nete, de
sub 0,9%. Pe ansamblul SIF,
investiþiile pe termen scurt au
suferit o uºoarã contracþie de
-1,1%. Ponderea investiþiilor
pe termen scurt în total acti-
ve a fost de 66% (68% ante-
rior) la finele lunii ianuarie.
Acþiunile cotate, care erau pe
ansamblul portofoliilor SIF la
finele lunii anterioare în va-
loare 4,9 miliarde lei, nu ºi-
au modificat valoarea ºi deþin
o pondere în total active ceva
mai mare decât luna anterioarã

SIF Oltenia: cea mai mare deþinere de acþiuni necotate
ºi anume 69,7% ( 69,3%).
Acþiunile necotate pe ansam-
blul SIF, care aveau la finele
lunii anterioare valoarea de
1,35 miliarde lei ºi reprezen-
tau 20,3% din total active, la
finele lunii raportate, sunt cu
5,1% sub nivelul anterior, res-
pectiv 1,28 miliarde lei, ºi cu
18% pondere în total active.
Cea mai mare deþinere de ast-
fel de acþiuni se regãseºte la
SIF Oltenia, unde acestea au
valoarea de 630 milioane lei,
iar cea mai micã deþinere la SIF
Moldova cu 67 milioane lei.

MARGA BULUGEAN
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GEORGE POPESCU

A trecut aproape neobservat acest
ultim 19 februarie, ziua – ipoteticã
ºi ea – a naºterii lui Marin Sorescu.
Mi-am amintit când mi-a destãinuit
– în felul acela al sãu ºugubãþ – cã,
în realitate, venise pe lume pe 29
ale lunii (într-un an impar) ºi cã, dint-
o comoditate birocraticã, la Primã-
ria din Bulzeºti l-au înregistrat pe
19, unde rãmãsese un loc liber în re-
gistru.

ªi fiindcã amintirea sa nu-mi dã
pace, am regãsit ieri, de ziua mea,
aceste versuri rãzleþe, ocazionale,
scrise într-un sfârºit de noiembrie,
datã a plecãrii sale dintre noi, pe la
Pescara, în Italia, pe unde hãlãdu-
iam pe urmele unui confrate de-al
lui ºi de-al meu, Gabriele D’Annun-
zio, mult mai noroc, în viaþã ºi în
postumitate, decât noi. Versurile le-
am scris atunci pentru uz propriu: o
terapie împotriva uitãrii ºi ca probã
de verificare a identitãþii care te în-
cearcã atunci când te trezeºti depar-
te de casã. Le propun aici sub sem-
nul preþuirii niciodatã stinse faþã de
marele cãrturar care mi-a marcat
într-un mod ireversibil destinul.

Pe traiectoria unei linii drepte nu se poate întâmpla nimic

dacã, printr-un hazard cine ºtie de cine închipuit,
nu trece cumva pe ea un poet târându-ºi greoi
valiza burduºitã cu opera sa
pe care nimeni în acel moment nu dã vreun ban.

Fireºte, nu existã linii drepte decât pe tablele
profesorilor de specialitate.

Pentru cine nu ºtie încã o linie dreaptã n-are nicio justificare în realitate,
unica ei realitate este punctul de pornire
ºi gândul celui ce-o traseazã.

În rest, totul e doar o proiecþie, aproape o fantasmagorie.

Am fost odatã la Bulzeºti trimis mai curând de zeiþa Fatuma
sã-l caut pe Marin Sorescu ºi fiindcã plecase demult de-acolo
l-am gãsit peste tot.

Eu nu l-am cunoscut pe Marin Sorescu.
Deºi ne-am întâlnit de sute de ori.
Mi-a spus odatã când el ºtia ca se va muta din lumea asta,

Poem cu Marin SorescuPoem cu Marin SorescuPoem cu Marin SorescuPoem cu Marin SorescuPoem cu Marin Sorescu
era iarnã, ne-am întâlnit pe Mihai Viteazul, între Elena Cuza
ªi Carol I.

Amândoi, bolnavi. Suferinþa însã nu ne privea.
Aproape cã nu era a noastrã. Pe a mea, el o ºtia.
Eu ºtiam ceva, dar nu voiam sã cred. El ºtia ceva mai mult
Despre suferinþa mea ºi mi-a spus, îmbrãþiºându-mã, în stilul acela
Al sãu bulzeºtean þipând la mine: „Nu meritã, nu meritã, nu se meritã,
Ai grijã de tine, nu-i nimic mai preþios decât Viaþa!”.

Apoi, am început sã am îndoieli, mai multe decât oricând.

Marin Sorescu ºtia ceea eu abia dacã intuisem.

Ce ºtia el era greu, aproape imposibil de spus în cuvinte.
ªi cu toate acestea a spus-o: în versuri, de o simplitate care ascundea
mereu adâncimea gândului. Sau a adevãrului despre fiinþa
ce se zbate înãuntrul cuvintelor, despre micile întâmplãri
ale vieþii de fiecare zi ca atunci când te trezeºti dimineaþa
ºi dai peste o vrãbiuþã iscodind ºi ea în plopul din faþa ferestrei
tainele unei lumi în derivã.

Pescara, 2010

Unitãþile de învãþãmânt doljene au
fãcut deja public numãrul de locuri
disponibile pentru clasa pregãtitoa-
re, iar pe site-ul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj s-a afiºat deja aron-
darea strãzilor ºi locuinþelor din Cra-
iova la fiecare ºcoalã. Prima etapã
de înscriere în clasa pregãtitoare se
desfãºoarã în perioada 24 februarie
- 14 martie, atunci când pãrinþii vor
completa fie online, fie la sediu ºco-
lii cererea tip de înscriere, de luni
pânã vineri în intervalul orar 8.00 –
20.00.

Evaluarea psihosomaticã se
face pânã pe 11 martie

În ceea ce priveºte evaluarea psi-
hosomaticã, aceasta se va face pânã
pe 11 martie, iar pãrinþii au la dis-
poziþie douã numere de telefon pen-
tru a-ºi programa copiii:
0351.170.375 sau 0771355056.
Evaluarea poate fi realizatã ºi în pre-
zenþa pãrintelui sau tutorelui legal
al copilului, dacã acesta a depus, în

Luni, 24 februarie a.c., vor începe înscrie-
rile în clasa pregãtitoare. Regulile au rã-
mas la fel ca anul trecut, iar pãrinþii au po-
sibilitatea sã aleagã orice unitate de învã-
þãmânt, dar prioritate vor avea copiii care
locuiesc în circumscripþia ºcolii. Potrivit me-
todologiei Ministerului Educaþiei, pãrinþii ai

cãror copii împlinesc vârsta de 6 ani pânã
la data de 31 august 2014 au obligaþia de a-
i înscrie în învãþãmântul primar în clasa pre-
gãtitoare. De asemenea, copiii care împli-
nesc 7 ani pânã la 31 august 2014, care nu
au urmat clasa pregãtitoare anul trecut, pot
fi înscriºi direct în clasa I.

prealabil, o cerere în acest sens, iar
rezultatul va fi comunicat în scris,
în aceeaºi zi. Evaluarea psihosoma-
ticã în vederea înscrierii copiilor în
învãþãmântul primar se poate face
la sediul Centrului Judeþean de Re-
surse ºi Asistenþã Educativã
(CJRAE) Dolj, pânã pe 11 martie
a.c., zilnic în intervalul orar 10-
18.00. În ziua în care copiii sunt
programaþi pentru evaluare, pãrin-
þii trebuie sã aibã asupra lor o ade-
verinþã de la medical de familie cu
menþiunea “clinic sãnãtos, apt pen-
tru ºcoalã”, dar ºi copii xerox ale
certificatelor de naºtere al copilului
ºi buletinului de identitate.

Ce acte sunt necesare
la înscriere

Înscrierea copiilor în clasa pre-
gãtitoare ºi în clasa I se face în baza
unei cereri-tip de înscriere, ce se
completeazã online sau la secreta-
riatul unitãþii de învãþãmânt la care
pãrintele doreºte înscrierea copilu-

lui. Completarea cererii-tip de în-
scriere se face prin introducerea în
aplicaþia informaticã a datelor fur-
nizate de pãrinte, iar validarea aces-
teia este obligatorie. Pãrintele tre-
buie sã depunã în momentul com-
pletãrii fiºei de înscriere o fotoco-
pie a actului de identitate propriu ºi
o fotocopie a certificatului de naº-
tere al copilului, care vor fi certifi-
cate conform cu originalul de cãtre
secretariatul unitãþii de învãþãmânt.
În cazul in care cererea-tip de în-
scriere este completatã pentru un
copil care împlineºte vârsta de 6 ani
în perioada 1 septembrie – 31 de-
cembrie 2014 inclusiv, pãrintele tre-
buie sã depunã ºi o copie a docu-
mentului prin care se comunicã re-
zultatul pozitiv al evaluãrii dezvol-
tãrii psihosomatice a copilului.

“Ziua porþilor deschise”,
organizatã în fiecare unitate
de învãþãmânt cu clase
pregãtitoare

În perioada 19 – 28 februarie, în
fiecare unitate de învãþãmânt cu cla-
se pregãtitoare va fi organizatã “Ziua
porþilor deschise “, în care pãrinþii,
copiii ºi alte persoane interesate pot
vizita spaþiile dedicate activitãþilor cla-
selor pregãtitoare ºi pot purta dis-
cuþii cu personalul unitãþii de învãþã-
mânt implicat în aceastã activitate.
Prima etapã de înscriere în clasa pre-
gãtitoare începe în 17 martie, când
are loc loc procesarea, de cãtre co-
misia naþionalã de înscriere a copii-
lor în învãþãmântul primar, a cereri-

lor-tip de înscriere, cu ajutorul apli-
caþiei informatice ºi repartizarea la
ºcoala de circumscripþie a copiilor
ai cãror pãrinþi au solicitat acest lu-
cru în cererea-tip de înscriere. În pe-
rioada 18 – 20 martie, vor fi proce-
sate cererile pãrinþilor care solicitã
înscrierea la o altã unitate de învãþã-
mânt decât ºcoala de circumscrip-
þie, pentru locurile rãmase libere. Pe
21 martie are loc repartizarea la ºcoa-
la de circumscripþie a copiilor ai cã-
ror pãrinþi au solicitat înscrierea la
o altã ºcoalã decât ºcoala de cir-
cumscripþie, dar care nu au fost
admiºi din lipsã de locuri ºi care au
exprimat în aceastã fazã opþiunea
pentru înscrierea în ºcoala de cir-
cumscripþie. În perioada 21 – 22
martie, unitãþile de învãþãmânt vor
afiºa lista candidaþilor înmatriculaþi,
a numãrului de locuri rãmase libere
ºi a listei copiilor neînscriºi dupã pri-
ma etapã.

Din 25 martie începe a doua
etapã de înscrieri în clasa zero

A doua etapã de înscriere în clasa
pregãtitoare are loc începând cu data
de 25 martie a.c. Astfel, în intervalul
25 martie – 4 aprilie vor fi depuse
cererile-tip de înscriere la secretaria-
tul unitãþii de învãþãmânt aflate pe
prima poziþie dintre cele trei opþiuni
exprimate pentru etapa a doua, de
cãtre pãrinþii copiilor care nu au fost
cuprinºi în nicio unitate de învãþãmânt
în etapa anterioarã sau care nu au par-
ticipat la prima etapã. Pe 11 aprilie vor
fi afiºate, la fiecare unitate de învãþã-
mânt, listele finale ale copiilor înscriºi
în clasa pregãtitoare. Apoi, în inter-
valul 14 – 18 aprilie, vor fi centraliza-
te ºi soluþionate de cãtre inspectora-
tul ºcolar cererile pãrinþilor copiilor
care nu au fost încã înscriºi la vreo
unitate de învãþãmânt.

ALINA DRÃGHICI
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Radu Beligan – în „Lecţia de
violoncel”, pe scena craioveană

Teatrul Naţional „Marin
Sorescu” vă invită luni, 24
februarie, ora 19.00, la
spectac olul „Lecţia de
violoncel”, după o piesă
sc risă special de Mona
Radu pentru Radu Beligan,
cel mai longeviv artist al
scenei româneşti, şi pen-
tru fiica sa, Lamia. Spec-
tacolul (o oră şi 45 de mi-
nute) este regizat de Felix
Alexa, sc enografia fiind
creaţia Ninei Brumusila. După 20 de ani de căsnicie, Eva (Lamia
Beligan) o fostă vedetă de film, trăieşte suspiciunea că soţul ei, poli-
ticianul George Popa (Radu Beligan), îi este infidel. Rănită profund
în orgoliu, participă la un casting unde obţine un rol într-un film
american, dar pentru interpretarea lui trebuie să înveţe să cânte la
violoncel în doar trei luni. În felul acesta, îl cunoaşte pe tânărul pro-
fesor Radu Manoliu (Marius Manole), care este însurat cu Gabi
(Tania Popa / Rodica Ionescu) şi au doi copii. Dacă la început pro-
fesorul de violoncel i se pare Evei dezagreabil, treptat se îndrăgos-
teşte de acesta şi fără scrupule îl seduce, negândindu-se la conse-
cinţe, care nu întârzie să apară. Despre alegerea Evei, între rolul pe
care şi-l doreşte cu disperare, bărbatul de care s-a îndrăgostit şi
actualul soţ – în comedia „Lecţia de violoncel”. Biletele pentru spec-
tacol se găsesc la Agenţia TNC, la preţul unic de 100 de lei.

Atelier de „Arta actorului”,
cu Cătălin Băicuş, la TNC

 Mâine, 23 februarie, Tea-
trul Naţional „Marin Sorescu”
va redeschide seria „Ateliere-
lor spectatorului” din acest an
cu un atelier de „Arta acto-
rului”, propus şi susţinut de
Cătălin Băicuş, cu începere
de la ora 11.00, în Sala „I.D.
Sîrbu” a instituţiei. Prima eta-
pă se va concentra pe exerci-
ţii de mişcare, coordonare,
atenţie, sensibilitate, iar cea de-
a doua va debuta cu o încălzire vocală şi va continua cu diferite moda-
lităţi de frazare şi exprimare. Textul ales este „Furtuna”, de William
Shakespeare. Cătălin Băicuş este actor al TNC, cu roluri în „Familia
Tot” de Istvan Orkeny (regia: Lazlo Boczsardi), „Lysistrata” de Aris-
tofan (regia: Yanis Paraskevoupolos), „O furtună” de William Shake-
speare (regia: Silviu Purcărete), „O noapte furtunoasă”  de I.L. Cara-
giale (regia: Mircea Cornişteanu) ş.a. A participat la workshop-uri în
Hamburg, Berlin, Burghausen (la Academia Athanor, cu regizorul Da-
vig Esrig), a susţinut training-uri în domeniile comunicare, leadership
şi body language în cadrul  conferinţelor organizate de AIESEC Craio-
va şi Facultatea de Sociologie.

Week-end animat de „Pinocchio”
şi încărcat cu „Jocuri magice”

Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Colibri” propune
public ului un sfârşit de
februarie animat de Pi-
nocchio şi înc ărc at c u
Jocuri magice. Spec taco-
lul „Pinocchio” – regie şi
sc enariu de Cristian Pe-
pino, adaptare după Car-
lo Collodi – este progra-
mat as tăzi, 22 februarie,
de la ora 18.00.  Întreaga
poveste a năstruşnicului
Pinocchio ş i a prietenilor  lui es te însufleţită de actorii Rodica
Prisăc aru, Emanuel Popescu, Mugur Prisăc aru, Alla Cebotari,
Oana Stancu, Iulia Cârs tea şi Adriana Ioncu. Concepţia sceno-
grafic ă îi aparţine Cristinei Pepino,  iar  muzica es te semnată de
Dan Bălan. Iar dacă sâmbăta este a lui „Pinocchio”, duminica
prin „Jocuri magice” se recunoaşte, un spec tacol interactiv de-
spre prietenie ş i valorile ei.  Reprezentaţia de la ora 11.00 mediază
întâlnirea publicului cu actorii Adriana Ionc u, Alla Cebotari şi
Emanuel Popescu. Regizorul spec tacolului este Titus Jukov, iar
sc enografia este o c reaţie semnată Vladimir Cantor.

Muzeul de Artă din Craiova deţine, după cum bine se ş tie,
cea mai mare şi mai importantă colecţie de pictură şi grafică
Ion Ţuculescu (n. 19 mai 1910, Craiova – d. 27 iulie 1962,
Bucureşti). Lucrările din patrimoniul instituţiei sunt repre-
zentative pentru toate perioadele de creaţie, înc epând cu cea
a studiilor  liceale şi până în ultimul an de viaţă. Operele artis-
tului au figurat, până ac um, în mari expoziţii naţionale şi in-
ternaţionale (Paris, Copenhaga, Washington, Columbus, Ohio,
San Francisco, Bruxelles , Belgrad, Varşovia, Berlin etc.),  iar
două dintre picturi sunt expuse în prezent la Buc ureşti. După
cum a precizat Mihaela Ve lea, şef Serviciu Artă în cadrul
muzeului craiovean, este vorba despre „Autoportret cu frun-
ză” şi „Mască africană”, care pot fi văzute în Galeria „Ni-
codim” până pe data de 19 aprilie a.c. Acestea se alătură
altor şase creaţii semnate Ion Ţuc ulescu aparţinând unor
colecţii particulare de prestigiu. Şi, deşi expoziţia intitulată
„Un labirint fără început şi sfârşit” îşi propune să prezinte
privitorilor  picturi din ultima perioadă de creaţie a lui Ion
Ţuculescu, aceasta fiind c unoscută ca perioada totemică, pe
simeze a fost adusă şi pânza „Câmp cu rapiţă”, care dezvă-
luie ataşamentul artistului pentru natură.

Două picturi de Ion Ţuculescu din
patrimoniul craiovean, expuse la Bucureşti

„Costumul românesc de patrimoniu”,
într-un program cultural-educativ, la Casa Băniei

 „Vrei să fii prietenul lui Dumnezeu?” – spectacol-lectură
în premieră, după piesa lui Daniel Bănulescu

Teatrul Naţional „Marin Sores-
cu” continuă seria de evenimente
menite să încurajeze şi să susţină
dramaturgia contemporană româ-
nească, cu un nou spectacol regi-
zat de Mircea Cornişteanu. Auto-
rul este de data aceasta scriitorul
Daniel Bănulescu, importantă fi-
gură a generaţiei ‘90 în literatura
română, iar  piesa propusă es te
„Vrei să fii prietenul lui Dumne-
zeu?” (Ed. Charmides,  2013).
Spectacolul-lectură are loc astăzi,
22 februarie, ora 11.00, în Sala
„I.D. Sîrbu” a Naţionalului craio-
vean, în prezenţa autorului.  Din
distribuţie fac parte ac torii Iulia
Colan (Mioriţa),  Geni Macs im
(Gina), Adrian Andone (Hindusul)
şi Eugen Titu (Falsul Gamal). In-
trarea publicului este liberă.

Proiec tul „Autorii sunt  în
sală” a debutat în luna decembrie
a anului trecut, cu piesa „Ultimul
dans al libelulei?”, de Cornel Mi-
hai Ungureanu, şi îşi propune să
atragă inclusiv atenţia regizorilor
aflaţi în căutare de texte valoroa-
se, dar şi să propună creaţii origi-
nale publicului  interesat de opera
dramatic ă autohtonă. Totodată,
proiectul este destinat prezentării
în premieră pe ţară a unor texte
din dramaturgia originală româ-
nească a ultimilor ani.

Daniel Bănulescu (n. 31 august
1960), membru al Uniunii Scriito-
rilor din România şi autor al mai
multor volume, multe traduse în
ţări din Europa, s-a mai aflat la
Craiova pe 28 ianuarie a.c., când,
în cadrul proiectului „Scriitori la

Tradem”, a susţinut conferinţa „În
Şerpărie” şi a citit pagini inedite
din romanul aflat în lucru, precum
şi poeme.

La Casa Băniei va avea loc luni,
24 februarie, ora 14.00, manifes-
tarea etnofolclorică intitulată „Cos-
tumul românesc de patrimoniu – Le
costume roumain de patrimoine”.
Evenimentul este organizat de Mu-
zeul Olteniei – Secţia de Etnogra-
fie, cu sprijinul Consiliului Jude-
ţean Dolj şi în colaborare cu In-
spectoratul Şcolar Judeţean Dolj,
Liceul Tehnologic Transporturi
C.F. Craiova, Colegiul Pedagogic
„Ştefan Velovan” Craiova, Primă-
ria Calafat, Biblioteca „George şi
Ştefan Marincu” – Filiala Calafat,
Ansamblul Folcloric „Rozele Cala-
fatului” şi Asociaţia Macedoneni-
lor din Romania.

Programul cultural propus, axat
pe segmentul identităţii culturale, va viza promovarea
valorilor de patrimoniu specifice costumului popular
din zona Olteniei, prin prezentarea de către şeful Sec-
ţiei de Etnografie, dr. Cornel Bălosu, a pieselor unice
de acest gen, aflate în colecţiile Muzeului Olteniei. Prof.
dr. Maria Tronea (Asociaţia Română a Profesorilor de
Limbă Franceză) va prezenta lucrarea cu tematica

„Decorul costumului românesc de
patrimoniu – Oltenia”. Dr. Roxana
Deca, specialist al Muzeului Olteniei,
va introduce participanţii într-un
spaţiu unic, de redefinire a culturii
populare, prin explicarea elemente-
lor/motivelor simbolice existente pe
costumul popular tradiţional oltenesc.

În cadrul programului etnofolclo-
ric, reprezentanţii Asociaţiei Mace-
donenilor din Romania vor prezenta
partic ularităţi ale fascinantei lumi
arhaice a costumului popular mace-
donean. Manifestarea îşi propune să
provoace la dialog şi interactivitate
participanţii, prin prezentarea „Pa-
radei portului popular din sudul Ol-
teniei” de către membrii Ansamblu-
lui „Rozele Calafatului”, coordonat

de bibliotecar Marinela Calafeteanu
Programul cultural-educativ va fi susţinut,  prin

exprimări folclorice, şi de elevi de la Colegiul Pedago-
gic „Ştefan Velovan” (coordonator: prof. dr. Mirela
Mitu) şi de la Liceul Tehnologic Transporturi C.F.
Craiova (c oordonatori: prof. Anca Moldoveanu şi
prof.dr. Petruţa Ungureanu).
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De la o zi la alta, în ultimele douã
luni ºi jumãtate, preºedintele ucrai-
nean Viktor Ianukovici ºi-a erodat
treptat toatã legitimitatea rãmasã,
conferitã prin votul popular din
2010. Avid de putere, obsedat de
improbabila realegere în 2015, dacã
nu mai devreme, fiindcã ieri a anun-
þat o serie de concesii, între care ºi
„alegeri prezidenþiale anticipate”,
preºedintele ucrainean s-a vãzut
prins într-un joc dificil de decrip-
tat. Totul a început, aparent, la 21
noiembrie anul trecut, când a refu-
zat semnarea Acordului de asocie-
re cu UE, negociat în timp, în fa-

Speranþã în UcrainaSperanþã în UcrainaSperanþã în UcrainaSperanþã în UcrainaSperanþã în Ucraina

Pentru a fi de acord cu semna-
rea acordului, opoziþia a cerut ca
actualul ministru de Interne, Vi-
tali Zaharcenko, sã nu facã parte
din viitorul guvern, iar procuro-
rul general Viktor Pcionka sã fie
demis din funcþie, potrivit lui
Tiagnibok. Cei doi sunt vizaþi din
cauza rolului pe care l-au jucat în
reprimarea, din partea poliþiei ºi
puterii judiciare, a manifestanþilor
din Ucraina. Vladimir Lukin, tri-
mis la Kiev de cãtre preºedintele
rus Vladimir Putin, a refuzat sã
semneze acordul, potrivit BBC. La
fel ºi miºcarea radicalã Sectorul
Dreapta, care a comunicat cã nu
are încredere în preºedintele Ia-
nukovici, avertizând cã va conti-
nua lupta împotriva regimului de
la Kiev, informeazã site-ul agen-
þiei Interfax Ukraine. „Revoluþia
naþionalã continuã”, a declarat
Dmitro Iaroº, liderul organizaþiei
radicale Sectorul Dreapta.

Ce prevede acordul
Principalele prevederi ale acor-

dului dintre puterea ºi opoziþia
ucraineanã sunt urmãtoarele:
1. În 48 de ore va fi adoptatã ºi
publicatã o lege care reinstaurea-
zã Constituþia din 2004. Semna-
tarii îºi declarã intenþia de a for-

Ucraina: Opoziþia ºi preºedintele au semnat
un acord pentru ieºirea din crizã

Preºedintele Viktor Ianukovici ºi reprezen-
tanþii opoziþiei au semnat, ieri, în prezenþa
mediatorilor europeni (n.r. – miniºtrii de
Externe ai Franþei, Germaniei ºi Poloniei),
un acord de ieºire din crizã. Acesta preve-
de concesii majore faþã de opoziþie, inclu-
siv alegeri prezidenþiale anticipate, forma-
rea unui guvern de coaliþie ºi o reformã
constituþionalã ºi a fost obþinut în urma
unor violenþe care s-au soldat cu 80 de
morþi, începând de marþi, la Kiev. Docu-

mentul a fost aprobat de cãtre „Consiliul
Maidan”, numele pieþei din centrul Kie-
vului (n.r. - Independenþei), ocupate de
trei luni de cãtre manifestanþi, care reu-
neºte toate tendinþele din cadrul opoziþiei
- partide politice, reprezentanþi ai societã-
þii civile ºi grupãri radicale, potrivit lui
Tiagnibok (liderul partidului naþionalist
Svoboda – Libertate - ºi unul dintre prin-
cipalii trei lideri ai opoziþiei politice). Sem-
narea acordului a fost vãzutã ca o mare

uºurare de cãtre toatã lumea, având în
vedere cã în noaptea de joi spre vineri
avuseserã loc negocieri-record, încheiate la
ora 7,20 dimineaþa fãrã un „armistiþiu”.
Drept urmare, ieri dimineaþã situaþia con-
tinua sã fie dramaticã la Kiev, unde Mi-
nisterul de Interne acuza manifestanþii cã
au deschis focul în direcþia poliþiei antire-
voltã, încercând sã spargã cordoanele for-
þelor de securitate pentru a se deplasa la
parlament, dupã cum informa AFP.

voarea unei apropieri de
marele vecin – Rusia –
e drept, în schimbul
unor avantaje economi-
ce de luat în seamã. Jo-
cul la douã capete i-a
adus în centrul Kievului
respiraþia fierbinte a opo-
ziþiei, amestecând dialo-
gul ºi medierea cu fer-
mitatea cazonã, derapa-
tã în represiunea sânge-
roasã a menifestanþilor,
Viktor Ianukovici a pro-
bat o formã de orbire la
determinarea detractori-
lor sãi. Deºi, în 2004, fu-

sese nevoit sã accepte vocea strã-
zii, vãzutã ca un complot. La o în-
tâlnire cu liderii opoziþiei, dupã ce a
martelat, timp de douã ore, asupra
faptului ca „Maidanul sã înceteze”,
a redus contestarea la prezenþa unor
extremiºti. Ori, chiar dacã aceºtia
nu lipseau, Maidanul nu se reducea
doar la ei. Viktor Ianukovici n-a luat
niciodatã decizii pripite, susþine
Dmytro Ortruºko, de la Institutul
Gorshenin. Dar nici bine cumpãta-
te. Dupã triumful în faþa Iuliei Ti-
moºenko în 2010 ºi accesul în Pa-
latul Mariinski, a cerut revenirea la
constituþia din 1996, mai exact la

prerogativele prezidenþiale prin care
subordona posturile cheie ale sta-
tului ºi regiunilor de la Justiþie, Fisc,
pânã la serviciile de securitate ºi mi-
litare. Influenþele multiple, uneori
divergente, în al cãror „câmp” a
intrat, i-au sporit vulnerabilitatea.
Chiar în faþa vecinului rus, liderul
ucrainean este perceput ca „vân-
dut Moscovei”. Legenda spune cã
pe când era premier, preºedintele
rus ar fi refuzat sã-i întindã mâna,
dar, chiar dispreþuindu-l, Vladimir
Putin ºtie cã singura persoanã de
care ascultã este chiar el, confirmã
surse diplomatice. În estul þãrii, li-
derul ucrainean este vãzut ca ºeful
familiei, prin apetitul pentru afaceri
fãrã limite. Fiii sãi – Viktor, vice-
preºedinte al Federaþiei Automobi-
lelor din Ucraina ºi deputat al Par-
tidului Regiunilor, ºi Aleksander,
patronul Bãncii de Dezvoltare din
þarã, deþin împreunã o avere de
peste 510 milioane dolari potrivit
„Forbes”, ediþia ucraineanã. Într-o
þarã afectatã de corupþie, fostul
guvernator al Doneþk-ului trebuie
sã ia în calcul oligarhii, care þin eco-
nomia. El însuºi fiind o creaþie a
lui Rinat Akhmetov, omul cel mai
bogat al þãrii, sponsorul principal
al partidului prezidenþial care, pru-

dent, alterneazã susþinerea cu criti-
ca. Aceastã confluenþã a interese-
lor amestecate a unui lider încurcã
ieºirea din crizã. Comportându-se
ca un animal rãnit, noteazã Dmytro
Ortruºko, nu va ceda. În comuni-
catul oficial publicat ieri pe site-ul
preºedinþiei ucrainene, Ianukovicia
acceptat o revenire la Constituþia din
2004, pe vremea „revoluþiei porto-
calii”, care favorizeazã parlamentul
în detrimentul preºedinþiei ºi forma-
rea unui guvern de uniune naþiona-
lã. Nu s-a precizat nimic despre
momentul în care aceste reforme
vor fi materializate. Dupã conce-
siile lui Viktor Ianukovici ºi decla-
raþiile de acceptare ale opoziþiei,
ºeful diplomaþiei poloneze, Rados-
law Sikorski, a menþionat cã pãr-
þile sunt pe punctul de a semna un
acord de încetare a crizei în Ucrai-
na. Se menþioneazã, cu discreþie,
eficienþa cooperãrii triunghiului
Frank Walter Steinmeier- Rados-
law Sikorski-Laurent Fabius care,
timp de ºase ore, au discutat, joi,
cu ºeful statului ucrainean, Viktor
Ianukovici, în palatul prezidenþial.
„Triunghiul de la Weimar”, aceas-
tã cooperare trilateralã, nãscutã
dupã cãderea zidului Berlinului, a
fost reunitã în formula completã.

ma o coaliþie ºi un guvern de uni-
une naþionalã în decurs de zece
zile.

2. O reformã constituþionalã
care echilibreazã zonele de res-
ponsabilitate ale preºedintelui
ucrainean, Guvernului ºi Parla-
mentului va începe imediat ºi va
fi încheiatã în septembrie 2014.
3. Alegerile prezidenþiale vor fi or-
ganizate imediat dupã ce va fi ad-
optatã noua Constituþie, dar nu
mai târziu de decembrie 2014. Va
fi adoptatã o nouã legislaþie ºi o
nouã componenþã a Comisiei
Electorale Centrale, în conformi-
tate cu principiul proporþionalitã-
þii, potrivit normelor OSCE ºi Co-
misiei de la Veneþia. 4. Va fi de-
maratã o investigaþie în cazul re-
centelor acte de violenþã ce va fi
supravegheatã de autoritãþi, opo-
ziþie ºi Consiliul European. 5. Au-
toritãþile nu vor declara stare de
urgenþã. Autoritãþile ºi opoziþia se
vor abþine de la folosirea forþei.

La scurt timp de la semnarea
acordului, Parlamentul ucrainean
a votat, cu o largã majoritate, în
favoarea revenirii la Constituþia ad-
optatã în 2004, conform cãreia
preºedintele are mai puþine prero-
gative decât în Constituþia actua-
lã, relateazã AFP.

Rezoluþie de interzicere a
utilizãrii forþei împotriva mani-
festanþilor

Chiar înainte de semnarea acor-
dului, Vladimir Rîbak, preºedin-
tele Radei Supreme (parlamentul
unicameral), a semnat un proiect
de rezoluþie, votat joi, care inter-
zice utilizarea forþei împotriva
manifestanþilor, informeazã ITAR-
TASS. El a fãcut o declaraþie în
acest sens imediat dupã deschi-
derea ºedinþei în plen, arãtându-
le deputaþilor documentul ºi sem-
nãtura sa pe el. Anunþul a fost în-
tâmpinat cu aplauze. În seara zi-
lei de joi, Rada Supremã — de fapt

facþiunile de opoziþie, deputaþii in-
dependenþi ºi doar câþiva membri
ai comuniºtilor ºi Partidului Regiu-
nilor, care deþine majoritatea în par-
lament — a condamnat acþiunile în
forþã ale poliþiei, care au condus la
pierderea de vieþi omeneºti, ºi a in-
terzis desfãºurarea „operaþiunii an-
titeroriste”, anunþate miercuri de
Serviciul de Securitate al Ucrainei
(SBU). Pentru o rezoluþie în acest
sens au votat 236 de deputaþi din
cei 238 înregistraþi în sala de ºedinþe
joi seara. Potrivit acestui text, SBU,
Ministerul de Interne ºi alte organi-
zaþii paramilitare trebuie „sã înce-
teze imediat folosirea forþei împo-
triva cetãþenilor din Ucraina”.

Cuplurile din China
vor avea dreptul la
un al doilea copil

Dacã unul dintre membrii cu-
plurilor din capitala Chinei nu are
fraþi sau surori, atunci aceste cu-
pluri au dreptul, începând de ieri,
sã aibã un al doilea copil, au anun-
þat autoritãþile de la Beijing, unul
dintre primele oraºe ale Chinei unde
se aplicã relaxarea controversatei
politici a copilului unic, relateazã
agenþia EFE. Mãsura a fost apro-
batã pe 28 decembrie de Legislati-
vul chinez, care a dispus aplicarea
ei treptatã, înaintea capitalei iniþia-
tiva intrând în vigoare în oraºul
Tianjin ºi în provinciile Zhejiang,
Jiangsu ºi Anhui. Cea mai mare
metropolã a þãrii, oraºul Shanghai,
a anunþat cã noua lege va intra în
vigoare înainte de jumãtatea anu-
lui, odatã cu alte ºase provincii ºi
regiuni din cele 30 care compun
China. Înaintea revizuirii acestor
norme, un cuplu din mediul urban
avea dreptul la al doilea copil nu-
mai dacã ambii pãrinþi erau copii
unici. Însã în zonele rurale, unde
trãieºte jumãtate din populaþie, nu
s-au anunþat reforme semnificati-
ve ale politicii demografice, aici
cuplurile având dreptul la al doilea
copil dacã primul este o fatã. Con-
troversata politicã a copilului unic
a fost lansatã în anii ’70 pentru a
se evita suprapopularea þãrii.

MAE: Activarea
clauzei privind
vizele Schengen
de cãtre Elveþia se
aplicã þãrilor non-
UE, nu României

Activarea clauzei privind vizele
Schengen de cãtre Elveþia se poa-
te face doar în situaþii excepþiona-
le, în cazul unui aflux masiv de
imigranþi, ºi vizeazã þãrile din afara
Uniunii Europene, a precizat, ieri,
la solicitarea Mediafax, Ministerul
român al Afacerilor Externe.
„Având în vedere participarea sa
la Spaþiul Schengen, Elveþia a de-
cis preluarea dezvoltãrilor acquis-
ului Schengen, introduse de intra-
rea în vigoare, la 9 ianuarie 2014,
a Regulamentului nr.1289/2013 de
amendare a Regulamentului nr.539/
2001 de stabilire a listei þãrilor ter-
þe ai cãror resortisanþi trebuie sã
deþinã vizã pentru trecerea fron-
tierelor externe ºi a listei þãrilor ter-
þe ai cãror resortisanþi sunt exo-
neraþi de aceastã obligaþie”, se ara-
tã în rãspunsul MAE. Printre dis-
poziþiile noului regulament se nu-
mãrã ºi cea referitoare la „posibi-
litatea suspendãrii temporare a
scutirii de la obligaþia de a deþine
vizã pentru cetãþenii statelor terþe
aflate pe lista pozitivã a statelor ai
cãror resortisanþi nu trebuie sã
deþinã vizã pentru trecerea fron-
tierelor externe ale statelor mem-
bre”, informeazã ministerul. Ac-
tivarea acestei clauze de ultim re-
sort se poate face, spune MAE,
numai „în situaþii excepþionale”, în
cazul unui aflux masiv de imi-
granþi ºi „se aplicã exclusiv cetã-
þenilor statelor terþe (care nu sunt
membre ale Uniunii Europene).
Aºadar, clauza nu se aplicã Ro-
mâniei, având în vedere calitatea
acesteia de stat membru al UE”.
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DISPOZIÞIA NR. 1484
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art. 39 alin. 1 ºi art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001
republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:
Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedin-

þã ordinarã în data de 27.02.2014, ora 10.00 în Sala Mare a Primãriei
Municipiului Craiova.

ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Raport privind activitatea desfãºuratã de cãtre asistenþii personali ai
persoanelor cu handicap grav din municipiul Craiova, în sem.II al anului 2013.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli al Companiei de Apã „Oltenia” S.A., pe anul 2014.

3. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe
toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap
accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii perso-
nali profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2014.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de acþiuni sau de lu-
crãri de interes local,  pentru repartizarea persoanelor care beneficiazã de
ajutor social, pe sectoare de lucru, în anul 2014.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea alocãrii din bugetul local al mu-
nicipiului Craiova, cãtre Serviciul Public Management Spitale, Cabinete
Medicale ºi Creºe Craiova, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile
aferente indemnizaþiei de hranã necesarã pentru întreþinerea a 3 minori su-
puºi riscului abandonului, pe perioada frecventãrii creºei.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea stabilirii, pentru anul 2014, a ni-
velului contribuþiei Consiliului Local al Municipiului Craiova la finanþarea
activitãþii de protecþie a copiilor din municipiul Craiova care beneficiazã de o
mãsurã de ocrotire, respectiv instituþionalizare sau dare în plasament.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
la Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº”
Craiova, pe anul 2014.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2014.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2014.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii
ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Lo-
cativ Craiova, pe anul 2014.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de
prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe destinate închirierii persoa-
nelor ºi/sau familiilor evacuate sau care urmeazã a fi evacuate din locuinþele
retrocedate în naturã foºtilor proprietari, pe anul 2014.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii unei locuinþe destinatã
închirierii tinerilor, situatã în municipiul Craiova, bvd. Oltenia, bl.T2, sc.3, ap.9.

15. Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinþe pentru
tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere
nr.149883/2003 ºi nr.239065/2004.

16. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei contractelor de închi-
riere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite
prin programe de investiþii la nivel naþional, precum ºi locuinþe din dome-
niul privat al municipiului Craiova.

17. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închi-
riere având ca obiect terenuri aparþinând domeniului public sau privat al
municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcþii provizorii, cu desti-
naþia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri servicii.

18. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închirie-
re, având ca obiect terenuri aparþinând domeniului public al municipiului Cra-

iova, pe care sunt amplasate construcþii provizorii, cu destinaþia de garaje.
19. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închi-

riere având ca obiect spaþii cu destinaþia de cabinete medicale, situate în
municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10.

20. Proiect de hotãrâre privind schimbarea destinaþiei spaþiului situat în
municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41(Policlinica Stomatologicã nr.4 Cra-
ioviþa Nouã).

21. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închi-
riere, având ca obiect terenuri ocupate de construcþii provizorii, cu destina-
þia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din
municipiul Craiova.

22. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenu-
lui situat în municipiul Craiova, str. Traian Demetrescu, nr.18.

23. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenu-
lui situat în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132.

24. Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a clãdiri-
lor C1-C2, situate în municipiul Craiova, bvd. ªtirbei Vodã, nr.34.

25. Proiect de hotãrâre privind concesionarea prin licitaþie publicã, a unui
teren, situat în municipiul Craiova, str. Caracal, nr.132, în vederea construi-
rii de locuinþe colective cu regim mare de înãlþime, destinate cumpãrãrii.

26. Proiect de hotãrâre privind transmiterea în folosinþã gratuitã, cãtre
Compania Naþionalã de Investiþii CNI S.A., a unui teren, situat în municipiul
Craiova, bvd. ªtirbei Vodã, nr.34, în vederea executãrii obiectivului de in-
vestiþii „Construire Complex Sportiv Craiova”.

27. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor din
domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Au-
tonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

28. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului privat al municipiului Craiova.

29.  Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului public al municipiului Craiova.

30. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.86/2013 referitoare la închirierea  prin negociere
directã a terenurilor  aparþinând domeniului public sau privat al  municipiului
Craiova pe care sunt amplasate construcþii cu destinaþia de spaþii comerciale.

31. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.448/2013 referitoare la obiectul contractului de
concesiune nr.292/2007, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Cra-
iova ºi S.C.Roko Baroko S.R.L.

32. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.41/2014 referitoare la prelungirea duratei con-
tractelor de închiriere, având ca obiect chioºcuri care aparþin domeniului
public al municipiului Craiova, situate în Parcul „Nicolae Romanescu”.

33. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind des-
fãºurarea activitãþii de dezinsecþie, dezinfecþie, deratizare ºi tratamente fi-
tosanitare.

34. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind des-
fãºurarea activitãþii gestionare a câinilor fãrã stãpân în municipiul Craiova.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului privind desfã-
ºurarea activitãþii de gestionare a câinilor fãrã stãpân, în municipiul Craiova.

36. Proiect de hotãrâre privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local al Mu-
nicipiului Craiova nr.655/2013 referitoare la aprobarea Documentaþiei de atri-
buire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj ºi a activitã-
þilor de dezinsecþie, dezinfecþie, deratizare ºi tratamente fitosanitare.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.183/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pen-
tru activitãþile serviciului de salubrizare.

38. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.35/2014 referitoare la aprobarea Documentaþiei
de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de iluminat public din
municipiul Craiova.

39. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                              Emisã azi  21.02.2014

                PRIMAR,                                    SECRETAR,
    Lia Olguþa VASILESCU                  Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la
licitaþie publicã cu strigare în
vederea închirierii urmãtoare-
le spaþii: - Craiova, cartier
Lãpuº, bl. T 7, parter, în supra-
faþã de 102,66 mp – magazin
general. – Craiova, str. Mihail
Strejan, bl. 14, sc. 2, ap. 8 – lo-
cuinþa. Licitaþia va avea loc la
sediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova,
str. Brestei nr. 129, la data de
14.03.2014. Relaþii suplimentare
la telefon: 0251/411.214. int. 17.
Cabinetul  Individual  de  In-
solvenþã  Durlã  Sorin  Daniel
notificã  toþi  creditorii privind
deschiderea  procedurii sim-
plificate de insolvenþã prevã-
zutã de legea 85/2006 împotri-
va debitoarei  S.C. TINEL COM
S.R.L.,  cu  sediul  în  Craiova,
str. 13 Septembrie, nr. 30,  ju-
deþul Dolj, numãr de înregis-
trare în Registrul Comerþului
J16/3502/1992, CUI 308692.
Dosarul este înregistrat la Tri-
bunalul Dolj, str. Brestei, nr. 12,
Craiova, secþia a II-a civilã, cu
numãrul 395/63/2014. Con-
form încheierii de ºedinþã din
22.01.2014, termenul limitã de
depunere a creanþelor este sta-
bilit pentru 26.02.2014. Terme-
nul limitã pentru verificarea
creanþelor, întocmirea, afiºa-
rea ºi comunicarea tabelului
preliminar al creanþelor este
12.03.2014. Termenul limitã
pentru depunerea, soluþiona-
rea eventualelor contestaþii ºi
afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor este 26.03.2014.

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

MEDITAÞII
Recuperez materie ro-
mânã. Telefon: 0770/
661.161.

PRESTÃRI SERVICII
Repar frigidere ºi lãzi fri-
gorifice la domiciliul clien-
tului, asigur garanþie. Te-
lefon: 0785/103.411.

COMUNA Leu, vând
casã, dependinþe, demisol
plus etaj, teren 4000 mp,
magazie, pãtul, fântânã,
zonã bunã, lângã primãrie.
80.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0735/936.285.
Vând casã cu dependin-
þe 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. Te-
lefon: 0763/806.750.
Imobil de vânzare; 400 mp,
2 ieºiri, strada Râului, nr.
162, vad comercial, cadas-
tru. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã Bucovãþ. Te-
lefon: 0767/341.784.
Vând casã, 800 mp, lo-
calitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând casã 5 camere,
încãlzire centralã, sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã Craiova. Te-
lefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând vilã Cãlimãneºti
12, pretabil cabinet me-
dical – avocaturã. Accept
douã rate. Telefon: 0763/
667.425; 0761/687.300.

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

soiuri OLsoiuri OLsoiuri OLsoiuri OLsoiuri OLT ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376T ºi FUNDULEA 376
2.2.2.2.2.  Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea Sãmânþã floarea-----soarelui:soarelui:soarelui:soarelui:soarelui:

FFFFFAAAAAVVVVVORIT ORIT ORIT ORIT ORIT ºiºiºiºiºi PERFORMER PERFORMER PERFORMER PERFORMER PERFORMER
3.3.3.3.3.Sãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucerSãmânþã lucernã:nã:nã:nã:nã:

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

telefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sautelefon: 0251/468.159; sau
0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.0765/233.013.

Cabinetul  Individual  de  Insol-
venþã  Durlã  Sorin  Daniel  no-
tificã  toþi  creditorii privind  des-
chiderea  procedurii simplifica-
te de insolvenþã prevãzutã de
legea 85/2006 împotriva debi-
toarei S.C. MFM SACRAF COM-
PANY S.R.L., cu sediul în Cra-
iova, Piaþa C-tin Brâncuºi, nr. 4,
bl. 2, sc. 1, ap. 2, judeþul Dolj,
numãr de înregistrare în Regis-
trul Comerþului  J16/487/2011,
CUI 28229501. Dosarul  este  în-
registrat  la Tribunalul  Dolj,  str.
Brestei, nr. 12, Craiova, secþia a
II-a civilã, cu numãrul 15080/63/
2013. Conform sentintei nr. 74
din 22.01. 2014, termenul limitã
de depunere a creanþelor este
stabilit pentru 26.02.2014. Ter-
menul  limitã pentru verificarea
creanþelor,  întocmirea, afiºarea
ºi comunicarea tabelului preli-
minar al creanþelor este
12.03.2014. Termenul limitã
pentru depunerea, soluþiona-
rea eventualelor contestaþii ºi
afiºarea tabelului definitiv al
creanþelor este 26.03.2014.

Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Proprietar vând garsonie-
rã în Bucureºti, b-dul Ti-
miºoara, sector 6, parter
stradal cu mobilã sau
schimb cu similar Craiova.
Telefon: 0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament Braz-
dã, 2 decomandate. Te-
lefon: 0770/901.283.

Vând apartament 2 ca-
mere lângã Kaufland
Craiova. Telefon: 0723/
692.884; 0722/151.452.
Particular vând aparta-
ment 2 camere, etj 2/4,
zona Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin. Preþ
46.000 E negociabil. Te-
lefon: 0720/556.607.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon: 0758/
347.623.
Vând 3 camere decoman-
date 2/4 Calea Bucureºti,
bl, A 13. Preþ 48.000 Euro.
Telefon: 0351/423.550.
Vând (schimb) 3 came-
re semidecomandate 43
mp, etaj 1 cu aparta-
ment 2 camere deco-
mandate etaj 1 sau 2
plus 1500 Euro. Telefon:
0351/409.381.

CASE
Casã la roºu, proiect de-
osebit, posibilºi sediu fir-
mã, plus 800 mp teren,
curent electric, fântânã,
reþea apã de la comunã,
la asfalt, 13 km de Craio-
va, comuna Robãneºti.
Telefon: 0784/096.826.
Vând casã 4 camere la
20 km de Craiova, baie,
mansardã nefinisatã.
Telefon: 0769/969.604.



12 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 22 februarie 2014publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Vând casã recent renova-
tã 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. Te-
lefon: 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 m de Lacul
Tanchiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure – Gorj.
Telefon: 0745/753.524.

Vând teren 5500 Euro
lotul de casã în spatele
spitalului Balº-Olt. Tele-
fon: 0763/690.698.
Vând urgent teren Cen-
tura de Nord, 13 euro/
mp. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha pã-
dure situatã în Ocnele
Mari, zona ºtrand. Tele-
fon: 0741/078.812.
Vând 2 ha teren arabil,
facilitãþi ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate energie
+ alte avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravilan zona
ANL 412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure comuna
Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãile
Govora, Belvedere, îm-
prejmuit, curent, apã,
gaze. Poziþie superbã.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Vând teren 1750 mp,
neparcelabil, str. Dobro-
gei, nr. 40, Craiova.  Te-
lefon: 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 CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Telefon:
0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere decomandat,
etaj l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã Cala-
fat, 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 exce-
lentã 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 me-
talic, 6 trepte, turbo-die-
sel, 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 baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând purcea vietname-
zã gestantã în 3 luni. Preþ
bun. Ciupitu ªtefan - co-
muna Rast - Dolj.

Vând arzãtoare gaze
sobã D 600, bocanci pie-
le 43 noi, piatrã polizor
250 x 20 x 25 mm, poli-
zor (flex) 125 mm 850 W
nou, cauciucuri 155/13 cu
jantã noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie.
Telefon: 0251/427.583.
Vând video player - 100
lei. Telefon: 0769/
016.889, 0723/984.309.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 - 80 lei,
saltea Dormeo nouã, o
persoanã, lustre 2-3 bra-
þe 25 lei, fereastrã cu toc.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 4 jenþi cu anvelope
de iarnã (Michelin) pen-
tru Renault Megane 2.
Telefon: 0729/814.196.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni. Telefon.
0351/437.906.
Vând colþar sufragerie
modern mare bine între-
þinut. Preþ 600 lei nego-
ciabil. 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 STU-
DIO ºi BMB 232. Preþ
negociabil. Telefon:
0763/806.750.

Vând purcei vietnamezi
5 luni. Preþ convenabil.
Telefon: 0744/545.771.
Vând ghete (bocanci) nr.
44, piele naturalã, nefo-
losiþi, antiderapante, cã-
rucior copii modern. Te-
lefon: 0724/009.627.
Vând 4 locuri de veci fã-
cute dar nefinisate la ci-
mitirul Romaneºti, conve-
nabil ºi 2 locuri nefãcute.
Telefon: 0729/977.036.
Vând ladã frigorificã 5 ser-
tare, stare foarte bunã,
asigur garanþie 1 an. Te-
lefon: 0740/895.691;
0785/103.411.
Vând trandafiri la ghiveci,
culorile alb, portocaliu, albas-
tru, roºu cu sau fãrã þepi.
Telefon: 0762/278.639.
Vând bocanci, ghete, pan-
tofi negri, flex mare, cal-
culator instruire copii nou,
combinã stereo - nouã, fri-
gider 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.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

 DIRECÞIA  SILVICÃ DOLJ organizeaza in ziua de 7.03.2014, ora 10 la sediul directiei silvice în confor-
mitate cu prevederile OM nr. 1898 din 11.11.2010, LICITAÞIA INTERMEDIARA-LICITATIE PUBLICA
DESCHISA CU STRIGARE,  pentru masa lemnoasã pe picior certificatã FSC din producþia anului 2014,

       Directia Silvica Dolj  scoate la licitatie pentru producþia anului  2014 un volum net total 24027 de mc,
din care: Quercinee 1261 mc,  Diverse Tari 2098 mc si  Diverse Moi 20668 mc

       Înscrierile in vederea participarii la licitatie se fac la sediul Direcþiei Silvice Dolj  in zilele de 25.02.2014-
3.03.2014, intre orele 8:00-16:00

       Licitatia deschisa cu strigare va avea loc la sediul Directiei Silvice Dolj, in data de 07.03.2014,  ora 10.00.
       Preselectia va avea loc in data de 03.03.2014, iar rezultatele preselecþiei vor fi fãcute cunoscute

persoanelor interesate în termen de 24 ore de la data incheierii acesteia.
       In vederea participarii la licitatie persoanele juridice vor depune la Directia Silvica Dolj urmãtoarele

înscrisuri actualizate la zi:
datele de identificare a persoanei juridice: denumire, sediu, adresa, telefon, fax, e-mail si altele asemenea;
numarul de inregistrare al solicitarii de participare in vederea admiterii la licitatie, din registrul de

corespondenta al persoanei juridice;
numele, in clar, al conducatorului persoanei juridice, semnatura si stampila acestuia;
documentele de existenta legala a persoanei juridice (documentul care atesta inregistrarea persoa-

nei juridice la Oficiul Registrului Comertului si actul constitutiv al persoanei juridice) plus Certificatul Constata-
tor de la Oficiul Registrului Comertului privind structura acþionariatului ºi situaþia firmei;

atestatul de exploatare valabil (original si in copie) si cazierul tehnic (original si in copie), completate
la zi ale ofertantului sau ale persoanei juridice  care va presta serviciul de exploatare a masei lemnoase care
se va adjudeca de catre ofertant;

declaratie pe propria raspundere privind lipsa datoriilor restante la unitatile si subunitatile RNP, cu nr.
de inregistrare din registrul de corespondenta al persoanei juridice. ;

Persoanele juridice neatestate pentru activitatea de exploatari forestiere pot participa la licitatie daca
prezinta antecontracte/contracte de prestari servicii (intocmite conform cerintelor caietelor de sarcini al
licitatiei) pentru exploatarea masei lemnoase solicitate, incheiate cu persoane juridice atestate;

       Nu vor fi admise la licitaþie persoanele juridice care:
au datorii  la unitatile sau subunitatile Regiei  Nationale a Padurilor-Romsilva sau care  au  actionari

sau asociati persoane care au aceste calitati si la alte societati comerciale care au datorii la subunitatile Regiei
Nationale a Padurilor-Romsilva;

nu au participat la preselecþie sau nu au depus toate documentele solicitate;
nu au achitat tariful de participare si garantia de contractare la licitatie;
antecontractele sau contractele de prestari servicii intocmite intre persoanele juridice neatestate

pentru exploatarea forestiera si cele atestate nu sunt intocmite conform cerintelor caietului de sarcini al
licitatiei.

             Masa lemnoasa care nu se vinde in urma organizarii si desfasurarii licitatiei din data de 7.03.2014,
se ofera la negociere in aceiasi zi.

              Pentru a participa la negociere, persoanele juridice trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de
participare specific licitatiei.

            Se va respecta cu strictete termenul de depunere a documentelor in vederea admiterii la licitatie.
            Listele de partizi pot fi consultate la sediul Direcþiei Silvice Dolj si a ocoalelor silvice, precum si pe

internet, la adresa www.rosilva.ro. Relaþii suplimentare la sediul Direcþiei Silvice Dolj-comp.Productie-Vinatoare.
            Telefon  0251/421363 sau fax 0251/597059,  intre orele 9.00 – 16.00.  
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Vând sobã de încãlzit cu
gaze. Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi naþionale, cea-
suri de masã ºi o pendulã.
Telefon: 0351/459.222.
Vând un injector pentru
instalaþie de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ ieftin.
Telefon: 0729/092.211.
Vând uºã glasvant sigi-
latã, televizor color dia-
gonalã 30 cm - 100 lei,
motor maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu pedale
pentru copii 50 lei. Tele-
fon: 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 bu-
telie, 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.
Vând cutie ºah ºi table
bine întreþinute 25 lei,
garniþã de unturã cu ca-
pac smãlþuitã 20 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând plitã electricã douã
ochiuri, nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri, mas-
cã Mercedes. Telefon:
0251/598.518.

Vând cãruþ cu 4 roþi lemn
imitaþie car complet. Te-
lefon: 0251/598.518.
Vând în Iºalniþa televizor
color Grundig micã de-
fecþiune 50 lei, cuptor cu
microunde geam spart
40 lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/ 989.439.
Vând sobã emailatã, pe
lemne ºi gaze,  ºamota-
tã tip Coralex, stare foar-
te bunã, 450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de marmu-
rã, 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 han-
dicap, 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 Elect-
record de muzicã popu-
larã ºi uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând canapea extensibi-
lã tapiþerie pluº, preþ 160
lei, stare bunã negociabil.
Telefon: 0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit, len-
tile pentru opticã, diver-
se scule, motor rezervã,
furnituri ptr. opticã. Tele-
fon: 0730/542.885.

Vând sãpun de casã 15
kg, 8 lei/kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/buc. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând presã de balotat,
mase plastice uºã cu toc
pentru casã sau magazii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând aparat sudurã au-
togen ºi matriþã. Telefon:
0761/366.090.
VÂND MAªINÃ DE
CUSUT “SINGER”. TE-
LEFON: 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 ne-
gociabil. 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.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã 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 fri-
gider. Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centralã ter-
micã pe gaze, în funcþi-
une, marca Pocket 24 F,
Italia. Telefon: 0722/
680.138.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha pãdure si-
tuatã 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

Primesc în gazdã o fatã
la apartament 3 camere
cu centralã Craioviþa
Nouã, 250 lei/ lunã.  Te-
lefon: 0766/328.569.
Ofer spre închiriere casã
2 camere + toate utilitã-
þile pe strada Brestei (lân-
gã Facultatea de Sport).
De preferat familie. Te-
lefon: 0769/477.662.
Inchiriez birou + depozit
stradal Dezrobirii. Tele-
fon. 0351/ 437.906.
Închiriez apartament 2
camere, mobilat Craiovi-
þa Nouã (Bigul Vechi).
Telefon: 0767/993.510.
Închiriez garaj maºinã în
bloc N 2 - Nicolae Titu-
lescu colþ Grãdina Bota-
nicã. Telefon: 0721/
640.039.
Închiriez sau vând loca-
þie pentzru cultivarea
cãpºunilor din solarii sus-
pendate. Telefon: 0762/
278.639.
Închiriez apartament 2
camere ultracentral, ultra-
lux, toate dotãrile, inter-
net, AC. Telefon: 0762/
109.595.

Garsonierã mobilatã et.
1/5, Bucureºti – Vitan.
Exclus agenþie, 230 Euro
/ lunã seriozitate. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pentru Sta-
þie GPL, Centru vânzare
maºini sau parcare. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã vicii
caut sufletul pereche
pentru convieþuire, vâr-
sta 55-65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Domn serios 52 ani cu
serviciu caut doamnã
serioasã pentru priete-
nie eventual cãsãtorie.
Telefon: 0785/103.411;
0740/895.691.

PIERDERI
S.C. SEGDIO AGRO
COM SRL declarã pierdut
Certificatul constatator Nr.
34.446/ 17.05.2011; J 16 /
3326/1994. Se declarã nul.
COMEMORÃRI

Mama ºi soþia cu durere
în suflet comemoreazã 4
ani astãzi, 22.02.2014, de
la trecerea în nefiinþã a

celui ce a fost DAN
DUMITRU VELICAN,
suflet bun ºi nobil. Lumi-
nã, flori ºi lacrimi la mor-
mânt. Ii vom pãstra o vie
ºi neºtearsã amintire.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
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de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.

NOUL CENTRU
MEDICAL AMARADIA

angajeazã medici
specialiºti.

Informaþii la telefon:
0723/543.943
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BUNDESLIGA – ETAPA A 22-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Schalke – Mainz.
Sâmbãtã: M’gladbach – Hoffenheim, Stuttgart

– Hertha, Nurnberg – Braunschweig, Freiburg –
Augsburg, Hamburg – Dortmund (toate 16:30),
Wolfsburg – Leverkusen (19:30).

Duminicã: Frankfurt – Werder (16:30), Hanno-
ver – Bayern (18:30).

1. Bayern 59 10. Hoffenheim 25
2. Leverkusen 43 11. Hannover 24
3. Dortmund 42 12. Frankfurt 21
4. Schalke 40 13. Werder 21
5. Wolfsburg 36 14. Nurnberg 20
6. M’gladbach 34 15. Stuttgart 19
7. Mainz 33 16. Freiburg 18
8. Hertha 31 17. Hamburg 16
9. Augsburg 31 18. Braunschw. 15

PRIMERA DIVISION – ETAPA A 25-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Valladolid – Le-
vante.

Sâmbãtã: Real M. – Elche (17:00), Celta – Getafe
(19:00), Sociedad – Barcelona (21:00), Almeria –
Malaga (23:00).

Duminicã: Rayo – Sevilla (13:00), Betis – Bilbao
(18:00), Valencia – Granada (20:00), Osasuna – Atl.
Madrid (22:00).

Luni: Espanyol – Villarreal (23:00).
1. Barcelona 60 11. Celta 29
2. Real M. 60 12. Granada 27
3. Atl. Madrid 60 13. Elche 26
4. Bilbao 44 14. Osasuna 26
5. Villarreal 40 15. Getafe 25
6. Sociedad 40 16. Almeria 25
7. Sevilla 32 17. Malaga 24
8. Valencia 32 18. Valladolid 21
9. Espanyol 32 19. Rayo 20
10. Levante 32 20. Betis 14

LIGUE 1 – ETAPA A 26-A

Vineri, dupã închiderea ediþiei: Monaco –
Reims.

Sâmbãtã: Marseille – Lorient (18:00), Bastia – St.
Etienne, Bordeaux – Evian TG, Guingamp – Nice,
Montpellier – Ajaccio, Valenciennes – Sochaux (toa-
te 21:00).

Duminicã: Toulouse – Paris SG (15:00), Nantes –
Rennes (18:00), Lille – Lyon (22:00).

1. Paris SG 58 11. Lorient* 32
2. Monaco 53 12. Nantes 31
3. Lille 45 13. Nice 31
4. St. Etienne 42 14. Montpellier 29
5. Marseille 40 15. Rennes 28
6. Lyon 40 16. Guingamp 26
7. Reims 39 17. Evian TG 24
8. Bastia 36 18. Valencien. 21
9. Bordeaux* 34 19. Sochaux 18
10. Toulouse 33 20. Ajaccio 14

SERIE A – ETAPA A 25-A

Sâmbãtã: Bologna – Roma (21:45).
Duminicã: Livorno – Verona (13:30), Udinese –

Atalanta, Inter – Cagliari, Chievo – Catania, Sam-
pdoria – Milan (toate 16:00), Juventus – Torino
(19:30), Lazio – Sassuolo (21:45).

Luni: Parma – Fiorentina (20:00), Napoli – Genoa
(22:00).

1. Juventus 63 11. Genoa 31
2. Roma* 54 12. Sampdoria 28
3. Napoli 50 13. Udinese 27
4. Fiorentina 44 14. Atalanta 27
5. Inter 39 15. Cagliari 24
6. Parma* 36 16. Bologna 21
7. Torino 36 17. Livorno 20
8. Verona 36 18. Catania 19
9. Milan 32 19. Chievo 18
10. Lazio 32 20. Sassuolo 17

PREMIER LEAGUE – ETAPA A 27-A

Sâmbãtã: Chelsea – Everton (14:45), Arsenal –
Sunderland, Cardiff – Hull, Man. City – Stoke, West
Brom – Fulham, West Ham – Southampton (toate
17:00), Crystal P. – Man. United (19:30).

Duminicã: Liverpool – Swansea; Newcastle –
Aston V. (ambele 15:30), Norwich – Tottenham
(18:00).

1. Chelsea 57 11. West Ham 28
2. Arsenal 56 12. Aston V. 28
3. Man. City* 54 13. Hull 27
4. Liverpool 53 14. Stoke 27
5. Tottenham 50 15. Crystal P.* 26
6. Everton* 45 16. Norwich 25
7. Man. Utd 42 17. West B. 24
8. Southampton 39 18. Sunderl.* 24
9. Newcastle 37 19. Cardiff 22
10. Swansea 28 20. Fulham 20
* - un joc mai puþin.

Halep, Maestru al SportuluiHalep, Maestru al SportuluiHalep, Maestru al SportuluiHalep, Maestru al SportuluiHalep, Maestru al Sportului
De luni, jucãtoarea noastrã va ocupa locul 7 în clasamentul WTA

Simona Halep ºi-a mai trecut un titlu în
palmares. De aceastã datã, unul onorific. La
numai 22 de ani, talentata tenismenã a pri-
mit titlul de Maestru al Sportului, în cadrul
unei ceremonii care a avut loc, ieri, la sediul
Ministerului Tineretului ºi Sportului.

Simona este de pãrere însã cã este doar
începutul carierei. Promite cã va încerca sã
ajungã cât mai sus ºi sperã la un titlu de
Grand Slam, trofeu care-i lipseºte din vitri-
nã. De luni, Simona Halep va urca de pe lo-
cul 9 mondial pe 7 (nr. le-a depãºit pe Petra
Kvitova ºi Jelena Jankovici, care n-au reuºit
sã-ºi apere punctele la Dubai. Simona, deºi
a abandonat în primul tur, din cauza unei
accidentãri, nu a avut de apãrat nici un
punct), depãºind astfel performanþa Virgi-
niei Ruzici, managerul sãu, ºi egalând-o pe
Irina Spîrlea

Tânãra nãscutã în Constanþa considerã
cã n-a întrecut-o, încã, pe Virginia: “N-am
egalat-o, trebuie sã câºtig mãcar un Grand
Slam. Mã bucur cã am ajuns pânã aici, totul
am fãcut cu foarte multe sacrificii. Dacã ar

fi sã aleg, mi-aº dori sã câºtig în Europa
turneul de Grand Slam”, a declarat Halep.

O altã þintã pentru Simona este sã le învin-
gã pe ªarapova, Azarenka ºi Serena Williams
– singurele jucãtoare împotriva n-a câºtigat
pânã acum. Despre americancã spune însã
cã este foarte greu de învins: “Mai uºor ar fi
sã le bat pe primele douã, pe Serena nu cred
cã o pot învinge încã”. Întrebatã totuºi de-
spre afirmaþiile Martinei Navratilova, care a
declarat cã o percepe pe Simona drept noul
numãr 1 mondial, Halep a rãspuns cu o glu-
mã: “Mã bucur cã a spus acest lucru, însã se
retrage Serena? Voi încerca sã ajung cât mai
sus, dar cu siguranþã nu a fost uºor”.

Simona Halep a vorbit ºi despre colabo-
rarea pe care a început-o cu belgianul Wim
Fissette, fost antrenor al lui Kim Clijsters ºi
al Sabinei Lisicki: “Sper sã facem rezultate
împreunã. Nu ne cunoaºtem, încã, foarte
bine, lucrãm de doar douã sãptãmâni, dar
m-a ajutat la Doha, când am câºtigat tur-
neul. Este pozitiv ºi sper sã facem treabã
împreunã”.

Raul Rusescu a marcat deja 6 goluri de
la începutul acestui an, în tricoul lusitani-
lor de la Braga, iar ºefii portughezilor au
fost impresionaþi de randamentul fostului
golgheter al Ligii 1. 

Împrumutat de la Sevilla pânã
la finalul acestui sezon, Rusescu
a disputat doar 10 partide, însã l-
a cucerit pe preºedintele Bragãi,
Antonio Salvador. 

Portughezii de la Record au
scris, ieri, cã Salvador s-a decis
sã activeze clauza prin care îl poa-
te cumpãra pe Rusescu la finalul
campionatului în schimbul sumei
de 3 milioane de euro. 

Fostul atacant al Stelei este cel
mai eficient jucãtor din lotul Bra-
gãi în 2014: are o medie de un
gol marcat la 154 de minute. El a
punctat ºi în ultimul meci jucat,

Conform presei portugheze,

Braga vrea sã-l achiziþioneze definitiv pe Rusescu
cel din deplasare cu Estoril, însã echipa
sa a pierdut cu 1-2.

Lusitanii au notat cã interesul altor for-
maþii pentru Rusescu i-au speriat pe ofi-

cialii Bragãi, care nu vor sã îºi piardã cel
mai bun transfer din ultimii ani. 

Înaintea celor apãrute în publicaþia spa-
niolã, Rusescu a fost întrebat ce pãrere ar

avea despre posibilitatea unui trans-
fer definitiv la Braga, iar el s-a arãtat
foarte încântat. 

“Mã simt foarte bine, sunt feri-
cit. Am ajuns la un club care m-a
primit foarte bine, patron, antrenor,
jucãtori, ºi asta m-a ajutat în evo-
luþiile mele. Braga are opþiune de
cumpãrare pentru mine, dacã vor
dori sã mã cumpere, eu ºi agentul
meu suntem dispuºi sã ne  aºezãm
la masa tratativelor. Dacã vor dori
sã mã cumpere, eu mã simt foarte
bine ºi sunt bucuros cã am fãcut
aceastã alegere. Mi-am dorit sã
joc”, a spus Rusescu, la Digi Sport
Special.

Slovan Liberec – AZ Alkmaar 0-1
(Viergever 89)
Anji M. – Genk 0-0

Lazio – Ludogoreþ Razgrad 0-1
(Bezjak 45; ªtefan Radu ºi Cosmin Moþi au fost integraliºti la cele

douã combatante)
Dinamo Kiev – Valencia 0-2
(E. Vargas 79, Feghouli 90+1)

FC Porto – Frankfurt 2-2
(Quaresma 44, S. Varela 68 / Joselu 72, A. Sandro 77 aut.)
Swansea – Napoli 0-0

Cern. Odesa – Lyon 0-0
Viktoria Plzen – ªahtior Doneþk 1-1
(Tecl 62 / Luiz Adriano 64)

NK Maribor – Sevilla 2-2
(Tavares 33, Vrsici 81 / Gameiro 47, Fazio 72)

LIGA EUROPA – „16”-IMI DE FINALÃ – MANªA TUR
Betis Sevilla – Rubin Kazan 1-1
(Didac Vila 3 / Eremenko 74 pen.)

Dnepr – Tottenham 1-0
(Konoplyanka 81 pen.; Alexandru Vlad nu s-a aflat în lotul for-

maþiei gazdã. La fel ºi Vlad Chiricheº, la londonezi, accidentat)
PAOK Salonic – Benfica 0-1
(Lima 59; Costin Lazãr a fost titular la gazde ºi a evoluat pânã în

minutul 82)

Maccabi Tel Aviv – FC Basel 0-0

Ajax – FC Salzburg 0-3
(Soriano 14 pen., 35, Mane 21)

Juventus – Trabzonspor 2-0
(Osvaldo 16, Pogba 90+4; La vizitatori, Alexandru Bourceanu a

jucat pânã în minutul 67)
Esbjerg – Fiorentina 1-3
(Pusic 10 / Matri 9, Ilicici 15, Aquilani 37 pen.)

Meciurile sunt împãrþite astfel, luându-se în considerare optimile de finalã (de exemplu, învingãtoarea dublei
dintre Juventus ºi Trabzonspor va înfrunta câºtigãtoarea dintre Esbjerg ºi Fiorentina).

Returul „16”-imilor se va disputa joia viitoare.
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Sâmbãtã
Digi Sport 1
11:00, 12:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþi-

onalã: CSM Bucureºti – Dinamo, ªtiinþa Muni-
cipal Bacãu – HC Potaissa Turda / 14:45 –
VOLEI (F) – Divizia A1: ªtiinþa Bacãu – Dinamo
/ 17:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Real Ma-
drid – Elche / 19:00 – FOTBAL – Liga I: Oþelul
– Pandurii / 21:00, 23:00 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Sociedad – Barcelona, Almeria – Ma-
laga.

Digi Sport 2
17:00 – TENIS (F): Turneul de la Dubai

(EAU): finala / 19:45 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: „U” Mobitelco Cluj – SCM „U” Cra-
iova / 21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei: Bolog-
na – Roma.

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

CSM Oradea – BCM „U” Piteºti / 18:00 – JUDO
– Grand Prix-ul de la Dusseldorf (Germania):
ziua a 2-a / 20:00, 21:30 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: HC Croaþia Zagreb – St. Pe-
tersburg, Gorenje Velenje – Flensburg Hande-
witt.

Dolce Sport 1
15:30, 18:00 – RUGBY – Turneul celor 6

Naþiuni: Italia – Scoþia, Anglia – Irlanda / 21:45
– FOTBAL – Camp. Italiei: Bologna – Roma.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Dolce Sport 2
19:00 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-

lor: Paris SG – Vardar Skopje.
Eurosport
14:45, 17:00, 19:30 – FOTBAL – Camp.

Angliei: Chelsea – Everton, Man. City – Stoke,
Crystal P. – Man. United / 3:00 – SUPERBIKE
– Camp. Mondial, la Philip Island (Australia),
4:15 – SUPERSPORT – CM, la Philip Island /
5:45 – SUPERBIKE – CM, la Philip Island.

Eurosport 2
12:00 – DARTS – Cupa celor 6 Naþiuni, în

Scoþia / 15:00 – CICLISM – Turul Andaluziei /
16:30, 19:30 – FOTBAL – Camp. Germaniei:
Hamburg – Dortmund, Wolfsburg – Leverku-
sen.

TVR 1
14:30 – RUGBY – Cupa Europei pe Naþiuni,

la Cluj: România – Spania / 17:00 – HOCHEI
(M) – JO de iarnã de la Soci: finala micã.

TVR 2
14:45 – SCHI ALPIN (M), slalom, 18:25 –

PATINAJ ARTISTIC, Gala laureaþilor – JO de
iarnã de la Soci.

TVR 3
11:15 – SNOWBOARD (M, F), transmisiu-

ne alternativã, 15:30, 16:50 – PATINAJ VITE-
ZÃ (M), ªTAFETÃ (F), SCHI ALPIN (M), BOB
4 (M), transmisiune alternativã – JO de iarnã de
la Soci.

Duminicã

Digi Sport 1
11:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

HCM Baia Mare – Poli Timiºoara / 15:00 –
FOTBAL – Camp. Franþei: Toulouse – Paris
SG / 18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CFR
Cluj – FC Vaslui, FC Braºov – Petrolul.

Digi Sport 2
13:00 – HANDBAL (M) – Cupa EHF: HCM

Constanþa – Fuchse Berlin / 14:30 – HAND-
BAL (F) – Liga Naþionalã: HCM Baia Mare –
Corona Braºov / 16:00 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Sampdoria – Milan / 18:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: Kolding Copen-
haga – Dunkerque / 19:30 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Juventus – Torino / 22:00 – FOTBAL
– Camp. Spaniei: Osasuna – Atl. Madrid.

Digi Sport 3
13:00 – FOTBAL – Camp. Spaniei: Rayo –

Sevilla / 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei: In-
ter – Cagliari / 18:00 – JUDO – Grand Prix-ul
de la Dusseldorf (Germania): ziua a 3-a / 20:00
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Vive
Targi Kielce – Orlen Wisla Plock / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Lazio – Sassuolo.

Dolce Sport 1
14:00 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Viito-

rul / 19:30 – FOTBAL – Camp. Italiei: Juven-

tus – Torino / 0:00 – TENIS (M) – Turneul de
Rio de Janeiro (Brazilia): finala.

Dolce Sport 2
13:30, 16:00 – FOTBAL – Camp. Italiei:

Livorno – Verona, Sampdoria – Milan / 20:00
– BASCHET NBA: Oklahoma – LA Clippers.

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

AZ Alkmaar.
Eurosport
9:00 – CÃLÃRIE – Masters-ul de la Hong

Kong / 15:30, 18:00 – FOTBAL – Camp. An-
gliei: Liverpool – Swansea, Norwich – Totten-
ham.

Eurosport 2
11:00 – TENIS DE MASÃ – Superseria de

la Doha (Qatar) / 14:00 – DARTS – Cupa ce-
lor 6 Naþiuni, în Scoþia / 16:30, 18:30 – FOT-
BAL – Camp. Germaniei: Frankfurt – Werder,
Hannover – Bayern M.

Antena 1
14:00 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – Vii-

torul.
TVR 1
14:00 – HOCHEI (M) – JO de iarnã de la

Soci: finala mare.
TVR 2
9:00 – SCHI FOND (M) 50 km, BOB 4 (M),

transmisune alternativã – JO de iarnã de la
Soci.

Sportiva Adelina Sotnikova,
în vârstã de 17 ani, a devenit,
joi searã, prima campioanã
olimpicã rusã la patinaj artistic
feminin.

Sotnikova, vicecampioanã
europeanã în acest an, a
obþinut un total de 224,59
puncte.

Medalia de argint i-a revenit
sportivei sud-coreene Kim Yu-
na, campioana olimpicã de la
Vancouver din 2010, care a
fost notatã cu 219,11 puncte.

Pe locul 3 s-a clasat
patinatoarea italianã Carolina
Kostner, cu 216,73 puncte.

Marile speranþe ale gazdelor
pentru medalia de aur se

Clasamentul
pe medalii

1. Norvegia 21 (10-4-7)

2. Canada 22 (8-10-4)

3. SUA 25 (8-6-11)

3. Germania 16 (8-4-4)

4. Rusia 23 (7-9-7)

6. Olanda 22 (6-7-9)

7. Elveþia 11 (6-3-2)

8. Belarus 6 (5-0-1)

9. Franþa 15 (4-4-7)

10. Polonia 4 (4-0-0)

11. China 6 (3-2-1)

12. Suedia 14 (2-6-6)

13. Austria 10 (2-6-2)

14. Cehia 8 (2-4-2)

15. Coreea S. 5 (2-2-1)

16. Slovenia 7 (2-1-4)

17. Japonia 8 (1-4-3)

18. Finlanda 4 (1-3-0)

19. M. Brit. 3 (1-0-2)

20. Slovacia 1 (1-0-0)

21. Italia 8 (0-2-6)

22. Australia 3 (0-2-1)

23. Letonia 3 (0-1-2)

24. Croaþia 1 (0-1-0)

25-26. Kazahst. 1 (0-0-1)

           Ucraina 1 (0-0-1)

N-a fost Lipnitskaya, a fost Sotnikova!

Rusia a cucerit primul titlu olimpicRusia a cucerit primul titlu olimpicRusia a cucerit primul titlu olimpicRusia a cucerit primul titlu olimpicRusia a cucerit primul titlu olimpic
din istorie la patinaj artisticdin istorie la patinaj artisticdin istorie la patinaj artisticdin istorie la patinaj artisticdin istorie la patinaj artistic

îndreptau spre „minunea” Yulia
Lipnitskaya (15 ani), însã
aceasta a ratat la programul
scurt, încheind abia pe 5.

Hocheistele canadience au luat,
dramatic, aurul! La masculin,

Suedia – prima finalistã
Reprezentativa femininã de

hochei a Canadei a intrat, joi
searã, în posesia titlului
olimpic, dupã ce a trecut cu
3-2, dupã prelungiri, de
Statele Unite, într-un joc în
care a fost condusã cu 2-0.
Tot în urma unei reveniri a
intrat în posesia medaliilor de
bronz Elveþia, 4-3 cu Suedia,
de asmenea dupã 0-2.

Trecând în competiþia
bãieþilor, Suedia ºi-a acontat,
ieri, duelul nordic cu Finlan-
da, scor 2-1, calificându-se
într-o nouã finalã olimpicã
dupã cea din 2006, de la
Torino, unde a avut-o adver-
sarã tot pe Finlanda, ºi de
care a trecut tot la limitã, 3-2.

Suedia s-a trezit condusã
dupã golul lui Olli Jokinen
(27), dar a revenit repede
graþie lui Loui Eriksson (32),
jucãtorul celor de la Boston
Bruins, care a restabilit
egalitatea în urma unei faze
antologice. Golul victoriei a
venit din partea fundaºului
Ottawa Senators, Erik
Karlsson (37). Asearã dupã
închiderea ediþiei s-a disputat

ºi cealaltã semifinalã, Canada
– SUA.

Tot ieri, Marielle Thom-
pson (Canada), Kelsey
Serwa (Canada), Anna
Holmlund (Suedia) a fost
podiumul probei de schicros
feminin, în timp ce echipa
masculinã de curling a
Suediei a câºtigat medaliile
de bronz, 6-4 contra Chinei.
Finala mare, Canada – Marea
Britanie, s-a disputat dupã
închiderea ediþiei. Alte cinci
seturi de medalii olimpice s-
au acordat asearã: la biatlon
(ºtafetã feminin), schi alpin
(slalom feminin), short-track
(500m masculin, 1.000 m
feminin ºi 5.000m ºtafetã
masculin).

JO DE IARNÃ DE LA SOCIJO DE IARNÃ DE LA SOCIJO DE IARNÃ DE LA SOCIJO DE IARNÃ DE LA SOCIJO DE IARNÃ DE LA SOCIJO DE IARNÃ DE LA SOCIJO DE IARNÃ DE LA SOCIJO DE IARNÃ DE LA SOCIJO DE IARNÃ DE LA SOCI
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Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

Oblemenco, fotbalist exponenţial al Craiovei
Ion Oblemenco este cel mai repre-

zentativ jucător din istoria Universităţii
Craiova. Component al Campioanei unei
Mari Iubiri, el a evoluat pentru Univer-
sitatea în perioada 1966-1977, marcând
167 de goluri în cele 264 de meciuri ju-
cate în tricoul alb-albastru al Ştiinţei în
prima divizie. A contribuit decisiv la câş-
tigarea Campionatului României în 1973-
1974 şi a Cupei României în 1976-1977.
Ca antrenor, a câştigat cu Universitatea
campionatul în 1980 (secund al lui Va-
lentin Stănescu), eventul în 1981 (ca
principal), iar în 1982 duce Ştiinţa, în
premieră pentru echipele de club din
România, în sferturile Cupei Campioni-
lor Europeni. A fost golgeterul campio-
natului în patru sezoane: 1966-1967,
1969-1970, 1971-1972 si 1972-1973.

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 19 13 6 0 42-12 45
Astra 19 13 3 3 45-19 42
Petrolul 19 11 7 1 29-11 40
Pandurii 19 11 4 5 41-23 34
Dinamo 19 9 5 5 28-16 32
FC Vaslui 19 8 5 6 21-15 29
CFR Cluj 19 7 7 5 26-21 28
Gaz Metan 19 7 6 6 23-21 27
Ceahlăul 19 7 6 6 19-18 27
Chiajna 19 7 4 8 22-24 25
ACS Poli 19 6 4 9 17-24 22
Botoşani 19 5 5 9 17-31 20
Năvodari 10 5 4 10 18-38 19
Viitorul 19 4 6 9 13-31 18
Oţelul 19 5 3 11 21-35 18
FC Braşov 19 3 7 9 18-26 16
„U” Cluj 19 4 4 11 16-34 16
Corona 19 2 4 13 14-31 10
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LIGA I

Etapa a XX-a
Meciurile Săgeata – FC Botoşani şi Astra – Corona s-au jucat aseară.

Oţelul – Pandurii – sâmbătă, ora 19 (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)

Programul echipelor craiovene de sală în acest week-end
Mobitelco  Clu j – SCM U Craiova – baschet, Liga

Naţională masculină, etapa a 19-a, sâmbătă, ora 19.45
(Dig is port  2)

CSM Plo ieş t i –  SCM Craiova –  ha ndbal, Liga
Naţ ională fe min ină, etapa a 19-a, s âmbătă, o ra
11.

SCM U Craiova –  CSM Târgoviş te –  volei, Divi-

zia A1 feminină, etapa a 21-a, s âmbătă, o ra 13, Sala
Sporturilor „Ion Cons tant ines cu”

SCM U Craiova –  Phoenix Şimleu l Silvan iei – vo-
lei, Divizia A1 mas cu lină, etapa a 21-a, s âmbătă, ora
17, Sala Po livalentă

Tomis Cons tanţa – SCM U Craiova – volei, Divizia
A1 masculină, etapa a 22-a, duminică, o ra 18.

Jo i noaptea, Adrian Mit itelu  a
anunţat pe site-ul său oficial înlocui-
rea ant renorului Nico lo Napoli cu
Ştefan Nanu, care a fost director spor-
tiv de la instalarea lui Marin Condes-
cu în pos tura de manager general.
„Nu voi mai lucra niciodată cu Adri-
an Mititelu, mi-a fost de ajuns. M-a
dat afară de trei o ri în condiţiile în
care eu mi-am făcut datoria. Nu pro-

Mititelu s-a descotorosit de Napoli
blema financiară a fost la baza demi-
terii, chiar dacă de 8 luni de zile nu
am primit vreun ban. Eu am stat în
toată această perioadă pentru supor-
teri. Am fost chemat ieri (n.r. - joi) de
Mititelu ’i m-a anunat că vrea să facă
schimbare de antrenor. În cele 8 luni
de zile nu am avut maşină de servici,
iar imediat după ce am primit  una,
Mit itelu m-a dat afară” a declarat

Napoli pentru digisport.ro. Din soli-
daritate cu Napoli, preşedintele Mar-
cel Iancu şi-a prezentat şi el demisia.
Fostul fundaş stânga Ştefan Nanu a
jucat la Electroputere Craiova, Farul,
Rapid şi Vitesse Arnhem şi ca antre-
nor a pregătit Poiana Câmpina şi Mi-
nerul Motru. Altfel, echipa lui Mitite-
lu se pregăteşte de astăzi la Calafat,
unde a efectuat şi pregătirea de vară.
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Duminică aflăm grupele preliminare ale Euro 2016

Prima ediţie a Memorialului „Ion
Oblemenco” este programată în
după-amiaza aceasta pe arena care
poartă numele „Tunarului”. Clubul
CS Universitatea Craiova a obţinut
acceptul de folosire a mărcii înre-
gistrate „Ion Oblemenco“, deţinu-
tă de familia Tunarului, care va fi
prezentă la eveniment şi va premia
echipele la final. Foştii coechipieri
ai lui Oblemenco, Oprea, Nicules-
cu, Velea şi Bâtlan, sunt invitaţi de
onoare, iar trei dintre ei vor da lo-
viturile de start. Accesul va fi liber
şi se va face începând cu ora 13,
dar simbolic, craiovenii pot opta să
vină cu o floare, omagiu depus la
statuia lui Oblemenco din faţa sta-
dionului. Accesul se va face doar
la tribuna I şi tribuna a II-a, cele
două peluze fiind închise. Triun-

„Ion Oblemenco” îşi deschide porţile
în memoria „Tunarului” CS Universitatea Craiova,

Sloga Petrovac şi Dunav
Ruse participă la triunghiula-
rul programat astăzi în Bănie

ghiularul se va juca în sistem fie-
care c u f iec are,  tip c ampionat.
Meciurile vor avea o durată de 60
de minute (două reprize a câte 30
de minute, cu pauză de 5 minute).
Programul turneului este următo-
rul: de la ora 14 se vor întâlni Du-
nav Ruse şi Sloga Petrovac. De la
ora 15.15, Universitatea va juca
împotriva câştigătoarei din primul
meci. De la ora 16.30, echipa Cra-
iovei va închide turneul, urmând
să evolueze în compania învinsei
din duelul echipelor invitate. Pe lân-
gă Memorialul „Ion Oblemenco” şi
comemorările lui Tică Oţet şi Cristi
Neamţu, la CS Universitatea a fost
perioada aniversărilor, după Gică
Craioveanu, Gheorghiţă Geolgău şi
Mihăiţă Pleşan, ieri împlinind 19 ani
portarul Nemanja Latinovic.

Tragerea la sorţi pentru preliminariile
Euro 2016 din Franţa va avea loc, dumi-
nică, la Nisa, de la ora 13. România a fost
repartizată în urna a treia valorică. Cele
53 de echipe naţionale, printre care şi
Gibraltar, în premieră, vor fi împărţite în
nouă grupe, opt de şase şi una de cinci.
Calificată direct, reprezentativa Franţei
va fi repartizată în grupa de cinci echipe,
pentru a disputa meciuri amicale contra
formaţiilor care stau la fiecare etapă.
UEFA a stabilit că Spania nu va putea
evolua în aceeaşi grupă cu Gibraltar, iar
Armenia cu Azerbaidjan, din consideren-
te politice. Primele două echipe din fie-
care grupă se vor califica la turneul final,
la fel şi formaţia cel mai bine clasată pe

Prezentarea
invitaţilor

Universitatea va lupta
pentru trofeu cu grupările
Dunav Ruse (Bulgaria) şi FK
Sloga Petrovac (Serbia).
Dunav Ruse este un club
înfiinţat în 1949. Cea mai
importantă performanţă a
fost participarea în Cupa
UEFA în sezonul 1975-1976,
când a fost eliminată de AS
Roma. Clubul a străbătut în
secolul 21 perioade de declin,
declarând falimentul în două
rânduri, iar din 2010 activea-
ză pe societatea Dunav 2010
Ruse. Lotul este format din
jucători bulgari, cu o singură
excepţie, ivorianul Mamadou
Ouatarra. „Dunărea” din
Ruse ocupă locul 10 în liga
secundă din Bulgaria. FK
Sloga Petrovac este o echipă
înfiinţată în 1933, joacă în
liga a doua din Serbia (Prva
Liga) unde ocupă locul al
treilea, cel care asigură
prezenţa în baraj, la egalitate
cu echipa de pe locul secund,
primele două clasate promo-
vând direct în Superliga. Pe
lângă jucătorii autohtoni,
antrenorul Nenad Vanic are
în lot un fundaş muntene-
grean, Zoran Mitic şi ghane-
zii de 18 ani, Melvin Banda şi
Bismarck Appiah.

locul trei. Celelalte opt echipe de pe lo-
cul trei vor sus ţine meciuri de baraj.
Urna 1: Spania, Germania, Olanda, Ita-
lia, Anglia, Portugalia, Grecia, Rusia,
Bosnia-Herţegovina. Urna 2: Ucraina,
Croaţia, Suedia, Danemarca, Elveţ ia,
Belgia, Cehia, Ungaria, Irlanda. Urna 3:
Serbia, Turcia, Slovenia, Israel, Norve-
gia, Slovacia, România, Austria, Polo-
nia. Urna 4: Muntenegru, Armenia, Sco-
ţia, Finlanda, Letonia, Ţara Galilor, Bul-
garia, Estonia, Belarus. Urna 5: Islanda,
Irlanda de Nord , A lban ia, Lituania,
Moldova, Macedonia, Azerbaid jan,
Georgia, Cipru. Urna 6: Luxemburg, Ka-
zahstan, Liechtenstein, Insulele Feroe,
Malta, Andorra, San Marino, Gibraltar.


