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- Orice aromă ar avea
ţigara, Popescule, tot a ta-
mâie miroase.
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Partea de umbră
a unor mesaje

Ştim despre politică aproape tot
ce trebuie ştiut, aşa că nimic din
ceea ce se întâmplă, în acest în-
ceput de an, nu ne mai surprinde.
Faptul că Alina Gorghiu, co-pre-
şedinte al PNL, se declară „con-
vinsă” că „nu va trece primăva-
ra” fără ca Guvernul Victor Ponta
să fie demis e un exerciţiu de opti-
mism până la urmă. Şi deocamda-
tă, nimeni nu o întreabă, morome-
ţian, pe ce se bazează. Nu pentru
că guvernul actual dispune de o
majoritate suficientă, capabilă să
reziste la o moţiune de cenzură, în
condiţiile refuzării înrolării unor
traseişti, ci din alte motive. Alina
Gorghiu are dreptul, ca lider  al
principalului partid de opoziţie, să-
şi facă iluzii. Până la un punct.

Poliţiştii din cadrul Birou-
lui Rutier Craiova au orga-
nizat, ieri, o razie de amploa-
re  pe bule vardul „Ştirbe i
Vodă”, pe ntru ve rif icarea
autovehiculelor înmatricula-
te în alte state. Oamenii le-
gii au aplicat amenzi în va-
loare de aproape 12.000 lei,
au retras 7 certificate de în-
matriculare şi 10 seturi de
plăcuţe cu numere de înma-
triculare, iar pentru linişti-
rea şoferilor supăraţi că „ce
mă’, pe mine te găsişi să mă
opreşti?...”, prezenţa masca-
ţilor s-a dovedit benefică.
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Chioşcurile din
pieţele craiovene,
aproape gata

Un an de poveste
la Teatrul
„Colibri”!
Noi spectacole,
ateliere de creaţie
şi încă un festival!

Trei cazuri de HIV
depistate în Dolj

Direc ţia de Sănătate Publică
(DSP) a anunţat că trei cazuri de
infectare cu virusul HIV au fost
descoperite în Dolj, în urma teste-
lor care s-au făcut pe parcursul lunii
decembrie a anului trecut în mai
multe laboratoare din judeţ. Între
acestea şi o persoană care intenţi-
ona să doneze sânge însă a fost di-
agnosticată la timp ca purtătoare a
virusului HIV. Anul trecut, cele mai
multe cazuri de infectare cu HIV
s-au înregistrat la categoria de vâr-
stă 25-29 de ani, mai ales la tineri
din mediul urban. Din păcate, nouă
bolnavi au murit din cauza acestei
afecţiuni. De altfel, în ultimii 25 de
ani, 419 doljeni au decedat din ca-
uza SIDA, iar 288 de persoane se
află sub tratament.
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Tudor Chiuariu

se autosuspendã

din PNL
Senatorul liberal Tudor

Chiuariu a anunþat ieri cã
se autosuspendã din PNL.
„Am luat decizia de a mã
autosuspenda din Partidul
Naþional Liberal pânã la
clarificarea situaþiei legate
de acuzaþiile formulate
sãptãmâna trecutã. Fac
acest gest pentru cã nu
vreau ca acuzaþii nefondate
sã fie prilej de atacuri
politice împotriva PNL,
partidul în care am intrat
acum 18 ani ºi de care se
leagã întreaga mea activita-
te politicã. Le mulþumesc
colegilor pentru sprijinul
moral. Rãmân fidel ideilor
ºi valorilor liberale, pe care
le-am promovat în toate
funcþiile politice ºi demnitã-
þile publice pe care le-am
deþinut”, se aratã într-un
comunicat de presã remis,
ieri, Mediafax. Fostul
ministru al Justiþiei Tudor
Chiuariu a primit 3 ani ºi 6
luni de îmchisoare cu
suspendare, potrivit deciziei
definitive luate de ICCJ în
dosarul „Poºta Românã”.
Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie a anunþat, într-un
comunicat de presã trans-
mis sâmbãtã agenþiei
Mediafax, cã Tudor Chiua-
riu a fost pus sub control
judiciar pentru trafic de
influenþã ºi spãlare de bani,
dupã ce ar fi stabilit sã
primeascã o mitã de 2,5
milioane euro pentru a
interveni în favoarea lui
Gheorghe Paltin Sturdza, în
vederea retrocedãrii a
43.227 hectare de teren
forestier în judeþul Bacãu,
banii fiind disimulaþi prin
încheierea unui contract de
asistenþã juridicã.

Master Planul pe Transport trebuie
aplicat doar pe baza unui consens pe mi-
nimum zece ani între toate forþele politi-
ce, altfel nu are rost ca experþii Ministe-
rului Transporturilor sã se apuce de trea-
bã, deoarece va fi un eºec în lipsa garan-
þiilor pe termen lung, a afirmat premierul
Victor Ponta. El a precizat cã documentul
va trebui prezentat ºi preºedintelui þãrii,
înainte de acordul politic. Prezent, ieri, la
sediul Ministerului Transporturilor, pen-
tru anunþarea, de cãtre ministrul de re-
sort, Ioan Rus, a prioritãþilor de infras-
tructurã rutierã aferente perioadei 2015-
2016, premierul a explicat necesitatea unui
acord politic prin faptul cã este nevoie
de garanþii de finanþare pe termen lung pentru con-
structori. Totodatã, Ponta a cerut Ministerului
Transporturilor ca pânã pe 15 februarie sã fie deci-
sã semnarea contractului de construcþie în conce-
siune a autostrãzii Comarnic-Braºov sau rezilierea
procedurii, arãtând cã nu se mai poate aºtepta dupã
o amânare de opt luni, din cauza unei „declaraþii
prosteºti” a lui Bãsescu. Premierul a dorit ca, înce-
pând de ieri, pe site-ul ministerului sã fie publicate
toate datele publice privind acest contract, res-
pectiv stadiul negocierilor, câþi kilometri vor fi con-
struiþi ºi la ce cost, precum ºi care sunt obligaþiile
constructorului ºi cele ale statului. În vara anului
trecut, la 25 iunie, preºedintele Traian Bãsescu i-a
spus noului (pe atunci) ministru al Transporturi-
lor, Ioan Rus, dupã depunerea jurãmântului, sã fie
atent la premisele contractãrii autostrãzii Comar-
nic-Braºov, precizând cã, din informaþiile sale, s-
au produs deja acte de corupþie. Ulterior, Ponta a
declarat cã Bãsescu a sesizat Direcþia Naþionalã
Anticorupþie cu privire la atribuirea lucrãrilor la
aceastã autostradã, însã purtãtorul de cuvânt al
preºedintelui de atunci a spus cã nu este adevã-
rat. Cert este cã termenul anunþat de autoritãþi pen-
tru semnarea contractului de construcþie în con-
cesiune a autostrãzii Comarnic - Braºov a fost
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amânat de mai multe ori, cele mai recente date trans-
mise de CNADNR pe aceastã temã agenþiei Me-
diafax, în noiembrie, aratã cã sunt în derulare acti-
vitãþile prealabile semnãrii contractelor de finanþa-
re ºi contractului de concesiune de lucrãri publice.

Revenind la ministrul Rus, acesta a precizat ieri
cã reþeaua autostrãzilor din România, care totali-
zeazã 700 kilometri în prezent, va fi extinsã cu 50
kilometri în acest an ºi cu 200 de kilometri în 2016,
necesarul de finanþare fiind de aproape 30 miliarde
euro pânã în anul 2030. „În acest moment avem
spre 700 kilometri de autostradã în operare. În 2016,
cu siguranþã finalizãm ºi vom putea circula pe Si-
biu - Nãdlac, pe Cluj - Borº, cu o excepþie, între
Mihãieºti ºi Suplacu de Barcãu, care ar putea fi
finalizatã în 2017, pe Cluj - Târgu Mureº, Târgu
Mureº - Fãgãraº, Sibiu - Fãgãraº, Fãgãraº - Bra-
ºov în situaþia în care vom fi extraordinari de ac-
tivi, dacã nu în 2017. Cu certitudine vor fi încã 250
de kilometri de autostradã în 2016”, a subliniat Rus
într-o conferinþã de presã. Referindu-se la deschi-
derile programate în acest, ministrul a enumerat-
 lotul 2 de la Nãdlac - Arad (16,6 km), lotul 2 Timi-
ºoara - Lugoj  (25,7 kilometri), Gilãu - Nãdãºelu
(8,7 kilometri) ºi 4,9 kilometri pe autostrada Bucu-
reºti - Ploieºti. Pe tronsonul Sibiu – Piteºti minis-

trul a explicat cã va fi construitã direct o
autostradã, renunþându-se astfel la faza-
rea proiectului, care ar fi presupus reali-
zarea unui drum expres, urmatã de extin-
derea ºoselei la profil de autostradã într-
o altã etapã. „Cred cã renunþãm la ideea
de a faza acea autostradã, pentru cã gã-
sim resurse financiare ºi ne ducem direct
autostradã, dat fiind faptul cã în zona res-
pectivã de munte, înaltã, este complicat
sã refaci ºantierele ºi s-o tranformi din
drum expres. Am analizat cu maximul de
corectitudine ºi vom intra direct la auto-
stradã”, a spus Rus, adãugând cã în ur-
mãtoarele douã sãptãmâni va fi selectat
consultantul care va furniza studiul de

fezabilitate al acestei autostrãzi.
Potrivit informaþiilor prezentate de Rus, sumele

pentru investiþiile în infrastructurã vor putea fi
asigurate în urmãtorii ani din finanþãri europene
de 6 miliarde euro (incluzând cofinanþarea naþio-
nalã), acciza la motorinã, rovinietã, concesiuni ºi
parteneriate public-private (4 miliade euro), pre-
cum ºi credite de la Banca Europeanã de Investiþii,
BERD ºi Banca Mondialã. „Ultima scuzã este cã
nu avem bani”, a remarcat ministrul.

La începutul lunii octombrie 2014, ministrul
Transporturilor, Ioan Rus, a prezentat Master Pla-
nul general de transport al României în faþa comi-
siilor parlamentare de transporturi, documentul
cuprinzând toate investiþiile în infrastructurã pen-
tru perioada 2014-2030. Astfel, proiectele de auto-
strãzi incluse în Master Plan sunt Sibiu - Braºov
(103 km), Ploieºti - Comarnic (49 km), Craiova -
Piteºti (115 km), Comarnic - Braºov (54 km), Bra-
ºov - Bacãu (158 km) ºi Gilãu - Borº (177 km), cos-
tul total estimat pentru aceste proiecte fiind de
6,58 miliarde euro fãrã TVA. În plus, Master Planul
cuprinde construcþia de drumuri expres însumând
aproximativ 2.200 km, fondurile necesare pentru
aceste proiecte totalizând circa 17,5 miliarde euro
fãrã TVA.

Preºedintele Klaus Iohannnis ºi reprezentan-
þii partidelor parlamentare au semnat, ieri, acor-
dul politic cu scopul asigurãrii, în 2017, a unui
prag minimal de 2% din PIB pentru Ministerul
Apãrãrii Naþionale (MApN). Acordul a fost sem-
nat mai întâi de ºeful statului,  urmat de liderii
partidelor parlamentare: preºedintele PSD, pre-

Comisia comunã pentru elabora-
rea Codului electoral se va reuni, as-
tãzi, în prima ºedinþã din anul 2015,
în condiþiile în care termenul fixat
pentru finalizarea noilor legi electo-
rale, decis de plenul comun al Parla-
mentului, expirã pe 30 iunie, perioa-
da fiind mai micã de jumãtate de an.
Acest termen este impus de decizia
Curþii Constituþionale, potrivit cãre-
ia legile electorale trebuie adoptate
cu cel puþin un an înainte de alegeri.
Membrii comisiei au avut la dispo-

Asistentul secretarului de stat
al SUA, Victoria Nuland, a sosit ieri
la Bucureºti, unde se va întâlni cu
oficiali români de rang înalt, pentru
a discuta despre „chestiuni bilate-
rale ºi regionale”, dupã cum a anun-
þat, luni, Departamentul de Stat ame-
rican, într-un comunicat. Anterior,
surse oficiale au declarat pentru
Mediafax cã Nuland va sosi la Bu-
cureºti în cadrul unui turneu euro-
pean, oficialul american urmând sã
se întâlneascã, într-un cadru privat,

Comisia pentru Cod electoral începe lucrul astãzi
ºi are mai puþin de ºase luni pentru noile legi

ziþie vacanþa parlamentarã pentru a
studia specificitãþile cadrului juridic
electoral existent la nivelul þãrilor
membre UE ºi în SUA, cuprinse în
studiile elaborate de departamente-
le de specialitate din Camera Depu-
taþilor ºi transmise membrilor Comi-
siei în luna decembrie 2014. Noile legi
electorale au suscitat interes politic
încã de la începutul anului în curs,
subiectul fiind discutat atât în pri-
ma ºedinþã a coaliþiei de guverna-
re, cât ºi în prima ºedinþã a Birou-

lui Permanent Na-
þional al  PSD.
Astfel ,  BPN al
PSD a decis ca Va-
leriu Zgonea sã fie
cel care va coor-
dona grupul de lu-
cru al partidului ºi
poziþiile politice,
în condiþiile în
care acesta este ºi
preºedintele Comi-
siei de Cod electo-
ral,  care are în
componenþã 15
parlamentari.

mierul Victor Ponta, co-preºedintele PNL Alina
Gorghiu ºi prim-vicepreºedintele Cãtãlin Predo-
iu, preºedintele UDMR, Kelemen Hunor, preºe-
dintele UNPR, Gabriel Oprea, preºedintele PC, Da-
niel Constantin, preºedintele PP-DD, Simona
Man. Dupã semnare, Klaus Iohannis a declarat
cã „astãzi le arãtãm militarilor români cã îi respec-

tãm ºi cã dorim sã le îmbunãtãþim condiþiile de
muncã, prin asigurarea finanþãrii necesare pentru
pregãtire ºi pentru înzestrarea cu echipament
modern de luptã. (...) Eu vãd Acordul politic de
susþinere a finanþãrii pentru Apãrare ºi ca pe un
acord implicit pentru dezvoltarea industriei naþi-
onale de apãrare”.

Preºedintele ºi partidele au semnat acordul privind pragul minimal de 2% din PIB pentru Apãrare

Nuland, pentru douã zi le la Bucureºt i
cu preºedintele
Klaus Iohannis,
dar ºi cu minis-
trul de Externe,-
 Bogdan Aures-
cu. Ieri, potrivit
unor surse ofi-
ciale citate de
Mediafax, pre-
mierul Victor
Ponta s-a întâl-
nit ºi el, tot într-
o întrevedere
privatã, cu ad-
junctul secreta-
rului de stat
american pentru
Europa ºi Eura-

sia. Astãzi, înaltul oficial american
are programate întrevederi cu pre-
ºedintele Camerei Deputaþilor, Va-
leriu Zgonea, ºi cu preºedintele Se-
natului, Cãlin Popescu-Tãriceanu,
au precizat, ieri, pentru Mediafax,
surse politice. Nuland va mai avea
întrevederi într-un cadru privat cu
preºedintele Iohannis ºi cu premie-
rul Ponta. Pe 15 ianuarie, alãturi de
secretarul de stat John Kerry, Nu-
land va merge la Sofia, în Bulgaria,
apoi se va deplasa la Paris.
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Un număr de 46 de municipii şi oraşe din
România s-a înscris, în acest an, pentru a
obţine titlul de „Oraşul Reciclării 2015”, la
ediţia a III-a fiind înregistrate cu 60% mai
multe primării faţă de prima ediţie.

Craiova se află şi ea în această competi-
ţie alături de municipii ca Adjud, Aiud, Arad,
Bacău, Bârlad, Braşov, Brăila, Sectorul 6
Bucureşti, Sectorul 1 Bucureşti, Câmpia
Turzii, Câmpina, Călăraşi, Cluj-Napoca,
Constanţa, Deva, Drobeta Turnu Severin,
Făgăraş, Fălticeni, Focşani, Galaţi, Gura

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE

Craiova s-a înscris în competiţia
„Oraşul Reciclării”

Humorului, Iaşi, Mediaş, Miercurea Ciuc,
Odorheiu Secuiesc, Oradea, Otopeni, Pi-
teşti, Ploieşti, Rădăuţi, Reşiţa, Roman, Satu
Mare, Sfântu Gheorghe, Sighetu Marma-
ţiei, Sinaia, Slatina, Slobozia, Suceava, Târ-
govişte, Târgu Jiu, Târgu Secuiesc, Tulcea,
Vaslui şi Zalău.

Timp de 6 luni, în perioada 1 ianuarie – 30
iunie 2015, autorităţile locale înscrise în com-
petiţie trebuie să dovedească faptul că au cel
mai performant sistem de colectare separată
a deşeurilor de ambalaje la nivel naţional.

Toate chioşcurile care se află
în pieţele din Craiova ar fi tre-
buit să fie refăcute în august
2014. În vara anului trecut însă
situaţia nu stătea deloc aşa şi încă
mai erau spaţii comerciale, răs-
pândite prin toate pieţele, care
nu aveau aspectul corespunză-
tor cu cerinţele impuse de muni-
cipalitate. Consilierii municipali s-
au întrunit în acea lună şi au vo-
tat prelungirea termenului de con-
formitate pentru chioşcarii din
pieţele craiovene. După noul pro-
iect de hotărâre, aceştia au fost
obligaţi să-şi refacă faţadele
chioşcurilor până la data de 31
decembrie 2014.
64 de comercianţi
au primit păsuire

La momentul respectiv mai
erau 64 de comercianţi care nu
îşi refăcuseră construcţiile pe
care le deţineau peste tot în pie-
ţe. Potrivit reprezentanţilor SC
Pieţe şi Târguri SRL Craiova, toţi
aceştia şi-au refăcut acum faţa-
dele. „Majoritatea chioşcurilor
care mai rămăseseră au fost
modernizate. Cele care sunt
neconforme se pot număra pe
degete, dar şi acestea sunt
acum în proces de refacere.
Noi am făcut demersuri insis-
tente pe lângă comercianţi şi, în
cele din urmă, aceştia au înţeles
că trebuie să-şi refacă construc-
ţiile”, a declarat Adrian Dinu,

Aproape toate spaţii
comerciale din pieţele
craiovene sunt refăcu-
te. Reprezentanţii SC
Pieţe şi Târguri Craio-
va spun că toţi comer-
cianţii care s-au înca-
drat în termen şi şi-au
schimbat înfăţişarea
chioşcurilor vor primi
o prelungire cu patru
ani la contractele de
închiriere.

purtătorul de cuvânt al adminis-
traţiei pieţelor.
Chioşcarii au recurs
şi la metode ingenioase

Metodele la care au recurs
comercianţii sunt diferite şi, în
multe cazuri, de-a dreptul in-
genioase. În timp ce unii au
decis că este momentul să sca-
pe de construcţiile vechi şi po-
nosite, care semănau mai mult
cu nişte improvizaţii, alţii şi-au

păstrat chioşcurile şi le-au
adaptat. Cei care aveau chioş-
curi cu structură de izopan au
aplicat câte un strat de vopsea
sau le-au îmbrăcat în autoco-
lant ce imită lemnul, fără a mai
fi nevoie să le dea jos. Singu-
rele elemente noi pe care au
fost nevoiţi să le adauge au fost
cele din partea de sus a chioş-
curilor care le-au făcut să se-
mene cu cele pe care le-a ce-
rut municipalitatea.

Contractele vor fi prelungite
cu patru ani

Partea bună este că, în scurt
timp, cele peste 100 de chioşcuri
care se află în pieţele craiovene
vor fi toate refăcute în stilul pe care
l-a cerut Primăria Craiova. Toţi
comercianţii, potrivit proiectului
de hotărâre al CLM Craiova, vor
beneficia de o prelungire cu pa-
tru ani a contractelor de închirie-
re dacă se dovedeşte că şi-au

modernizat chioşcurile în mod co-
respunzător. „Cum şi-au moder-
nizat chioşcurile aproape toţi –
mai sunt doar câţiva care încă mai
au ceva de lucru –, vor primi o
prelungire la contractul de închi-
riere a spaţiului, în conformitate
cu proiectul de hotărâre al CLM
Craiova”, a precizat purtătorul de
cuvânt al SC Pieţe şi Târguri SRL
Craiova. În aceeaşi categorie in-
tră şi chioşcurile care se găsesc în
târgul de pe strada „Caracal”.
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craiovene, aproape gata
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Poliþiºtii rutieri, împreunã cu re-
prezentanþii Registrului Auto Român
– Agenþia Dolj ºi sprijiniþi de luptã-
tori din cadrul Serviciului Acþiuni
Speciale au verificat, ieri, pe bule-
vardul „ªtirbei Vodã” din Craiova,
peste 200 de autovehicule înmatri-
culate în strãinãtate. Oamenii legii au
vrut sã verifice dacã ºoferii de „en-
glezoaice” ºi „bulgãroaice” au toate
documentele necesare, iar maºinile

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã Orlando Bogdan ªerban, fost
Berneanu, persoanã urmãritã la ni-
vel internaþional încã din noiembrie
2013, s-a predat luni, 12 ianuarie
a.c., la sediul IPJ Dolj. Bogdan
Berneanu a fost condamnat, printr-
o hotãrâre rãmasã definitivã pe 1
octombrie 2013, la 4 ani de închi-
soare cu executare pentru infrac-
þiuni economice. Ce a fãcut în
aceastã perioadã de un an ºi trei
luni, în care se presupune cã era
cãutat de poliþiºti, rãmâne un mis-
ter, reprezentanþii IPJ Dolj preci-
zând cã bãrbatul nu a vrut sã spu-
nã unde a stat ascuns ºi ce a fã-
cut. Acesta urmeazã sã fie trans-
ferat din arestul IPJ Dolj în Peni-
tenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova pentru a-ºi ispãºi pedeap-
sa. Numai cã s-ar putea sã stea
acolo mult mai mult, întrucât este
judecat în prezent într-un alt do-
sar, vizând comiterea infracþiunii
de vãtãmare corporalã gravã, aflat
pe rolul Judecãtoriei Craiova.

Comisarul ºef Cristinel Ciocoiu
este adjunct „plin” al ºefului IPJ
Dolj. Asta dupã ce luni, 12 ianua-
rie a.c., a câºtigat concursul orga-
nizat la sediul Inspectoratului Ge-
neral al Poliþiei Române.

Centrul de Informare ºi Relaþii
Publice din cadrul Inspectoratului
General al Poliþiei Române a anun-
þat cã pe 12 ianuarie a.c., la se-
diul Inspectoratului General al
Poliþiei Române, a avut loc con-
cursul pentru ocuparea funcþiei de
adjunct al ºefului Inspectoratului
de Poliþie Judeþean Dolj (cu atri-

Comisarul-ºef Cristi CiocoiuComisarul-ºef Cristi CiocoiuComisarul-ºef Cristi CiocoiuComisarul-ºef Cristi CiocoiuComisarul-ºef Cristi Ciocoiu
a câºtigat concursul pentrua câºtigat concursul pentrua câºtigat concursul pentrua câºtigat concursul pentrua câºtigat concursul pentru

adjunct la IPJ Doljadjunct la IPJ Doljadjunct la IPJ Doljadjunct la IPJ Doljadjunct la IPJ Dolj
buþii pe linie de poliþie judiciarã),
în urma cãruia a fost declarat ad-
mis domnul comisar-ºef de poliþie
Cristinel Ciocoiu. Comisarul -ºef
Cristinel Ciocoiu ocupã aceastã
funcþie, cu împuternicire, de pe 1
septembrie 2014.

Comisarul-ºef Cristinel Ciocoiu
are 47 de ani ºi 20 de ani de când
lucreazã în cadrul Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj. Dupã
primul an de poliþie a ajuns la Ser-
viciul de Investigaþii Criminale, în
ultimii 9 ani fiind comandantul
acestui serviciu.

Urmãrit internaþional de peste un an,
Bogdan Berneanu s-a predat

Fostul jurnalist craiovean Bogdan Berneanu
(ªerban) s-a predat, luni, la sediul Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului Dolj. Condamnat
definitiv în dosarul „jurnaliºtilor TVA” la o
pedeapsã de 4 ani închisoare cu executare
pentru rambursãri ilegale de TVA, Berneanu
dispãruse la momentul pronunþãrii hotãrârii
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, fiind urmãrit
la nivel naþional ºi internaþional de mai bine
de un an. Acum a ajuns dupã gratii, unde ar
putea sã stea mai mult de 4 ani, întrucât este
judecat în prezent într-un alt dosar, pentru
vãtãmare corporalã gravã.

Reamintim cã judecãtorii Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie au
respins, pe 1 octombrie 2013, ca
nefondate, recursurile declarate de
jurnaliºtii craioveni Bogdan Bernea-
nu ºi Constantin Tibi Pãtru, dar ºi
de ceilalþi trei inculpaþi din dosarul
rambursãrii ilegale de TVA în va-
loare de peste 550.000 lei pentru
care au fost trimiºi în judecatã în
anul 2006 de procurorii DIICOT.
Astfel, cei cinci inculpaþi au rãmas
cu pedepsele primite pe 30 noiem-
brie 2012 la Curtea de Apel Craio-
va: Bogdan Berneanu ºi Constan-
tin Tibi Pãtru – câte 4 ani de închi-
soare cu executare, în timp ce -
Mihai Gavrilã, Simona Mladin ºi
Vergica Diaconu – câte 3 ani de
închisoare cu suspendare.

 Bogdan Berneanu, Constantin
Tibi Pãtru, Mihai Gavrilã, Simona
Mladin ºi Vergica Diaconu au fost
trimiºi în judecatã de procurorii
DIICOT în aprilie 2006, fiind acu-
zaþi de înºelãciune, fals în înscri-
suri sub semnãturã privatã, spãla-

re de bani ºi asociere în vederea
sãvârºirii de infracþiuni. Procuro-
rii au reþinut în sarcina lor faptul
cã, în cursul anului 2004, Pãtru ºi
Berneanu s-au înþeles sã încheie o
tranzacþie fictivã între firmele SC
OLTIB ULTRA SRL Craiova ºi SC
MEDIA GRUP GAZETA SRL,
tranzacþie ce viza achiziþionarea
unor utilaje tipografice care nu s-
au aflat niciodatã în patrimoniul SC
OLTIB.

Potrivit anchetatorilor, obiecti-
vul acestei înþelegeri ar fi fost ob-
þinerea unei rambursãri ilegale de
TVA de la DGFP Dolj. Tranzacþio-
narea presupuselor utilaje, evalua-
te la 3,5 de milioane de lei, s-a fã-
cut în iunie 2004, prin intermediul
celorlalþi trei inculpaþi din dosar. În
august 2004, SC MEDIA GRUP
GAZETA SRL a solicitat ºi obþinut
de la DGFP Dolj o rambursare ile-
galã de TVA de aproximativ
550.000 de lei, bani care au ajuns
la Berneanu ºi Pãtru, dupã cum au
stabilit procurorii DIICOT.
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Poliþiºtii din cadrul Biroului Rutier Cra-

iova au organizat, ieri, o razie de am-
ploare pe bulevardul „ªtirbei Vodã”, pen-
tru verificarea autovehiculelor înmatri-
culate în alte state. Oamenii legii au apli-
cat amenzi în valoare de aproape 12.000

lei, au retras 7 certificate de înmatricu-
lare ºi 10 seturi de plãcuþe cu numere
de înmatriculare, iar pentru liniºtirea
ºoferilor supãraþi cã „ce mã’, pe mine
te gãsiºi sã mã opreºti?...”, prezenþa
mascaþilor s-a dovedit beneficã.

lor corespund din punct de vedere
tehnic. În urma neregulilor consta-
tate, oamenii legii au aplicat 45 de
sancþiuni contravenþionale în valoare
de aproape 12.000 lei. Dintre aces-
tea, 10 amenzi au fost aplicate pentru
faptul cã persoanele respective au fost
depistate conducând autovehicule
care nu erau asigurate din punct de
vedere civil pentru pagubele produse
în urma accidentelor rutiere.

Poliþiºtii au reþinut în vederea
suspendãrii dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice
douã permise de conducere ºi au
retras ºapte certificate de înmatri-
culare, iar zece seturi de plãcuþe cu
numerele de înmatriculare ale au-
tovehiculelor depistate fãrã a fi asi-
gurate RCA au fost reþinute.

ªi cum nu se putea razie în zonã
fãrã ca ºoferii sã nu aibã ceva de

comentat ºi chiar sã se certe cu
poliþiºtii, un doljean de 46 de ani a
fost amendat cu aproape 3.000 de
lei pentru tot scandalul provocat.
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
Romel Gheorghe, de 46 de ani, din
Predeºti, a fost depistat de poliþiºtii
rutieri conducând un Mercedes în-
matriculat în Italia, pe bulevardul
„ªtirbei Vodã”, fãrã a avea asupra
sa documentele personale ºi nu a
putut face dovada încheierii unei
poliþe de asigurare RCA. De ase-
menea, conducãtorul auto nu a res-
pectat dispoziþiile poliþiºtilor rutieri,
care i-au cerut sã stea în maºinã, ºi
a avut un comportament agresiv,
fiind potolit doar de „mascaþi”. Bãr-
batul a fost sancþionat contravenþi-
onal cu amendã în valoare totalã de

2.975 lei (pentru tulburarea ordinii
ºi liniºtii publice, lipsã RCA, neres-
pectarea dispoziþiilor poliþiºtilor ºi
lipsa documentelor personale), ºi,
în plus, i s-au reþinut permisul de
conducere  pentru 30 de zile, certi-
ficatul de înmatriculare ºi plãcuþele
cu numãrul de înmatriculare.

Cu amendã în valoare de 1.000
lei ºi reþinerea certificatului de în-
matriculare ºi a plãcuþelor cu nu-
mãrul de înmatriculare s-a ales ºi
Ion Velcu, de 19 ani, din Craiova,
depistat de poliþiºtii rutieri condu-
când un autoturism Ford înmatri-
culat în Anglia, fãrã a avea încheia-
tã o poliþã de asigurare RCA valabi-
lã. Oamenii legii spun cã astfel de
acþiuni vor continua ºi în perioada
urmãtoare.
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Ştim despre politică aproape tot
ce trebuie ştiut, aşa că nimic din
ceea ce se întâmplă, în acest în-
ceput de an, nu ne mai surprinde.
Faptul că Alina Gorghiu, co-pre-
şedinte al PNL, se declară „con-
vinsă” că „nu va trece primăva-
ra” fără ca Guvernul Victor Ponta
să fie demis e un exerciţiu de opti-
mism până la urmă. Şi deocamda-
tă, nimeni nu o întreabă, morome-
ţian, pe ce se bazează. Nu pentru
că guvernul actual dispune de o
majoritate suficientă, capabilă să
reziste la o moţiune de cenzură, în
condiţiile refuzării înrolării unor
traseişti, ci din alte motive. Alina
Gorghiu are dreptul, ca lider  al
principalului partid de opoziţie, să-
şi facă iluzii. Până la un punct. Deşi
o poate împiedica o realitate. Ace-

MIRCEA CANŢĂR

Partea de umbră a unor mesaje
ea că guvernarea Ponta s-a dove-
dit mai bună decât guvernările an-
terioare. Conform indicatorilor sta-
tistici. Să admitem însă că aştep-
tările erau mai mari. O dificultate
de ordin moral este următoarea:
acum doi ani, Alina Gorghiu era
alături de Victor Ponta, la puţină
vreme după alegerile parlamenta-
re şi împreună încercau să dezvă-
luie neregulile din guvernarea Emil
Boc, urmată de vremelnica guver-
nare MRU. La începutul actualu-
lui an, Alina Gorghiu se află alături
de Vasile Blaga, Cătălin Predoiu,
Gheorghe Flutur şi ceilalţi împo-
triva lui Victor Ponta, devenit ina-
micul detestabil.  Când exigenţa
morală şi politică devine desfrâu
resentimentar, e greu să vorbeşte
de onorabilitate sau neocorectitu-

dine. Privită de sus, politica e mes-
chină. Privită de jos, e trufaşă,
nerealistă. De regulă, politicianul
adevărat nu se angajează în pro-
iecte fără şansă de întruchipare şi
stăruie în zona posibilului. Fiindcă
până la urmă, morala vieţii politice
stă în corespondenţa între ceea ce
se declară şi ceea ce se poate face.
Spune aşa co-preşedintele PNL
Alina Gorghiu: „Preşedintele Klaus
Iohannis înţelege jocul «străveziu»
al primului-ministru, care flutură
ramuri de măslin, dar nu mai cre-
de nimeni în buna sa credinţă”.
Mai mult, referindu-se la invitarea
opoziţiei la dialog pe Codul electo-
ral,  Alina Gorghiu s-a declarat
„uşor jenată” de „apetenţa spre
dialog” a primului-minis tru,
acum, când „mandatul domniei

sale este spre final”. Şi totuşi, o
măruntă nedumerire: ce este ne-
demn în atitudinea premierului Vic-
tor Ponta faţă de preşedintele Klaus
Iohannis? De când civilitatea în
raporturile instituţionale a ajuns
blamabilă? Sigur că premierul Vic-
tor Ponta nu se află într-o con-
fortabilă situaţie după Waterloo-ul
trăit prin înfrângerea neverosimilă
de la prezidenţiale. Dacă o bătălie
pe care o câştigi îţi cere curaj, o
bătălie pe care o pierzi îţi cere un
curaj însutit. Pentru asta trebuie să
fii, dacă nu un Napoleon, măcar un
om în toată firea. Când eşti dreso-
rul propriei tale frici, care te poate
sfâşia dacă nu te pricepi să o ţii la
respect, te autosugestionezi: „Vreau
să demonstrez că pot să învăţ dintr-
o înfrângere mai mult decât am

învăţat din toate victoriile ante-
rioare (...)”, a spus premierul luni
seara, la „Sinteza zilei”. De fapt,
Victor Ponta forţează o victorie
aproape imposibilă, ştiind că are
puţine şanse să o obţină. Nu l-a în-
ţeles pe Napoleon dacă l-a citit.
Lucrurile sunt cele care sunt şi în
destinul fiec ăruia, după propriul
Waterloo, e scris clar „insula Sfân-
ta Elena”. Şi tocmai de aceea bătă-
lia trebuie purtată, ca să fie pierdu-
tă, ca adversarii să fie necruţători.
Mai există iluzii, trebuie cunoscută
înfrângerea până la capăt şi băut
întreg paharul cu venin. Waterloo
n-a fost niciodată o răspântie, ci un
drum singular, care duce în insula
pomenită. Dar nimeni nu vrea să
citească pe indicator. Să fi înţeles
tâlcul acesta Alina Gorghiu?

În luna dec embrie a anului tre-
cut, în judeţul Dolj, au fost efec-
tuate 2.459 de testări,  trei dintre
ac estea f iind pozitive. Dac ă unul
din cazuri a fost descoperit la o
persoană care dorea să doneze
sânge,  celelalte două au fos t dia-
gnosticate în urma unor testări
oc azionale (în sc op diagnostic
sau în urma unor expuneri acc i-
dentale).  În octombrie 2014, opt
c azuri de infec tare cu virusul
HIV au fost desc operite în Dolj,
în urma testelor.  În acea perioa-
dă DSP declanşase o anchetă epi-
demiologic ă la Segarc ea după ce
au apărut informaţii c onform c ă-
rora un tânăr, purtător al virusu-
lui HIV, ar f i infec tat mai multe
persoane.  Moartea c elui infectat
a creat panic ă în rândul localni-
cilor,  după c e au aflat că era po-
zitiv cu virusul HIV.

Trei cazuri de HIV depistate în Dolj
Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a anunţat că

trei cazuri de infectare cu virusul HIV au fost des-
coperite în Dolj, în urma testelor care s-au făcut
pe parcursul lunii decembrie a anului trecut în mai
multe laboratoare din judeţ. Între acestea şi o per-
soană care intenţiona să doneze sânge însă a fost
diagnosticată la timp ca purtătoare a virusului HIV.

Tinerii, cei mai expuşi
infectării cu HIV

Anul trec ut, c ele mai multe
cazuri de infectare c u HIV s-au
înregistrat la categoria de vârs tă
25-29 de ani,  mai ales la tineri
din mediul urban. Din păcate,
nouă bolnavi au murit din cauza
ac estei afecţiuni. De altfel, în ul-
timii 25 de ani, 419 doljeni au
decedat din cauza SIDA, iar 288
de persoane se află sub trata-
ment.

Potrivit medic ilor, testarea se
face în orice laborator, fie el pri-
vat sau de stat. Tes tul este însă
gratuit doar pentru femeile însăr-
cinate, în cadrul unui program
derulat de Ministerul Sănătăţii.  În
funcţie de tipul testului,  rezulta-
tul se poate da pe loc sau es te
nevoie de 3-5 tes tări pe o perioa-

dă mai îndelungată. În România,

conform Centrului Român HIV/
SIDA, numărul cazurilor  cumu-
lative 1985-2012 cu HIV/SIDA a
fost de 17.819, pac ienţii rămaşi
în viaţă fiind în număr de 11.189.
În prezent, se află în evidenţe ca
pacienţi cu HIV şi SIDA 9.475
de persoane.

Lipsa de informaţii
rămâne o problemă

Dinc olo de toate, o problemă
rămâne lipsa de informaţii c u
privire la c e înseamnă virusul
HIV ş i SIDA.  30.8% din respon-
denţii cerc etării „Sub Lupă” cred
că toţi c opiii născuţi din mame
seropozitive vor fi ş i ei seropo-
zitivi, iar  20% din respondenţi,
c red că es te nevoie de veselă
separată pentru a se proteja de
infecţia cu HIV.

Totodată,  69,8% din respon-
denţi asoc iază persoanelor sero-
pozitive cuvinte aparţinând re-
gistrului negativ („frustrate”,
„labile”,  „neferic ite”, „depres i-

ve”,  „izolate”, „stare de sănăta-
te instabilă ş i c ontagioasă”, „de-
pende nte”,  „ir esponsabile”) .
24.2% din respondenţi nu s-ar
simţi confortabil să îmbrăţişeze
o persoană seropozitivă. În Ro-
mânia, doar în perioada ianua-
rie-iunie 2014 au fost înregistra-
te 319 cazuri noi de infec ţie cu
HIV,  numărul persoanelor înre-
gistrate ca trăind c u HIV/SIDA,
la finalul lunii iunie 2014 f iind de
12.603.

Peste trei milioane de vieţi
salvate

Prog resele  înreg is trat e în
medic ină au făc ut, totuş i, c a
persoanele infec tate cu HIV să
trăiasc ă mai mult decât, spre
exemplu, în urmă c u 20 de ani.
Se es timează c ă peste trei mili-
oane de vieţi au fost salvate în-
c epând c u anul 1996, c ând ac -
c esul la tratament a fos t per-
mis . Potr ivit reprezentanţilor
Organizaţiei Naţiunilor  Unite, în

2013,  la nivel global, s-au înre-
gis trat 1,5 milioane de dec ese
c auzate de SIDA.  Dar numărul
de victime provocate de SIDA
a scăzut net în  întreaga lume,
fiind c u 11,8% mai mic decât
în anul prec edent. Es te cea mai
puternică sc ădere de la vârful
epidemiei în 2005. În timp c e
numărul dec ese lor  legate de
SID A a s c ăzut  c on s tant  c u
100.000 pe an înc epând din
2005,  în 2013 scăderea a fos t
de 200.000.  Numărul deceselor
legate de SIDA a sc ăzut cu 35%
de la vârful înregistrat în 2005.
De asemenea,  numărul cazuri-
lor  noi de infes tare cu HIV a
sc ăzut de la 2,2 milioane în
2012,  la 2,1 milioane în 2013.
Cazurile noi de contaminare la
c opii s -au diminuat de aseme-
nea, de la 270.000 la 240.000.
Din 2005,  numărul cazurilor  noi
de îmbolnăvire s -a redus  în to-
tal c u 27,6% în întreaga lume.

RADU ILICEANU
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Începând din luna martie
2014, Suporterii Patrulei – firme ºi
instituþii din toatã þara, au casat
aparatele electrice nefolositoare din
gestiune ºi ºi-au mobilizat angaja-

Volumul lucrãrilor de construc-
þii a scãzut în primele 11 luni, atât
în serie brutã, cât ºi ajustatã în func-
þie de numãrul de zile lucrãtoare ºi
de sezonalitate, cu 9,5%, respectiv
cu 9,9%. Pe elemente de structurã
au fost consemnate scãderi pe se-
rie brutã la lucrãrile de reparaþii ca-
pitale (-19,6%), lucrãrile de întreþi-
nere ºi reparaþii curente (-10,8%)
ºi la lucrãrile de construcþii noi (-
6,6%). „Pe obiecte de construcþii,
volumul lucrãrilor a scãzut la con-
strucþiile inginereºti cu 24,4%. Clã-
dirile rezidenþiale ºi clãdirile nerezi-
denþiale au crescut cu 35,7%,
respectiv cu 11,4%”, se precizeazã
într-un comunicat de presã remis de
Institutului Naþional de Statisticã.

Peste 50 de companii au soli-
citat, la finele anului trecut, sã li
se acorde ajutoare de stat cu o va-
loare totalã de 208 milioane de lei -
pentru a crea peste 10.600 de lo-
curi de muncã. În septembrie
2014 a fost aprobatã schema de
ajutor de stat pentru companii
având ca obiectiv stimularea in-

Peste 50 de companii auPeste 50 de companii auPeste 50 de companii auPeste 50 de companii auPeste 50 de companii au
solicitat 208 milioane desolicitat 208 milioane desolicitat 208 milioane desolicitat 208 milioane desolicitat 208 milioane de

lei ca ajutor de statlei ca ajutor de statlei ca ajutor de statlei ca ajutor de statlei ca ajutor de stat
-ves-tiþiilor cu impact major în
econo-mie. Acordurile de finan-
þare vor putea sã fie emise pânã
în anul 2020, iar sche-ma are un
buget total de 2,7 miliarde de
lei (600 mil euro), pentru finanþa-
rea ne-ram-bursabilã a costurilor
cu active cor-porale ºi necorpo-
rale aferente investiþiei iniþiale.

130.000 kg de deºeuri de echipamente electrice
ºi electronice au fost colectate în 2014

Patrula de Reciclare este programul naþional de educaþie
de mediu desfãºurat de Asociaþia Românã pentru Reciclare
RoRec cu avizul Ministerului Educaþiei Naþionale ºi cu spriji-
nul Inspectoratelor ªcolare locale. Patrula de Reciclare reuneº-
te sute de profesori ºi mii de elevi care încurajeazã comporta-
mentul responsabil faþã de mediu în rândul comunitãþilor lor.

De la lansarea programului Patrula de Reciclare, în anul
2011, au participat peste 70.000 de elevi ºi peste 1.800 de ca-
dre didactice, reprezentând tot atâtea unitãþi de învãþãmânt
(grãdiniþe, ºcoli, licee). Ei au contribuit la colectarea a peste
700.000 kg de DEEE în România.

Patrula de Reciclare atinge un nou
record: peste 130.000 kg de deºeuri
de echipamente electrice ºi electroni-
ce (DEEE) au fost colectate în 2014 cu
ajutorul Suporterilor programului!

þii ºi colaboratorii sã procedeze la
fel cu vechiturile din birouri sau
de acasã pentru a-ºi susþine copiii
ºi profesorii din Patrula de Reci-
clare localã. «Este un început „ver-

tiginos” de ediþie. În primele trei
luni am colectat cea mai mare can-
titate pentru aceastã perioadã, de
la lansarea programului, în 2011,
datoritã Suporterilor. Pentru cã ºi-
au propus þeluri din ce în ce mai
înalte, agenþii din Patrulã au „bãtut
la uºa” companiilor ºi instituþiilor,
acolo unde existã multe deºeuri
electrice, dar, mai ales, acolo unde
mulþi oameni lucreazã, se ajutã, se
motiveazã unii pe ceilalþi. Acolo
unde un gest poate inspira o în-
treagã comunitate. Echipa Supor-
terilor care s-a extins, încet-încet,
în toatã þara, a contribuit semnifi-
cativ la reuºitele cu care ne mân-
drim. Puterea exemplului dat de ei
este ºi cel mai important câºtig.
Acest lucru ne dovedeºte, fiecã-
ruia dintre noi, cât de simplu poa-
te fi un gest benefic pentru naturã
ºi comunitate», a precizat Cristian
Oprea, managerul proiectului „Su-
porterii Patrulei de Reciclare”.

BauMax este Suporterul de top
al anului 2014

Compania a casat  peste
12.000 kg de DEEE, în Bucu-
reºti ºi în diferite judeþe ºi a con-
tribuit la succesul Patrulelor
care au câºtigat premiile naþio-
nale la ediþia 2013-2014. „Vrem
sã contribuim la misiunea edu-
cativã de a responsabiliza elevii
ºi profesorii pentru ca, apoi,
aceºtia sa stimuleze reciclarea la
scarã largã. Colectarea selecti-
vã înseamnã responsabilitate
faþã de mediu ºi un pas impor-
tant spre o mai bunã calitate a

vieþii pentru toþi”, a declarat
Marius Tãnase, reprezentant
bauMax. Gesturi emoþionante de
solidaritate au venit mai ales din
partea ºcolilor care, deºi nu sunt
înscrise în program, s-au alãtu-
rat eforturilor de informare ºi
mobilizare ale colegilor lor, cu
mari satisfacþii. „Pânã în sep-
tembrie 2015 ne-am propus sã
atingem cantitatea de 1.000.000
kg de deºeuri electrice colectate
de Patrula de Reciclare, de la lan-
sarea programului, iar premisele
sunt favorabile”, a subliniat An-
dreea Idriceanu, managerul de
comunicare al Asociaþiei RoRec.

În primele 11 luni ale anului trecut,
Volumul lucrãrilor de construcþii a scãzut

Un minus ºi pe segmentul
„reparaþii capitale”

În serie ajustatã în
funcþie de numãrul de
zile lucrãtoare ºi de se-
zonalitate, volumul lu-
crãrilor de reparaþii ca-
pitale a scãzut cu
19,7%, lucrãrile de în-
treþinere ºi reparaþii
curente cu 11%, iar
lucrãrile de construc-
þii noi cu 7,3%. Pe ob-
iecte de construcþii au
scãzut construcþiile in-

ginereºti cu 25,4%, în timp ce la
clãdirile rezidenþiale ºi clãdirile ne-
rezidenþiale au fost înregistrate
creºteri de 36,4%, respectiv
10,3%. „În luna noiembrie, volu-
mul lucrãrilor de construcþii a ur-
cat faþã de luna octombrie cu
13,1% în serie brutã, respectiv cu
5,8% în serie ajustatã”, potrivit
datelor INS. Faþã de luna cores-
punzãtoare a anului precedent, vo-
lumul lucrãrilor a crescut cu 2,2%
ca serie brutã ºi a scãzut cu 0,5%
în funcþie de numãrul de zile lu-
crãtoare ºi de sezonalitate.
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GEORGE POPESCU Între furie ºi speranþãÎntre furie ºi speranþãÎntre furie ºi speranþãÎntre furie ºi speranþãÎntre furie ºi speranþãAtentatele de la Paris au demonstrat,
dacã mai exista vreun dubiu, clivajul
imens înscris în fibra umanã, dintre rãu
ºi bine, dintre rãzboi ºi pace, dintre armã
ºi creion, restituind, ca într-o oglindã
„fermecatã” (obiect magic în tradiþia cul-
turalã orientalã ºi occidentalã), prezen-
þa unui dualism structural. ªi în ciuda
extraordinarei mobilizãri de politicieni ºi
oameni simpli pe strãzile oraºului auto-
desemnat, o clipã, drept Capitala Lu-
mii”, nu e nicio îndoialã asupra conti-
nuei divizãri a aceleiaºi lumi, de data asta
încã ºi mai reale, în ecuaþia pro vs con-
tra în ce priveºte evaluarea tragicelor
incidente.

Iar cum istoria se repetã ºi, prin defi-
niþie, orice repetiþie e stagnare ºi, câ-
teodatã, poartã genele rãului, în plinã
emulsie a tragediilor din Franþa s-a fã-
cut recurs la evenimente, întâmplãri,
mãrturii ºi la personalitãþi, unele asumate
vocaþiei profetice. Nu putea, fireºte, lipsi
jurnalista ºi scriitoarea italianã Oriana
Fallaci, evocatã mai peste tot cu al sãu
radical avertismente lansat cu celebra
carte, ultima înainte de sfârºitul biolo-
gic, intitulatã „La rabbia e l’orgoglio”.

Însã povestea „furiei” Orianei Fallaci,
înainte de a deveni ºi „orgoliul” ei, în-
cepe cu ceva timp înaintea seriei de ar-
ticole trimise din SUA, unde se muta-
se, cotidianului „Corriere della Sera” la
câteva sãptãmâni dupã atacul Turnuri-

lor Gemene din New York ºi care aveau
sã sfârºeascã între coperþile cãrþii cu
acelaºi titlu tradusã în numeroase limbi
ºi vândutã în zeci de milioane de exem-
plare.

Iatã cã acelaºi popular ziar milanez a
avut iniþiativa de a republica, începând
de alaltãieri, câteva interviuri ºi articole
pe tema terorismului, sub titlul „Cuvin-
tele Orianei”, începând cu cel luat Aya-
tolahului Khomeini într-o zi de septem-
brie 1979, la ºase luni de la Revoluþia
islamicã ce-avea sã marcheze, la rându-
i, un alt hotar în geo-politica deceniilor
ce-au urmat.

Interviul a apãrut în numãrul din 26
septembrie din acelaºi an, sub titlul „Ur-
letul lui Khomeini” ºi cu un subtitlu ce
pare, acum, cea mai nimeritã cheie de
lecturã a atentatelor de la Paris: Islamul
e totul, democraþia, nu.

Recitind acum interviul, douã lucruri
mã copleºesc: lungimea sa (ce denotã
timpul incredibil de „generos” pe care
„intangibilul” ayatolah i l-a conces jur-
nalistei) ºi îndrãzneala cu care interlo-
cutoarea îl atacã pe Khomeini în bârlo-
gul sãu. Detaliile, ca ºi stãrile prin care
trece jurnalista, sunt în sine de o tulbu-
rãtoare autenticitate.

Interviul începe în nota unei poveºti…

arabe, o Sherezadã, ca sã spun aºa, pe
dos: „ A fost o datã un bãtrân foarte bã-
trân. ªi apãrea atât de îndepãrtat în spa-
tele trufiei, pe cât de vulnerabile pe atât
de solemnã, încât sã te îndoieºti cã ar fi
avut numai optzeci de ani declaraþi po-
trivit unui calcul aproximativ, în orice
caz ipotetic, dat fiind faptul cã el însuºi
îºi ignora data de naºtere. Era ºi cel mai
frumos bãtrân pe care-l întâlnisem…”
ºi relatarea continuã, în tonul aparent
unui basm de încântat copiii înainte de
culcare. Numai în aparenþã „basm” însã,
cãci harul narativ al Orianei Fallaci ad-
optã, strategic, tehnica retorilor antici,
în forma unui exordium, spre a capacita
la maximum rafalele interogative ce vor
sfârºi prin a-l scoate din sãrite pe taci-
turnul substitut al lui Allah. El impunea
demnitate, continuã jurnalista, etalând,
el, Imamul cãruia i se închinau zeci de
milioane de credincioºi deja fanatizaþi,
o solemnitate de strãvechi înþelept, atent
a se disocia de fizionomia dictatorilor,
încât era imposibil sã þi-l poþi imagina
în… chiloþi. Emana o curioasã tristeþe,
„o nemulþumire misterioasã ce-l strãbã-
tea ca o boalã”.

Portretul pregãteºte însã confruntarea,
atacul, asaltul celei care, înainte ºi dupã
aceastã legendarã „poveste”, îºi slujise

vocaþia, rarã dacã nu unicã în tagma jur-
nalisticii, în alte confruntãri ºi asalturi cu
potentaþi nu mai puþin celebri decât „bã-
trânul” misterios ce-i acceptase vizita.
Întrebãrile sunt seci, dure, nemiloase,
încât traducãtorul „oficial” le ascunde ori
le deformeazã, ceea ce o obligã pe jurna-
listã sã-l substituie cu propriul sãu înso-
þitor. E înfruntat pe tema prigoanei prin
care sharia fãcuse deja mii de victime,
pe tema Puterii ºi a Libertãþii, a dreptului
la Iubire ºi la Bucurie (cazul femeilor
supuse unui tratament tribal), în fine, pe
tema Democraþiei.

Imamul (Suprem, dictator cãutând re-
fugiu în ambiguitatea învãþãturii sale)
rãspunde imperturbabil, fie recuzând
adevãrul, fie invocând propriile sale in-
terpretãri. ªi aºa în continuare, pânã
când disperarea jurnalistei explodeazã în
întrebãri acuzatoare, sfârºind cu gestul
absolut ritos de a-ºi arunca de pe umeri
„vãlul” (chador) pe care consfinþise
sã-l poarte, iar „bãtrânul” Khomeini,
acuzând oboseala, se va ridica brusc cãl-
când bucata de cârpã de pe podea. Nu
înainte însã de a striga cã „Islam e to-
tul, e democraþie, e libertate, e dreptate
ºi mai mult decât orice a putut ori va
putea vreodatã Occidentul sã ofere ce-
tãþenilor sãi”.

Ieri, la sediul celor douã uni-
tãþi de jandarmi din Craiova, în
prezenþa prefectului judeþului
Dolj, Nicolae Sorin Rãducan, a
primarului Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, a generalului de bri-
gadã Ovidiu Vasilicã – prim ad-
junct al inspectorului general al
Jandarmeriei Române ºi ºef al
Statului Major, Aurel Dincã –
administrator public al judeþu-
lui Dolj, comisar-ºef Constan-
tin Nicolescu – inspector-ºef al
IPJ Dolj, Constantin Lãloianu –
procuror general al Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Cra-
iova, ºi a altor reprezentanþi ai

În prezenþa reprezentanþilor administraþiei
publice locale ºi judeþene, dar ºi ai instituþii-
lor cu care colaboreazã, comandanþii celor
douã unitãþi de jandarmi din Craiova, respec-

tiv Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Dolj
ºi Gruparea de Jandarmi Mobilã Craiova, au
prezentat, ieri, bilanþul activitãþilor desfãºu-
rate pe parcursul anului trecut.

instituþiilor cu care cele douã
unitãþi de jandarmi colaboreazã,
a avut loc ºedinþa de evaluare a
activitãþii desfãºurate de In-
spectoratul de Jandarmi Jude-
þean Dolj ºi Gruparea de Jan-
darmi Mobilã Craiova în anul
2014. Dupã prezentarea mate-
rialelor de bilanþ de cãtre co-
mandanþii celor douã unitãþi de
jandarmi, gl. bg. dr. Constantin
Florea – IJJ Dolj ºi gl. bg. Ma-
rin Andreiana – GJMb Craiova,
invitaþii le-au mulþumit pentru
activitatea desfãºuratã pe par-
cursul anului trecut ºi i-au asi-
gurat de tot sprijinul ºi pentru

anul ce a început.
Principalul obiectiv

al jandarmilor doljeni,
în anul 2014, l-a con-
stituit îndeplinirea mi-
siunilor specifice date
în competenþã ,  în
condiþii le util izãrii
efectivelor ºi mijloa-
celor într-un raport
optim cost – eficienþã
ºi asigurãrii interven-
þiei operative în spri-
jinul comunitãþilor lo-
cale. Astfel, în con-
textul unui an marcat
de multiple evenimen-
te sportive, cultural-
artistice,  de naturã
sindicalã, jandarmii
doljeni au fost la da-
torie reuºind, împre-
unã cu celelalte struc-
turi din cadrul M.A.I.,

sã asigure condiþiile necesare
desfãºurãrii în deplinã siguran-
þã a vieþii publice în judeþul Dolj
ºi la nivelul celorlalte 6 judeþe
din sudul þãrii (unde are compe-
tenþã Gruparea de Jandarmi Mo-
bilã Craiova). Paza ºi protecþia
infrastructurilor critice este un alt
domeniu important în activitatea
jandarmilor doljeni, iar o altã ac-
tivitate permanentã a celor douã
unitãþi de jandarmi a constituit-o
participarea în sprijinul colegilor
din IPJ Dolj la menþinerea ordinii
publice atât în municipiul Craio-
va, cât ºi în judeþ.

CARMEN ZUICAN

Casa de Culturã „Traian De-
metrescu” din Craiova anunþã re-
luarea „Atelierelor de dezvolta-
re personalã prin tehnici teatra-
le”, coordonate de actriþa Da-
niela Ionescu. Întâlnirile vor avea
loc în fiecare zi de miercuri, de
la ora 19.00, în Salonul Medie-
val al instituþiei. Participarea este
gratuitã.

Atelierele sunt dedicate elevi-
lor, studenþilor ºi iubitorilor de te-
atru (vârsta minimã fiind 14 ani)
ºi au ca scop dezvoltarea abilitãþi-
lor de expresie prin jocuri de im-
provizaþie, exerciþii de dicþie ºi
respiraþie. La fiecare atelier parti-
cipanþii vor învãþa tehnici de co-

municare ºi gestionare a conflic-
telor, echilibrarea minþii ºi corpu-
lui prin experimentarea ºi schim-
barea de comportamente, gesturi,
reacþii, stãri, precum ºi îmbunã-
tãþirea stilului de comunicare ºi
relaþionare prin înþelegerea celor-
lalþi, descoperirea calitãþilor inte-
rioare, creºterea încrederii în sine,
eliberarea de frici,  înþelegerea
acþiunilor proprii etc.

Potrivit organizatorilor, obiecti-
vul principal al acestor ateliere este
autocunoaºterea cu ajutorul artei.
Înscrierile se fac numãrul de tele-
fon 0726.20.50.80 sau pe e-mail,
la adresa tradem@tradem.ro.

MAGDA BRATU
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Dintre retaileri, c ea mai mare
amendă,  de 49,68 milioane lei
(11,3 milioane euro) a fost primi-
tă de compania Metro Cash&Car-
ry România, urmată de Selgros
Cash&Carry România SRL – 29,2
milioane lei (6,6 milioane euro),
Mega Image SRL – 24,56 milioa-
ne lei (5,6 milioane euro) şi Real
Hypermarket România SRL –
23,86 milioane lei (5,5 milioane
euro).

Dintre furnizori, au fost sanc-

Rapor tat  la  luna dece mbrie
2013, cartofii s-au  ieft init cel mai
mult , cu 35,8%, p recum şi zahăru l,
cu  18%. Pe de altă parte, cele mai
mari s cumpiri s-au cons emnat la
mier ea de a lb ine (8,2%),  ouă
(6,1%) şi faso le boabe şi alte  le-
guminoase (5,1%). Preţu rile ali-
mentelor au s căzut, în medie, în tot
anul t recut , cu 1,6%, iar cele ale
mărfurilor nealimentare au crescut
cu  2,45%. Şi tarifele serviciilo r s-
au  scumpit  cu  3,2%. În noiembrie,
preţurile de cons um au  scăzu t cu
0,2% faţă de octombrie, iar rata
anuală a in flaţ iei s -a plas at  la
1,26%. Banca Naţ ională a Româ-
n iei (BNR) a redus  în no iembrie
prognoza p riv ind  in flaţ ia  de la
2,2% la 1,5% pentru 2014 ş i de la

Consiliul Concurenţei a sancţionat cu 35 milioane de euro Metro,
Real, Selgros şi Mega Image şi 21 de furnizori ai acestora

Consiliul Concurenţei a sancţionat cu
amenzi în valoare totală de 154 milioane
lei (circa 35 mi lioane euro) retail erii
Metro, Real, Selgros şi Mega Image şi 21
de furnizori ai acestora, în cadrul inves-
tigaţiei având ca obiect înţelegeri pen-

tru fixarea preţurilor în perioada 2005-
2009. În urma investigaţiei, a fost sancţi-
onată încălcarea legii concurenţei atât
pentru stabilirea preţurilor de revânza-
re (de raft), cât şi pentru comportamen-
tul companiilor în cadrul promoţiilor.

ţionate cu c ele mai mari amenzi
Transilvania General Import Ex-
port SRL – 4.693.436 lei (1,1 mi-
lioane euro), Quadrant-Amroq Be-
verages  SRL – 3.193.541 lei
(725.805 euro), Danone PDPA
SRL– 2.639.243 lei (599.828
euro ),  Mac romex SRL–
2.354.190 lei (535.043 euro) şi
Whiteland Import Export SRL –
2.324.484 lei (528.292 euro).
Amen zi sem nific at ive,  î ntre
200.000 euro şi 500.000 euro, au

primit şi Albalact SA – 2.199.507
lei (499.888 euro), Star Foods EM
SRL – 1.953.160 lei (443.900
euro), Tymbark Maspex Româ-
nia SRL – 1.646.923 lei (374.301
euro), Napolact SA– 1.164.467 lei
(264.652 euro) şi Delaco Dis tri-
bution SA – 910.047 lei (206.829
euro).

De asemenea, au mai fost sanc-
ţionate firmele Covalact SA –
659.267 lei (149.833 euro), Argus
SA– 623.106 lei (141.615 euro),
Agroalim Distribution – 607.214 lei
(138.000 euro),  Zarea SA –
347.489 lei (78.975 euro), Gran-
ddis SRL – 327.157 lei (74.354
euro), Gerola Prodinvest SRL –
308.923 lei (70.210 euro), Crame-
le Halew ood SA – 278.694 lei
(63.340 euro), Parmalat Romania
SA – 269.852 lei (61.330 euro),
Prodlacta SA – 166.122 lei (37.755
euro), De Silva Intermed SRL –
31.753 lei (7.217 euro) şi Impex
Bock SRL –5.751 lei (1.307 euro).

„Consiliul Concurenţei a con-
statat că preţurile de vânzare la raft
nu se stabileau conform regulilor
de piaţă, prin raportul dintre cere-

re şi ofertă, ci furnizorul şi retai-
ler-ul stabileau un preţ fix sau mi-
nim. Această practică conduce la
preţuri mai mari pentru consuma-
torul final, retailerul neputând să
scadă preţul sub limita stabilită cu
furnizorul”, se arată într-un comu-
nicat al Consiliului Concurenţei.

În ceea c e priveşte comporta-
mentul companiilor în cadrul pro-
moţiilor, contractele sau doc u-
mentele c ontractuale dintre unii
retaileri şi furnizori c onţineau o
clauză care prevedea că, în ac e-
eaşi perioadă, furnizorii nu pu-
teau realiza promoţii s imultane în
diferite lanţuri de retail, acestea
putând doar să alterneze. În acest
fel, c onsumatorul f inal nu putea
avea ac ces, în ac elaşi timp, la

promoţii şi implicit la cel mai mic
preţ,  în magazine conc urente.
Decizia de a realiza sau nu pro-
moţii în lanţuri de magazine con-
curente trebuie să aparţină fur-
nizorului.

La sfârşitul anului trecut, Con-
siliul Concurenţei a declanşat o
nouă investigaţie, care vizează po-
sibila încălcare a regulilor de con-
curenţă naţionale şi comunitare de
alte lanţuri de retail din România şi
anume Auchan România SA,  Car-
refour România SA, România Hy-
permarche SA (Cora), Kaufland
România SCS ş i furnizori ai aces-
tora. În c adrul acestei investiga-
ţii,  Consiliul Concurenţei a efec-
tuat inspec ţii inopinate ş i a ridicat
documente.

Preţurile de consum au scăzut în decembrie
cu 0,1%, iar rata anuală a inflaţiei a atins
un minim record

Preţurile de consum s-au redus în decembrie
cu 0,1% faţă de noiembrie, pe fondul ieftinirii
mărfurilor nealimentare cu 0,5% şi al unor pre-
ţuri uşor mai mari la servicii şi alimente, astfel
că rata anuală a inflaţiei a coborât la 0,83%, mi-
nim record, iar creşterea medie a preţurilor pe
întreg anul a fost de 1,1%, potrivit Institutului
Naţional de Statistică (INS). În luna decembrie
2014, faţă de luna anterioară, preţurile mărfuri-
lor alimentare şi tarifele serviciilor au crescut
cu 0,2%, respectiv cu 0,3%, iar preţurile mărfu-
rilor nealimentare au scăzut cu 0,5%. Cea mai
mare reducere a preţurilor, de 7,6%, a fost înre-
gistrată la „citrice şi alte fructe meridionale”,
iar cea mai mare scumpire s-a regăsit la „alte
legume şi conserve de legume”, de 5,73%.

3% la 2,2% în 2015, niveluri situa-
te cu 0,7 puncte procentuale, res-
pect iv cu  0,8 puncte s ub cele pro-
gnozate în augus t.
Scăderea cotaţiei ţiţeiului
este cauza

Guvernatorul Mugur Isărescu a
reiterat săptămâna trecută că rata in-
flaţiei va rămâne pentru mai multe luni
sub in tervalul ţintit de BNR (2,5%
plus/minus un punct procentual),
adică sub 1,5%, prognoza fiind dife-
rită faţă de estimările anterioare în
principal din cauza scăderii sub anti-
cipaţii a preţului petrolului. Isărescu
recunoştea că o inversare a trendu-
lui cotaţiilor internaţionale a petro-
lului ar impacta semnificativ în pre-
ţurile de consum, dar a atras atenţia

că după anumite praguri însăşi fur-
nizorii de ţiţei ale căror bugete publi-
ce dep ind de livrările de ţiţei, cum
este Rusia sau Venezuela, alimentează
scăderea, în mod paradoxal, prin
creşterea ofertei. „Cum va evolua în
viitor preţul ţiţeiului, asta este o pro-
gnoză pe care, ch iar dacă nu o fa-
cem, trebuie să ne-o asumăm, pentru
că influenţează foarte mult preţurile.
(...) Până unde se va duce scăderea
preţului la ţiţei este o întrebare mare
şi direcţiile noastre de specialitate se
chinuiesc să găsească un răspuns la
această întrebare, pentru că ne influ-
enţează”, a completat Isărescu.
Cartoful, la cel mai mic preţ
din ultimii 20 de ani

Şi pentru că tot vorbeam de car-

tofi, trebuie spus că producătorii de
astfel de legume vor să se reprofile-
ze pe cultivarea de grâu, porumb sau
rapiţă, după ce preţurile au scăzut
anul trecut, cum spuneam, cu aproa-
pe 36%, ca urmare a supraproducţiei
la nivel european şi a cantităţilor mari
de marfă intrate în ţară de pe pieţe
care exportau în anii trecuţi în Rusia.
„Anul trecut a fost o producţie foar-
te mare de cartofi în toată Europa, nu
doar în România, şi acest lucru a pus
presiune pe preţuri. Un alt motiv al
ieftin irii cartofilor este embargoul
impus de Rusia producătorilor euro-
peni, care au intrat cu marfa pe alte
pieţe, inclusiv pe cea românească”,
a declarat agenţiei Mediafax Gheor-
ghe Boţoman, preşedintele Federa-
ţiei Naţionale a Cartofului. El a men-
ţionat că anul trecut producţia inter-
nă de cartofi a depăşit 3,5 milioane
de tone, în creştere de la 3,25 milioa-
ne de tone cu un an în urmă. Potrivit
lui Boţoman, „este cel mai mic preţ
din ultimii 20 de ani” la cartof.

Investiţii străine
mai mari cu 60%

Investiţiile străine directe au cres-
cut în primele 11 luni cu 60%, la 2,12
miliarde euro, după ce în noiembrie
au fost atrase 531 milioane euro, cel
mai mare nivel atins anul trecut, ur-
mat de cel din mai, de 306 milioane
euro, arată datele transmise ieri de
Banca Naţională a României (BNR).
„Investiţiile directe ale nerezidenţilor
în România au totalizat 2.122 milioa-
ne euro, din care participaţiile la ca-
pital (inclusiv pierderea netă estima-
tă) au însumat 2.364 milioane euro,
iar creditele intragrup au înregistrat
o valoare negativă de 242 milioane
euro (net)”, se arată într-un comuni-
cat al BNR. În perioada similară din
2013, investiţiile străine s-au situat
la aproape 1,33 miliarde euro. Cele mai
reduse n iveluri ale investiţ iilor au
fost consemnate în februarie, cu 36
milioane euro, şi în octombrie, cu 80
milioane euro.
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Proiec telor demarate anul tre-
cut, precum Săptămâna Teatru-
lui (20-27 martie),  Zilele Porţi-
lor Deschise ori expoziţia itine-
rantă „Cartea, Păpuşa, Poves-
tea”, atelierelor de creaţie şi re-
prezentaţiilor c are vor continua
să aibă loc sâmbăta de la ora
18.00 şi duminica de la ora 11.00,
Teatrul pentru Copii ş i Tineret
„Colibri” le va adăuga, anul ac es-
ta, altele noi.

Trei premiere
cu eroi-model
pentru micii
spectatori

Mult aşteptate sunt,  cu sigu-
ranţă,  premierele, aşadar trei ti-
tluri noi s-au gândit reprezentan-
ţii instituţiei să pună pe afiş în
2015. Primul dintre ele – pe 24
aprilie: „Frumoasa din Pădurea

Anunţarea celor mai importante proiecte ale acestui an,
în cadrul unei conferinţe de presă, a prilejuit, ieri, şi realiza-
rea unui scurt bilanţ al activităţii artistice din 2014 a Teatru-
lui pentru Copii şi Tineret „Colibri”.

Retrospectiva a fost deschisă de managerul Adriana Teodo-
rescu cu premierele celor cinci spectacole care au bucurat pu-
blicul: „Eu sunt Shakespeare” (5 aprilie 2014) – în selecţia
oficială a ediţiei a IX-a a Festivalului Internaţional „Shakespea-
re” de la Craiova, „Ursul păcălit de vulpe” (22 martie 2014),
„La bulivar, birjar! La bulivar!” (26 mai 2014) – prezentat în
„Autobuzul cu păpuşi”, în cadrul Zilelor Craiovei, „Pe urmele
lui Harap Alb” (8 iulie 2014) şi „Vintage puppets” (27 august
2014) – în cadrul Festivalului „Puppets occupy street”.

«Un alt proiect pe care l-am derulat, care ne-a fost foarte
drag şi pe care vrem să-l perpetuăm este Săptămâna Teatrului,

Din agenda culturală 2014 în luna martie. Am găzduit atunci o impresionantă expozi-
ţie de scenografie din Serbia „Lumi şi Eroi”. Vom pregăti
şi pentru 2015 ceva asemănător. De asemenea, şi anul

acesta, ca şi în 2014, vom organiza mai multe Zile ale Porţilor
Deschise, prima urmând să aibă loc chiar pe 15 ianuarie, de
Ziua Culturii Naţionale, între orele 10.00 şi 18.00.

O altă premieră a fost expoziţia itinerantă „Cartea, Păpu-
şa, Povestea”, care anul trecut a poposit la Festivalul Euro-
Marionete de la Arad, la Galeria „Artis” a Muzeului Judeţean
Olt şi la Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. Dorim
ca şi în 2015 să ducem această expoziţie cu păpuşi, deco-
ruri, costume şi elemente de recuzită din patrimoniul teatru-
lui şi în celelalte judeţe ale Olteniei, dar nu numai», a preci-
zat Adriana Teodorescu. Managerul instituţiei a trecut în re-
vistă, cu acest prilej, şi participările artiştilor craioveni la
festivalurile din ţară (Arad, Bucureşti, Alba-Iulia, Galaţi).

În opinia sa, însă, „vârful anului 2014” l-a reprezentat
„Puppets occupy street”, „primul festival de teatru de pă-

puşi şi animaţie, nu numai din Craiova, ci şi din România,
care s-a desfăşurat exclusiv în aer liber, în spaţii neconven-
ţionale”. Între cele peste 85 de evenimente pe care le-a ofe-
rit craiovenilor s-a înscris şi cea mai mare expoziţie de tea-
tru de păpuşi deschisă vreodată în ţara noastră, cu 400 de
exponate. Dorinţa reprezentanţilor instituţiei este ca în 2015
să doboare propriul record, iar publicul să poată vedea la
Craiova o expoziţie şi mai amplă.

Punctate au fost şi parteneriatele încheiate c u Teatrul
„ACT” din Bucureşti, al cărui prim spectacol pe scena cra-
ioveană – „Absolut!”, după „Ivan Turbincă”, de Ion Crean-
gă, cu actorul Marcel Iureş – a fost prezentat pe 9 decem-
brie 2014, şi cu Liceul de Arte „Marin Sorescu” – ai cărui
elevi au şi deschis, cu un spectacol de gală, pe 7 noiembrie
2014, stagiunea 2014-2015 a instituţiei. De altfel, din luna
decembrie a anului trecut, elevi acestei şcoli înfrumuseţează
prin picturile lor zidurile clădirii Teatrului „Colibri” şi le trans-
formă în poveşti de văzut.

Un an de poveste la Teatrul „Colibri”!
Noi spectacole, ateliere de creaţie şi încă un festival!

2015 se anunţă la Teatrul  pentru Copii şi  Tineret
„Colibri” un an de poveste, din care nu vor lipsi noile
producţii artistice şi atelierele de creaţie, va continua
colaborarea cu Teatrul „ACT” din Bucureşti, condus
de actorul Marcel Iureş, şi, pe lângă „Puppets occupy
street” – ediţie internaţională, va prinde contur încă
un festival: „7 zile, 7 arte”. Până să primească invitaţie
la cele trei premiere cu care artiştii instituţiei vor ieşi
la rampă anul acesta – „Frumoasa din Pădurea Adormi-
tă” (aprilie), „Vrăjitorul din Oz” (mai) şi „Gulliver” (no-
iembrie) –, cei mici pot (re)vedea cele 20 de spectacole
din repertoriul curent şi pot participa la 9 ateliere de
creaţie organizate la sediul teatrului, din Calea Bucu-
reşti nr. 56. Înscrierile au început de luni şi pot fi făcu-
te, până pe data de 23 ianuarie, prin telefon, la numărul
0251.416.323 (între orele 9.00 – 15.00) sau prin e-mail,
pe adresa colibricolibri2012@yahoo.ro.

Adorm ită”, după sc enariul şi în
regia lui Cristian Pepino, c u sc e-
nografia lui Vlad Tănase ş i pe
muzic a lui Dan Bălan.  Tot în
ac eastă s tagiune, mai prec is în
luna mai,  va vedea luminile ram-
pei „Vrăjitorul din Oz”, în regia
lui Cristian Mitescu,  care sem-
nează şi scenariul, scenografia de
Eugenia Tărăşesc u-J ianu,  pe
muzic a ac eluia ş i Dan Bălan.
„Sunt spec tac ole frumoase, cu
foarte mult umor,  c olorate”,  a
subliniat managerul Teatrului
„Colibri”,  teatrologul Adriana
Teodoresc u. Pentru noiembrie
es te anunţată premiera specta-
c olului „Gulliver”.  „Am ales
ac es te titluri şi pentru c ă au ca
personaje principale eroi puter-
nic i,  c are c ons ider c ă pot să
cons tituie modele pentru mic u-
ţii spectatori”, a adăugat Adria-
na Teodoresc u.

Festivalul
„7 zile, 7 arte”,
un nou
eveniment
pentru
comunitate

Marea miză a stagiunii o repre-
zintă însă cea de-a II-a ediţie a Fes-
tivalului „Puppets occupy street”,
una internaţională, „care se doreş-
te a fi de o mult mai mare anver-
gură, cu rubrici noi şi o mai amplă
desfăşurare de forţe” decât anul
trecut, a anunţat managerul teatru-

lui.  Prima ediţie s-a
derulat în perioada 25
august – 1 septembrie
2-14 şi s-a bucurat de
un imens  succ es  la
public ,  cu atât mai
mult cu cât majoritatea
evenimentelor cuprin-
se a avut loc în aer li-
ber. Festivalul a reunit
15 trupe, aproape 100
de artişti şi peste 85 de
evenimente, găzduite
de nu mai puţin de
zece spaţii din oraş.

Alături de ac es ta,
încă un festival îşi face
loc în agenda culturală

a instituţiei: „7 zile, 7 arte”. Un eve-
niment pentru comunitate, care va
fi organizat în sala de spectacol şi
care „vrea să adune câte un pic
din fiecare artă şi să redea micilor
spectatori posibilitatea de a se fa-
miliariza şi împrieteni cu lucruri pe
care le văd, dar nu le cunosc şi nu
le descifrează”, a mai precizat Te-
odorescu.

Actorii Teatrului
„ACT” din
Bucureşti
vor juca lunar
la Craiova

Un proiect pe termen lung este
parteneriatul cu Teatrul „ACT” din
Bucureşti, pe care reprezentanţii
Teatrului pentru Copii şi Tineret
„Colibri” l-au încheiat spre sfârşi-
tul anului trecut. Tot atunci a fost
perfectat programul microstagiu-
nii artiştilor instituţiei pe scena cra-
ioveană. «Până la finalul stagiunii
2014-2015, în ultima săptămână a
fiecărei luni, vom avea un aici un
spectacol al Teatrului „ACT”. Este
o încercare – sperăm noi reuşită –
de a aduce cât mai mulţi adoles-
cenţi şi tineri în sala de spectacol
la producţii de foarte bună calita-
te. Cele mai multe dintre reprezen-

taţiile pe care le veţi vedea aici sunt
premiate la multe festivaluri», a mai
anunţat managerul Adriana Teodo-
rescu, precizând că, în prezent, ac-
torul Marcel Iureş, fondator şi di-
rector  al Teatrului „ACT”, es te
membru al Consiliului Artistic al
Teatrului „Colibri”.

Astfel, după „Absolut”, în regia
lui Alexandru Dabija, care a fost pre-
zentat pe 9 decembrie 2014, craio-
venii vor putea vedea pe 28 ianua-
rie spectacolul „Dumnezeu de a
doua zi”, pe un text de Mimi Bră-
nescu, în regia lui Claudiu Goga,
actualmente director al Teatrului
„Sică Alexandrescu” din Braşov, cu
Vlad Zamfirescu şi Mirela Oprişor
în distribuţie. «Din punctul meu de
vedere, Teatrul „ACT” es te un
model demn de urmat, pentru fap-
tul că nu face rabat de la ceea ce
înseamnă calitatea actului artistic.
Este un teatru care nu mizează nu-
mai pe numele foarte cunoscute ale
teatrului românesc, ci încurajează
foarte mult tinerii creatori. Însă ca
să poţi să joci la „ACT” trebuie să
treci nişte probe. Una este profesi-
onalismul,  a doua este calitatea
umană, iar a treia, din câte cunosc
eu, este îndrăzneala şi lipsa de com-
promis», a opinat managerul Tea-
trului pentru Copii şi Tineret din
Craiova.
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ªase membri ai celulei teroriste care
a comis atentatele de sãptãmâna trecu-
tã de la Paris ar putea fi în continuare în
libertate, a avertizat poliþia francezã, ci-
tatã de Sky News. Forþele de securitate
franceze cautã ºase membri ai celulei
care a organizat ºi comis atacurile de la
Paris, unul dintre aceºtia fiind vãzut în
timp ce conducea o maºinã înmatricula-
tã pe numele soþiei lui Amedy Couliba-
ly, jihadistul care a ucis joi o poliþistã la
Montrouge ºi vineri a omorât patru evrei
la magazinul evreiesc din capitala Fran-
þei. Astfel, potrivit unor surse oficiale,
poliþia cautã în regiunea parizianã un
autoturism Mini Cooper înmatriculat pe
numele lui Hayat Boumeddiene, soþia
lui Amedy Coulibaly. Premierul francez
Manuel Valls a declarat deja cã Amedy
Coulibaly a avut „fãrã îndoialã” un com-
plice ºi cã „urmãrirea va continua” pentru gãsirea
persoanelor care l-au ajutat. Boumeddiene este,
de asemenea, cãutatã de autoritãþi, însã aceasta s-
ar afla în Siria încã dinainte de comiterea atacurilor.
Potrivit unor surse, ea a sosit în Turcia pe 2 ianua-
rie, cu un avion pe ruta Madrid-Istanbul, apoi a
intrat în Siria, pe 8 ianuarie. Pe de altã parte, un
francez arestat în Bulgaria la 1 ianuarie pentru cã a
încercat sã ajungã în Siria, este suspectat de legã-
turi cu Cherif Kouachi, unul dintre autorii atenta-

Mubarak va fi rejudecat
pentru corupþie

Fostul preºedinte egiptean Hosni
Mubarak va fi rejudecat în singu-
rul caz de corupþie în cadrul cãruia
se aflã în detenþie, la un spital, dupã
ce Curtea de Casaþie a anulat, ieri,
condamnarea precedentã, la trei
ani de închisoare. În noiembrie, un
tribunal a abandonat deja, în apel,
acuzaþiile de ucidere de manifes-
tanþi, din cauza cãrora risca pe-
deapsa cu închisoarea pe viaþã.
Însã fostul dictator, care a demisio-
nat în februarie 2011, în urma unei
revolte populare, dupã cei 30 de ani
cât s-a aflat la putere, a rãmas în
detenþie, într-un spital militar din
Cairo, în cadrul procesului pentru
corupþie. Nici o sursã judiciarã ofi-
cialã nu a anunþat ieri dacã aceas-
tã decizie a Curþii de Casaþie impli-
cã eliberarea lui Mubarak.

„Charlie Hebdo” apare astãzi
într-un tiraj de 3 milioane
de exemplare

Ediþia de astãzi a sãptãmânalu-
lui satiric „Charlie Hebdo” va fi im-
primatã în trei milioane de exempla-
re, în loc de un milion cum fusese
prevãzut iniþial, a anunþat MLP (Mes-
sageries lyonnaises de presse), dis-
tribuitorul revistei, care primeºte
avalanºe de comenzi din Franþa ºi
din strãinãtate, potrivit AFP. Sãptã-
mânalul satiric, a cãrui redacþie a
fost masacratã miercurea trecutã, în
atacul comis de doi jihadiºti fran-
cezi, soldat cu 12 morþi ºi 11 rãniþi,
avea pânã în prezent un tiraj de
60.000 de exemplare. Desenul de pe
pagina I îl reprezintã pe profetul
Mahomed þinând în mâini o pancar-
tã cu inscripþia „Je suis Charlie”.
Desenului îi este asociat urmãtorul
comentariu: „Totul este iertat”.

Rusia a cerut Franþei explicaþii
în scris privind refuzul de a-i livra
navele Mistral

Rusia a cerut Franþei explicaþii
în mod oficial, în scris, cu privire la
refuzul de a-i livra cele douã nave
de rãzboi de tip Mistral, a anunþat
ieri agenþia publicã rusã RIA No-
vosti, citând o sursã militarã. Potri-
vit agenþiei, care citeazã o sursã
anonimã din cadrul Serviciului Fe-
deral rus pentru Cooperare Milita-
rã, acest serviciu a trimis o solicita-
re Direcþiei Generale pentru Arma-
ment (DGA), „cu obiectivul de a
primi un rãspuns oficial”. „Pentru a
decide ceea ce va face mai departe -
sesizarea unui tribunal sau acorda-
rea unei perioade Franþei, Rusia tre-
buie sã dispunã de o explicaþie scri-
sã cu privire la situaþie”, a anunþat
aceastã sursã. Un adjunct al minis-
trului Apãrãrii, Iuri Borisov, a anun-
þat la sfârºitul lui decembrie cã este
necesar ca Parisul sã ia o decizie
înainte de 2015 cu privire la livra-
rea acestor douã nave construite la
Saint-Nazaire (vest), subliniind cã
Moscova va accepta „bucuroasã” sã
fie rambursatã în cazul unui refuz.
Prima dintre cele douã nave, Vladi-
vostok, urma sã fie predatã Mosco-
vei - iniþial - la jumãtatea lui noiem-
brie, în baza unui contract în valoa-
re de 1,2 miliarde de euro între Ru-
sia ºi constructorul naval francez
DCNS, încheiat în iunie 2011, în
mandatul fostului preºedinte francez
Nicolas Sarkozy. Livrarea nu a mai
avut însã loc, din cauza embargou-
lui impus Rusiei în urma conflictului
din Ucraina.

Recuperarea, ieri, a celor douã cutii negre ale
avionului A320 AirAsia care s-a prãbuºit în Marea
Java pe 28 decembrie, cu 162 de persoane la bord,
urmeazã sã permitã înþelegerea circumstanþelor
exacte ale tragediei, petrecute în condiþii meteoro-
logice nefavorabile. Experþi de la Airbus din Jakar-
ta vor ajuta anchetatorii sã analizeze datele stoca-
te în aceste cutii negre ale zborului QZ8501, care a
cãzut în mare la puþin timp dupã ce a decolat din
oraºul indonezian Surabaya cu destinaþia Singa-

Preºedintele Italiei, Giorgio Napo-
litano, va demisiona „în urmãtoarele
ore”, a anunþat, ieri, premierul Mat-
teo Renzi, potrivit Reuters. Napoli-
tano a anunþat încã din 1 ianuarie cã
intenþioneazã sã demisioneze. „Sunt
pe punctul de a demisiona, a demisi-
ona dupã cum îmi permite Constitu-
þia”, declarase ºeful statului, în vâr-
stã de 89 de ani, cu prilejul mesajului
de Anul Nou, retransmis la televiziu-
ne. El a explicat cu acel prilej cã vâr-
sta sa înaintatã face ca îndeplinirea
atribuþiilor sã fie din ce în ce mai difi-
cilã. Napolitano, care a spus de la în-
ceput cã nu-ºi va duce pânã la capãt
al doilea mandat de ºapte ani, le-a
mãrturisit unor prieteni cã suferã de o
serie de afecþiuni legate de vârstã,
care fac dificilã exercitarea funcþiei de
preºedinte, relata recent cotidianul
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atentatele de la Paris ar putea fi încã în libertateatentatele de la Paris ar putea fi încã în libertateatentatele de la Paris ar putea fi încã în libertateatentatele de la Paris ar putea fi încã în libertateatentatele de la Paris ar putea fi încã în libertate

tului de la 7 ianuarie, de la sediul publicaþiei fran-
ceze „Charlie Hebdo”, a anunþat ieri justiþia bulga-
rã, informeazã AFP. Mandatul de arestare euro-
pean emis de Franþa împotriva lui Fritz-Joly Joa-
chin menþioneazã acuzaþia de „participare la un grup
infracþional armat, al cãrui obiectiv era organizarea
de acþiuni teroriste”, a declarat Darina Slavova,
procurorul general din Haskovo (sudul Bulgariei).
„Înainte de plecarea sa, la 30 decembrie, spre Tur-
cia, el s-a aflat în mai multe rânduri în contact cu

unul dintre cei doi fraþi, Cherif Ko-
uachi”, se menþioneazã în mandat. Fritz-
Joly Joachin, 29 de ani, de origine hai-
tianã, a fost arestat împreunã cu copi-
lul sãu, în timp ce încerca sã treacã gra-
niþa bulgaro-turcã la bordul unui auto-
buz. Procuratura din Haskovo a indi-
cat iniþial cã acesta a fãcut obiectul
unui mandat de arestare european,
dupã ce soþia sa l-a acuzat de rãpirea
fiului lor de 3 ani, la 30 decembrie, pen-
tru a-l duce în Siria, unde urma sã se
alãture jihadiºtilor ºi pentru a-l educa
în principiile islamismului radical. Co-
pilul a fost dus înapoi la mama sa. Sus-
pectul a afirmat cã se afla în cãlãtorie
împreunã cu fiul sãu ºi prietena lui pen-
tru a petrece vacanþa la Istanbul. El a
acceptat, luni, sã fie extrãdat. Justiþia
bulgarã urmeazã sã ia o decizie vineri

în legãturã cu aceastã chestiune.
Franþa a trãit 53 de ore de coºmar, de la atenta-

tul comis miercuri la redacþia parizianã a publica-
þiei „Charlie Hebdo”, pânã la luarea de ostatici sân-
geroasã de vineri, dintr-un magazin evreiesc din
Paris. În total, 17 persoane au murit în aceastã serie
de atacuri comise de trei jihadiºti francezi, care au
afirmat cã s-au coordonat ºi cã fac parte din Al-
Qaeda sau din gruparea Stat Islamic. Cei trei ataca-
tori au fost uciºi de forþele de ordine vineri seara.

Italia: Preºedintele Napolitano va demisiona
„în urmãtoarele ore”, a anunþat premierul

„Corriere della Sera”. În aprilie 2013,
Napolitano a cedat rugãminþilor din
partea politicienilor aflaþi în disputã
ºi a acceptat un al doilea mandat —
lucru fãrã precedent — în încercarea
de a pune capãt unei situaþii haotice,
de impas, provocatã de alegerile din
februarie din acelaºi an. Dupã alege-
rea sa, el a adus o oarecare stabilitate
politicã în þarã, desemnându-l pe En-
rico Letta (Partidul Democrat, de cen-
tru-stânga) sã formeze un guvern de
largã coaliþie. Letta a demisionat în
februarie 2014, dupã ce a pierdut ºefia
partidului, în favoarea actualului ºef
de guvern, Matteo Renzi. ªeful sta-
tului italian, care este ales de cãtre
parlament, are largi puteri politice. El
poate sã numeascã ºeful de guvern,
sã dizolve parlamentul ºi sã convoa-
ce alegeri anticipate. Printre potenþi-

alii succesori ai lui Napolitano se
numãrã Romano Prodi, fost prim-mi-
nistru ºi preºedinte al Comisiei Eu-

ropene, precum ºi fostul premier Giu-
liano Amato. Amândoi au fost în tre-
cut candidaþi la preºedinþia Italiei.

Cele douã cutii negre ale avionului AirAsia, recuperate din Marea Java
pore. La douã sãptãmâni de la tragedie, înregistra-
torul fonic sau CVR (Cockpit Voice Recorder), o
cutie dreptunghiularã de culoarea portocalie, în
care sunt stocate comunicaþiile verbale dintre pi-
loþi ºi controlorii aerieni, a fost urcat la bordul na-
vei indoneziene de rãzboi KRI Banda Aceh. Înre-
gistratorul de date de zbor sau FDR (Flight Data
Recorder) a fost gãsit sub o bucatã de aripã ºi
recuperat luni. ªeful armatei, generalul Moeldoko,
s-a declarat încrezãtor în faptul cã a doua cutie nea-

grã va fi recuperatã, dupã ce a fost localizatã la
aproximativ 20 de metri de înregistratorul date-
lor de zbor, emiþând semnale sonore puternice.
Cutiile negre sunt indispensabile pentru stabi-
lirea circumstanþelor exacte ale dramei. Un înre-
gistrator conþine discuþiile din carlingã, atât în-
tre piloþi, cât ºi cu controlul aerian, iar celãlalt
conþine parametrii avionului (vitezã, altitudine,
etc.). Scafandri au localizat, duminicã, aceste
dispozitive la aproximativ 30 de metri adânci-
me, în Marea Java, sub fragmente din fuzelajul
avionului. În plus, tot scafandri au reperat, ieri,
unul dintre cele douã motoare. Acestea sunt
echipate cu dispozitive care le înregistreazã
performanþele. În acest sens, ele constituie un
element-cheie al anchetei, a declarat Nurcahyo

Utomo, de la Comitetul Naþional pentru Securitatea
Transporturilor (KNKT). Potrivit autoritãþilor indo-
neziene, pilotul avionului a cerut sã ia altitudine,
pentru a evita nori foarte ameninþãtori, dar nu a pri-
mit aprobare de la controlul aerian, din cauza trafi-
cului prea mare din acest sector foarte frecventat.
Contactul între aeronavã ºi controlul aerian s-a pier-
dut imediat dupã aceea. Agenþia de meteorologie
indonezianã a anunþat într-un raport preliminar pu-
blicat pe site cã vremea a fost „factorul declanºa-
tor” al accidentului. Gheaþa ar putea sã fi provocat
prãbuºirea avionului, confruntat cu nori cu tempe-
raturi de minus 80 pânã la minus 85 de grade Cel-
sius. Însã unii experþi au afirmat cã se îndoiesc de
ipotezã, apreciind cã informaþiile disponibile sunt
insuficiente pentru a stabili cu precizie cauzele ca-
tastrofei ºi cã pentru aceasta este necesar sã se
aºtepte analiza informaþiilor conþinute de cutiile ne-
gre. Primele elemente ale anchetei, stabilite în baza
examinãrii fragmentelor avionului, par sã arate cã
aeronava s-a dislocat la percutarea suprafeþei mã-
rii, potrivit S.B. Supriyadi, un reprezentant al Agen-
þiei pentru cãutare ºi salvare. „Cabina era presuri-
zatã, iar înainte ca presiunea sã poatã fi ajustatã, a
cãzut - ºi bum. Aceastã explozie a fost auzitã” de
martori, în zonã, a declarat acest oficial.
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Umbre

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:10

Serialul umbre este o dramã
cu accente de comedie
neagrã ºi spune povestea lui
Relu, un taximetrist care
face bani ºi ca recuperator
pentru un mafiot local.
Dupã ce omoarã accidental
un om, Relu vrea sã iasã
din lumea interlopã,
dar nu mai are cale de
întoarcere.

Burlaci întârziaþi

Se difuzeazã la PRO  Tv,
ora 20:30

Billy (Michael Douglas), Pad-
dy (Robert De Niro), Archie
(Morgan Freeman) and Sam
(Kevin Kline) sunt cei mai buni
prieteni încã din copilãrie.
Atunci când Billy, burlacul
convins al grupului, o cere în
sfârºit în cãsãtorie pe prietena
sa, cei patru pleacã spre Las
Vegas, hotãrâþi sã se distreze
ºi sã îºi aminteascã de vremu-
rile trecute. Ajunºi la destinaþie
însã, cei patru îºi dau seama
cã viaþa i-a schimbat mai mult
decât se aºteptau în tinereþe

Love Ranch

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:15

Aceastã dramã urmãreºte cuplul
care a deschis primul bordel legal
din Nevada ºi violenþa care a urmat
atunci când relaþia lor a fost pusã
la încercare de infidelitate.
Filmul este bazat pe povestea

realã a acestui cuplu, proprietarii
Mustang Ranch, care au avut
serioase probleme cu poliþia dupã
ce boxerul Oscar Bonavena a fost
împuºcat mortal în anul 1976,
deoarece era suspectat a avea o
legaturã amoroasã cu Sally.

MIERCURI - 14 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Europa mea
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Discover România
17:00 Wild Carpathia
18:00 Eroi necesari
18:30 Discover România
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 O viaþã realã
2009, Franþa, Dramã, Romantic
01:30 Eroi necesari
02:00 Telejurnal
02:50 Sport
03:10 Vorbeºte liber!
04:00 Europa mea
04:25 Biziday
05:05 Zestrea românilor

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Citeºte româneºte!
08:30 Europa 360° (R)
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Destine ca-n filme
12:00 D'ale lu' Miticã
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Istorii încalcite
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Inger cãzut
1945, Crimã, Film noir, Mister
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Noapte indigo
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Naturã ºi aventurã
01:30 Istorii încalcite
02:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
02:55 5 minute de istorie

TVR 2

07:40 Ofertã irezistibilã
09:50 Magnolii de oþel
12:50 Toþi oamenii regelui
14:55 Prieteni buni
16:15 Pãpuºile Muppet în

turneu
18:05 Closer to the Moon
20:00 Hoþul de cãrþi
22:10 Umbre
22:55 Rãmâi cu mine
23:40 Sub acelaºi acoperiº
00:15 Nimfomana Vol. II
02:20 Pe sub piele
04:10 Beowulf
06:00 Prieteni buni

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Burlaci întârziaþi
2013, SUA, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York -

Criminaliºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:00 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franta,

Acþiune, Crimã

PRO TV

ACASÃ
07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme

08:45 La Mãruþã
10:00 Descoperã România
10:30 La bloc (R)
11:45 La bloc
13:15 Doamne de poveste
14:15 De-a lungul timpului (R)
15:15 Cu toþii au sãrutat mireasa

(R)
17:00 Nu vrea ºi pace!
18:45 Cupa Gilbert
20:30 Jaf cu stil
22:15 Love Ranch
00:30 Jaf cu stil (R)
02:00 Lumea Pro Cinema
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00  Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Revizie tehnicã

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30  WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:30 Dosarele DNA (R)
08:30 Playtech (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Legãturi de sange (R)
2010, Dramã, Romantic
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:00 Codul magicienilor
12:30 Levintza prezintã (R)
13:15 Mondenii
2006, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Legaturi de sange
2010, Dramã, Romantic
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Cronica Netului
21:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Fii pe fazã! (R)
01:00 Capcan TV
02:30 Cronica Netului (R)
03:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
04:30 Levintza prezintã (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Focus din inima României

(R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Patrula Balamuc
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmiercuri, 14 ianuarie - max: 8°C - min: 0°C

$
1 EURO ...........................4,4853 ............. 44853
1 lirã sterlinã................................5,7430....................57430

1 dolar SUA.......................3,8009........38009
1 g AUR (preþ în lei)........151,4031.....1514031

Cursul pieþei valutare din 14 ianuarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
D.G.R.F.P.Craiova-Admi-

nistraþia Judeþeanã a Finanþe-
lor Publice Dolj, Serviciul Fis-
cal Baileºti scoate la licitaþie
publicã urmãtoarele bunuri
mobile ºi imobile aparþinînd
urmãtorilor debitori: SC MIPOL
OIL SRL din Urzicuþa,
CF14365880 in data de
26.01.2015 ora 11 urmãtoarele
bunuri: 1) Clãdire bar cu douã
anexe alipite (119,09 mp)-37000
lei. Bunul imobil este situat în
Urzicuþa, str. Gãrii, nr. 1A, jude-
þul Dolj. Csepregi Zoltan din
Baileºti, str. Victoriei, nr. 86, bl.
B1, sc. 2, ap. 4 CNP, în data de
27.01.2015, ora 11 urmãtoarele
bunuri: 1) Clãdire (265,19 mp)-
72500 lei; 2) Teren aferent (1100
mp)-6811 lei. Bunurile imobile
sunt situate în Baileºti , str. Ma-
raºti, nr. 3 ºi sunt grevate de
sarcini (ipoteca CEC Bank ºi so-
maþie de platã Bancpost SA
Dolj, 3) Banzic pentru tâmplã-
rie - 1366 lei; Dicu Agripina din
Orodel, nr. 61, judeþul Dolj, CNP,
în data de 28.01.2015, ora 11 ur-
mãtoarele bunuri: 1) Cladiri de
locuit cu anexe (290,15 mp)-
127650 lei; 2)Teren aferent (800
mp) - 3975 lei.Bunurile imobile
sunt situate în Orodel, nr. 61,
judeþul Dolj. Preþurile nu includ
TVA. Menþionãm cã înscrierea
imobilelor la cartea funciarã se
va face de cãtre cumpãrãtori.
Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra bunurilor, sã
înºtiinþeze despre aceasta or-
ganul de executare înainte de

data stabilitã pentru vânzare. Li-
citaþiile se vor þine  la sediul Ser-
viciului Fiscal Bãileºti din str.
Victoriei, nr. 42  la ora 11 iar vân-
zarea se va face conform OG
nr. 92/2003, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, numai cãtre cei care
nu au obligaþii fiscale restante.
Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii depun, cu cel putin o
zi lucrãtoare înainte de data li-
citaþiei, respectiv: 23.01.2015,
26.01.2015 ºi 27.01.2015 urmã-
toarele documente: a) oferta de
cumpãrare; b) dovada plãþii ta-
xei de participare sau o scrisoa-
re de garanþie bancarã, repre-
zentînd 10% din preþul de por-
nire a licitaþie, în contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062,
cod fiscal 4830007, deschis la
Trezoreria Craiova c) împuter-
nicirea persoanei care îl repre-
zintã pe ofertant; d) pentru per-
soanele juridice de naþionalita-
te românã, copie de pe certifi-
catul unic de înregistrare elibe-
rat de oficiul registrul comerþu-
lui; e) pentru persoanele juridi-
ce strãine, copie de pe actul de
înmatriculare în limba românã;
f) pentru persoanele fizice ro-
mâne, copie de pe actul de iden-
tificare; g) pentru persoanele fi-
zice strãine, copie de pe paºa-
port; h) dovada, emisã de credi-
torii fiscali, cã nu are obligaþii fis-
cale restante. Relaþii suplimen-
tare la telefon 0251/312.169 sau
la sediul Serviciului Fiscal Bai-
leºti, str. Victoriei, nr. 42.

Cursuri pentru calificare ºi
iniþiere pentru“Administrator de
imobile”ºi “Maseur”. Fundaþia
“Acþiunea Ecologicã Românã”
anunþã redeschiderea cursurilor
”Administrator de imobile” pen-
tru persoanele care lucreazã în
cadrul Asociaþiilor de proprietari
sau care doresc sã ocupe postul
de Administrator sau Preºedin-
te. De asemenea, se continuã
seria pentru iniþiere în masaj ºi
reflexoterapie, prin cursul de
“Maseur”, organizat împreunã
cu ªcoala Postlicealã Ecologicã.
Cursurile sunt autorizate de
CNFPA iar înscrieriºi informaþi se
pot obþine la telefonul nr. 0351
40.40.77 (luni-vineri, intre 10:00 ºi
17:00) pânã la data de 31.01.2015.

Camera Agricolã Dolj, amâ-
nã organizarea concursului
pentru  ocuparea a douã posturi
vacante de execuþie de consi-
lier debutant, respectiv unul în
cadrul Serviciului Coordonare
Centre Locale de Consultanþã
Agricolã ºi unul în cadrul Com-
partimentului Asistenþã tehnicã,
Elaborare proiecte, concurs or-
ganizat în perioada 11.02 –
13.02.2015 la o data care va fi
comunicatã ulterior.

Camera Agricolã Dolj, amâ-
nã organizarea concursului
pentru  ocuparea postului va-
cant de ºofer în cadrul Serviciu-
lui Coordonare Centre Locale
de Consultanþã Agricolã, con-
curs organizat în perioada 16.02
– 18.02.2015 la o datã care va fi
comunicatã ulterior.
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COMUNA CARPEN anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectrul «SISTEM
ALIMENTARE CU APÃ ªI CA-
NALIZARE ÎN COMUNA CAR-
PEN, SATELE CARPEN ªI
CLEANOV, JUDEÞUL DOLJ-
CONSTRUCÞIE NOUÃ» propus
a fi amplasat în comuna Carpen.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1 ºi la sediul Comunei Carpen,
în zilele de luni pânã joi, între orele
8.00-16.30 ºi vinreri între orele
8.00-14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
municipiul Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, fax : 0251/ 419.035, e-
mail: ofiice@arpmdj.anpm.ro.

ANUNT

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,  cu sediul în localitatea Craiova, str. Ion
Maiorescu, nr 69, judetul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei
contractual vacante,  de:

Manipulant – 1/1 normã,  1 post,  conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfãºura astfel:
- Proba scrisã în data de 06.02.2015  ora 10.00 ,
- Proba interviu în data de 09.02.2015,  ora 10.00,

Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii:

- Studii medii;
- Treapta Profesionala 1;
- Vechime în domeniul studiilor de minim 1 an;

Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs pânã la data de:
26.01.2015, la sediul Inspectoratului Judeþean Dolj,  str. Ion Maiorescu, nr 69, judeþul Dolj.

Relaþii suplimentare la sediul: Inspectoratului Judeþean Dolj, Compartimentul Secre-
tariat, persoana de contact: Stãncescu Nela Ramona telefon: 0351.407.395,
0351.407.397.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse pati-
serie, vânzãtoare
orice magazin, în-
grijire copii ºi bã-
trâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.
Doamnã tânãrã
doresc îngrijire co-
pil. Telefon: 0720/
008.623.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0723/
466.154.
Familie serioasã
îngrijim bãtrâni.
Telefon: 0765/
744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Particular vând
apartament 2 se-
midecomandat
etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
Vând apartament 2
camere decoman-
dat (48 mp) Craio-
viþa Nouã, bl.
162B, etaj 1. Tele-
fon: 0770/496.453.
VÂND apartament
2 camere, Craiovi-
þa Nouã, stradal,
etaj 1, îmbunãtãþit.
Telefon: 0351/
177.594, 0762/
482.044.

CASE
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã + ane-
xe gospodãreºti în
centrul comunei
Periºor cu teren 17
ari, preþ negociabil.
Telefon: 0751/
035.819; 0730/
366.954.

Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craiova,
5 camere izolatã ter-
mic, termopane, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu 2 aparta-
mente a 2 camere /
variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F,  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ
1,5 euro/m.p.Tele-
fon: 0251/ 428.415;
0740/ 510.255.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.

Intravilan, Podari,
673 mp, curent
electric, puþ forat,
fosã septicã, caba-
nã + fundaþie,
18.500 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0732/381.876.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, parce-
labil. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nere-
cuperatã 2150 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza mo-
tor “Clio”, benzinã,
2004, consum 4%,
90.000 Km, culoare
alb, 1000 Euro. Te-
lefon: 0749/059070.
Vând Cielo 2007.
Telefon: 0767/
153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica. Tele-
fon: 0746/901.203.

Vând ºase tabure-
le( scaune) din lemn
melaminate. Tele-
fon: 0251/ 531.294.
Vând þiglã JIMBO-
LIA ºi cãpriori. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând sobe din tera-
cotã cu 10 rânduri. Te-
lefon: 0757/072.050.
Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351/
425.559.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefo-
lositã - 100 lei, 2 fe-
restre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lus-
tree cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Te-
lefon: 0725/576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn ma-
siv, geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã, sta-
re bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 14 ianuarie 2015
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Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tã-
iat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600 mm. Tele-
fon: 0251/427.583.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior
pentru handica-
pat. Telefon: 0351/
460.132.

ÎNCHIRIERI OFERTE
ÎNCHIRIEZ garso-
nierã Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0764/
536.599.
Închiriez cabinet me-
dical dotat corespun-
zãtor. Relaþii la tele-
fon: 0251/412.966;
0741/072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã
62 ani / 1,65 / 70 /
doresc domn cu
vârstã apropiatã,
bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sin-
cer, pentru a locui
la mine. Telefon:
0729/684.222.
Pensionar scund,
65/1,60 caut feme-
ie nevoiaºã, mo-
destã, vãduvã pen-
tru prietenie, tot
restul vieþii. Con-
stantin C-tin - co-
muna Dãnciuleºti
nr. 136 - Gorj.

DIVERSE
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi man-
opera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
PIERDUT Carnet de
Student eliberat de
Facultatea de Farma-
cie Craiova pe nume-
le Sima Maria-Mag-
dalena. Se declarã nul.
PIERDUT Certificat
de membru CMDJ pe
numele Stamatescu
Alice. Se declarã nul.
COMEMORÃRI

Au trecut ºase luni
de la despãrþirea
de cea care a fost
DUMITRU IOANA
din Robãneºti. Re-
grete eterne. Familia.

Familia prof. Aure-
lian Zisu anunþã cu
durere împlinirea
unui an de la dece-
sul dragului fiu,
CAROL CÃTÃLIN

la doar 37 de ani.
Mãmica, Ticãta ºi
fratele Mihai te vor
iubi mereu, bunul
nostru Cãtãlin!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

VOLEI (M) – CEV Cup – Sferturi de finalã, manºa tur:
SCM U Craiova – Energy T.I. Diatec Trentino (Italia), scor 0-3 (25-27, 22-25, 19-25).

La închiderea

ediþiei

Alb-albaºtrii susþin în aceastã
searã primul test oficial din acest
an, având de înfruntat, în al 6-
lea lor meci în Liga Balcanicã, pe
KB Sigal Priºtina. Înaintea dispu-
tei directe de la Polivalentã, Cra-
iova e penultima în Grupa B, pe
4, cu 6 puncte (1 victorie ºi 4
înfrângeri), în timp ce echipa din
Kosovo ocupã poziþia secundã,
cu 10 puncte (4 succese ºi douã
eºecuri).

În partida tur (foto), la 28 oc-
tombrie, Sigal s-a impus la o dife-
renþã de 16 puncte, 92-76. Bãieþii
lui Andjelko Mandic fãceau atunci
un prim sfert bun, conducând la 3
“lungimi”, 25-22, pentru a ceda
apoi în al doilea cu 17-26. Dupã
pauzã, jucãtorii noºtri au mai ree-

Baschetbaliºtii revin Baschetbaliºtii revin Baschetbaliºtii revin Baschetbaliºtii revin Baschetbaliºtii revin
în Liga Balcanicã în Liga Balcanicã în Liga Balcanicã în Liga Balcanicã în Liga Balcanicã

SCM U Craiova – Sigal Priºtina, astãzi, ora 20:00, TVR 3

chilibrat disputa, impunându-se la
un punct, 21-20, dar a urmat o
nouã cãdere ce practic le-a con-
sfiinþit soarta, 13-24.

Reamintim, Craiova vine dupã
douã amicale, ambele pierdute,
73-98 la Ploieºti, cu Asesoft, ºi
71-82, la Polivalentã, cu U Banca
Transilvania Cluj. În ultimul din-
tre aceste jocuri, cei mai buni de
la SCM au fost chiar cei înregi-
mentaþi în aceastã iarnã, este vor-
ba despre pivotul Radomir Maro-
jevic ºi fundaºul Djordje Micic –
ambii totalizând câte 13 puncte.

În Liga Balcanicã merg mai
departe primele 4, obiectiv nu
foarte greu de atins în contextul
în care craiovenii au de susþinut
toate cele trei meciuri rãmase pe

teren prorpriu. În afarã de Sigal,
la Polivalentã vor mai veni alba-
nezii de la KS Vllaznia (20 ianua-
rie) – ultimii clasaþi ºi singurii în-
vinºi pânã acum de SCM, res-
pectiv muntenegrenii de la KK
Mornar Bar (27 ianuarie) – cla-
saþi actualmente pe poziþia a 3-a.

Dacã vine vorba de campio-
nat, alb-albaºtrii, clasaþi pe un
modest loc 11 (din 13), trebuiau
sã se întoarcã la treabã în acest
mijloc de sãptãmânã, contra
Energiei Tg. Jiu, numai cã impli-
carea celor douã în competiþiile
continentale a fãcut ca meciul sã
fie reprogramat pentru data de 11
martie. În atare condiþii, primul
adversar din retur va fi BC
Mureº, echipã cu care se vor
duela duminicã searã, de la ora
19:45, la Polivalentã.

Vucurovic se întoarce
în calitate
de adversar

Plecat recent de la SCM, care
s-a mai despãrþit în aceastã iarnã
ºi de Zoran Krstanovic, Nikola

Otovic ºi Uros Velickovic, Nikola
Vucurovici a semnat zilele trecut
un acord cu Sigal Priºtina, astfel
cã muntenegreanul de 2:00 metri
ar putea debuta la gruparea din

Recent încoronatã în China, la
Shenzhen, în ceea ce a însemnat
al 9-lea titlu WTA din carierã, Si-
mona Halep, numãrul 3 mondial ºi

Kosovo chiar contra Craiovei. Vu-
curovici evoluase în 7 meciuri
pentru SCM în turul campionatu-
lui, reuºind medii de 9,9 puncte
pe meci ºi 3 recuperãri.

Halep a spus “pas” turneului
la Sydney, din motive medicale
Prezenþa sa la Australian Open nu este însã pusã în pericol: “Sper ca recuperarea

sã fie gata în 2-3 zile ºi apoi sã fiu gata de a juca din nou”

principala favoritã la Sydney, s-a
retras din cadrul competiþiei de la
Antipozi din cauza unor probleme
gastro-intestinale, a notat site-ul

wtatennis.com. Sursa menþionatã a
adãugat însã cã problemele medi-
cale ale Simonei nu sunt de naturã
sã-i împiedice participarea la Aus-
tralian Open, primul turneu de
Grand Slam al anului, care va de-
buta în prima zi a sãptãmânii vii-
toare. Ulterior, ºi Simona a confir-
mat asta: “Încã din timpul turneu-
lui din China am avut aceste pro-
bleme stomacale ºi am simþit cã nu

pot juca. Am aºteptat pânã astãzi
sã vãd dacã sunt pregãtitã sau nu,
dar chiar nu pot evolua. Era dificil
sã încep competiþia ºi am decis sã
mã retrag, pentru cã este cea mai
bunã soluþie Sunt tristã, acum, cã
nu pot juca în acest turneu. Tre-
buie sã fiu însã optimistã ºi sã mã
gândesc cã pot continua seria po-
zitivã. Sper ca recuperarea sã fie
gata în 2-3 zilei ºi apoi sã fiu gata

de a juca din nou”, a spus Halep.
La Sydney, Halep, calificatã di-

rect în turul doi, ar fi trebuit s-o
întâlneascã în noaptea de luni spre
marþi pe cehoaica Karolina Plisko-
va, locul 22 WTA.

Locul constãnþencei a fost luat
pe tablou, din postura de lucky-lo-
ser, de americanca Nicole Gibbs,
învinsã fãrã drept de apel de Plis-
kova, cu un dublu 6-0.

DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL Franþa – Cupa Ligii:

Monaco – Guingamp / 21:00, 23:00 – FOT-
BAL Spania – Cupa Regelui: Sociedad – Vil-
larreal, Sevilla – Granada.

DIGI SPORT 2
7:00, 8:30, 10:30, 12:30 – TENIS (F) –

Turneul de la Sydney, în Australia: ziua a 4-
a / 17:00 – VOLEI (M) – Liga Campionilor:
ªtiinþa Bacãu – Azeryol Baku / 19:15 – VO-
LEI (M) – Cupa Challenge: Dinamo Bucu-
reºti – Maliye Milli Piyango Ankara / 22:00
– FOTBAL – Cupa Italiei: Torino – Lazio.

DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Liga Naþio-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
nalã: BCM U Piteºti – BC Timiºoara /
21:00 – BASCHET (M) – Eurocupa:
Nancy – CSU Asesoft Ploieºti.

DOLCE SPORT
18:00 – FOTBAL Franþa – Cupa Ligii:

Monaco – Guingamp.
DOLCE SPORT 2
17:15 – FOTBAL Grecia – Super Lea-

gue: Asteras Tripolis – PAS Giannina.
EUROSPORT
10:30 – TENIS (M) – Meci demon-

strativ / 15:15 – BIATLON (F) – Cupa
Mondialã, la Ruhpolding, în Germania /
21:05 – SNOOKER – Mastersul de la
Londra, în Ragatul Unit.

EUROSPORT 2
9:00, 11:00 – FOTBAL – Cupa

Asiei: Coreea de Nord – Arabia Sau-
ditã, China – Uzbekistan / 15:00 –
SNOOKER – Mastersul de la Lon-
dra, în Ragatul Unit / 19:00, 21:00 –
BASCHET (M) – Eurocupa: Lokomo-
tiv Kuban – Valencia, Brose Basket –
Bayern Munchen.

TVR 3
18:15 – BASCHET (F) – Liga Eu-

ropei Centrale: ICIM Arad – Viena /
20:00 – BASCHET (M) – Liga Bal-
canicã: SCM U Craiova – KB Sigal
Priºtina.
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Pase scurte, pase lungi

Fără mari surpri-
ze pentru mulţi iu-
bitori ai forbalului,
portughezul Cristia-

no Ronaldo (29
de ani) a obţinut

aseară la Zuric-
h, titlul de cel mai bun fot-

balist al lumii pe 2014, pentru a treia
oară în cariera sa şi a doua oară con-
secutiv. Cu trei Baloane de Aur, el
egalează palmaresul lui Michel Pla-
tini, Marco Van Basten şi Johan Cru-
yf . Argentinianul Lionel Messi, ma-
rele său rival, deţine în continuare
supremaţia cu patru trofee, între
2009 şi 2013, dar pentru acesta anul
trecut a fost unul searbăd, excep-
tând finala Campionatului Mondial,
cu echipa Argentinei. În schimb „co-
pilul Madeirei”, CR7 şi-a adjudecat
cu Real Madrid patru trofee- Liga
Campionilor („Decima”), Cupa Re-
gelui, Supercupa Europei şi Cupa
Mondială a Cluburilor. A avut în
schimb o palidă evoluţie cu repre-
zentativa Portugaliei la Mondialul
brazilian şi doar locul trei în La Liga
cu echipa de club Real Madrid. Ata-
cantul portughez a stabilit însă un
record de goluri înscrise într-un se-
zon de Liga Campionilor (17) şi a
fost golgeterul La Liga (31 de go-
luri), fără a antama sezonul 2014-
2015. A înscris 61 de goluri în 60 de
partide disputate de-a lungul anului.
În temeiul acestor date statistice, noul
triumf al lui Cristiano Ronaldo pare

Balonul de Aur 2014: De ce Ronaldo
şi nu Neuer – o polemică cu destule argumente

Laurenţiu Canţăr şi Radu Iliceanu

cât de cât logic. Deşi, repetăm, stă-
ruie umilirea echipei Portugaliei de
către NationalMannschaft în primul
tur al Mondialului brazilian şi trimi-
terea acasă a lusitanilor de la cea mai
importantă competiţie a lumii, la care
Manuel Neuer (28 ani) a strălucit re-
almente „drept cel mai bun portar”,
devenind şi un candidat veritabil la
Balonul de Aur. Câştigase cu echipa
de club campionatul şi Cupa Ger-
maniei, revoluţionase literalmente
rolul portarului şi cu numai patru
goluri primite în şapte meciuri a fost
considerat principalul artizan al ce-
lui de-al patrulea sacru mondial al Na-
tionalMannschaft. Discuţia cu argu-
mente pro şi contra, privind atribui-
rea Balonului de Aur 2014, rămâne
neclară. Mai mulţi factori explică de
ce portarul lui Bayern Munchen a
fost plasat în opţiunile electorilor
(jurnalişti şi căpitanii reprezentative-
lor de fotbal afiliate la FIFA) după
Cristiano Ronaldo (37,66%) şi Lio-
nel Messi (15,76%) cu doar 15,72%.
Din 1963, când Lev Yashin “Păian-
jenul negru”, singurul portar care a
reuşit adjudecarea trofeului, niciun
alt deţinător al acestui post, indife-
rent de numele lui (cehul Ivo Victor,
Oliver Kahn, italienii Dino Zoff şi
Gianluigi Buffon) n-a mai repetat
performanţa, deşi au ajuns pe po-
dium. O cifră: potrivit statisticilor,
Manuel Neuer a apărat 90% din ba-
loanele trimise spre poarta sa. S-a
manifestat, nu rareori, ca al 11-lea
jucător de câmp, graţie unei inteli-

genţe situaţionale şi calităţii jocului
de picioare. Cu toate acestea, Ma-
nuel Neuer, cotat la 35 de milioane
de euro, nu poate rivaliza în imagi-
narul colectiv cu megastarurile Cris-
tiano Ronaldo sau Lionel Messi, co-
taţi la 133 de milioane de euro, res-
pectiv 220 de milioane de euro de
CIES de la Neuchatel. În maşina
mediatică a fotbalului, forţa imaginii
joacă un rol ce dezavantajează postul

de portar chiar dacă acesta a revo-
luţionat fişa postului. Printr-o me-
diatizarte cotidiană colosală, Cristia-
no Ronaldo a devenit atacantul ge-
nial şi popular. Reforma Colegiului
electoral al Balonului de Aur, din
2010, accentuează criteriile de pal-
mares şi mai puţin pe cele de statis-
tică şi talent intrinsec. În acest nou
context, după 2010, Balonul de Aur
a revenit de trei ori lui Messi şi de

două ori lui Cristiano Ronaldo. Joa-
chim Low, declarat cel mai bun an-
trenor al anului, opinează că Balonul
de Aur ar trebui să recompenseze
mai întâi palmaresul. Îl elogiază pe
Neuer (57 de selecţii după 2009).
Insistă pe calităţile acestuia în co-
loanele Bild, unde a răbufnit nemul-
ţumit şi Franz Beckenbauer. La rân-
dul său, Diego Maradona, la Radio
Havana, s-a arătat mult mai tranşant:
„Nici Messi, nici Ronaldo. Favoritul
meu este Neuer, care merită trofeul”.
Polemica s-a declanşat în noiembrie
anul trecut când preşedintele UEFA,
Michel Platini, a provocat iritarea su-
porterilor lui Real Madrid prin opţi-
unea sa discretă pentru un compo-
nent al campioanei mondiale. Servi-
ciul de imagine al clubului Real Ma-
drid a replicat imediat: „Balonul de
Aur este un premiu individual şi nu
colectiv care se acordă anual celui
mai bun jucător al lumii”. Un punct
de vedere dominant, după cum s-a
văzut. Luni seara, portughezul a de-
clarat că s-a aflat pentru a opta oară
într-o finală, ca cea din Sala Con-
greselor de la Zurich şi Neuer tre-
buie să aştepte, deşi a cunoscut un
sezon incredibil repurtând trofee, im-
plicit Cupa Mondială. Cristiano Ro-
naldo este un produs al marketingu-
lui modern. Este un mare fotbalist,
dar pentru 2014 nu merita această
recompensă, cuvenită celui mai bun
fotbalist al lumii, fiindcă a fost anul
lui Manuel Neuer. Evident că pole-
mica pe această temă va continua.

Lotul Univers ităţii Craiova a
ajuns luni seara în Antalya, cu cinci
ore întârziere din cauza condiţiilor
meteo care au întârziat decolarea
de pe aeroportul „Henri Coandă”.
Schimbările de program au conti-
nuat şi după aterizarea în staţiunea
de la Marea Egee. Astfel, tot din
cauze climaterice, delegaţia oltea-
nă şi-a mutat cartierul general de
la Kemer în staţiunea Belek, acolo
unde este programat şi cel de-al
doilea cantonament. Craiovenii s-
au cazat la resortul Papillon Ays-
cha, tot de cinci stele, unde vor
rămâne până pe 26 ianuarie.

Prima şedinţă de pregătire din
cel dintâi stagiu în Antalya a fost
condusă de staff-ul Craiovei ieri
dimineaţă. Cum condiţiile meteo nu
au permis desfăşurarea şedinţei de
pregătire pe teren, în Antalya fiind
vreme ploioasă, juveţii s-au pregă-
tit în sala de forţă a hotelului Papil-
lon. Preparatorul fizic Cornel Ble-

Lotul Craiovei şi-a mutat cartierul general în Belek
Prima şedinţă de pregătire
s-a desfăşurat în sala de forţă
a resortului Papillon Ayscha

jan şi antrenorul secund Ionuţ
Moşteanu au dat indicaţii jucători-
lor craioveni. Alb-albaştrii au fost
împărţiţi în două grupe şi au tre-
cut rând pe rând la aparatele de
forţă.

Staff-ul tehnic al Universităţii
Craiova a stabilit un program spar-
tan de pregătire în primul canto-
nament din Antalya, unul dintre
obiectivele principale fiind repre-
zentat de acumulările fizice. Ast-
fel, astăzi, miercuri şi joi, băieţii lui
Cârţu şi Săndoi au programare două
şedinţe de pregătire, atât diminea-
ţa, cât şi după-amiaza, în vreme
ce vineri a fost stabilită o singură
şedinţă de antrenament.  Primul
amical al Ştiinţei este sâmbătă, cu
formaţia lui Bogdan Stancu, Gen-
clerbirligi Ankara, locul 8 în prima
ligă din Turcia.  Partida cu forma-
ţia din Superliga turcă se va dispu-
ta de la ora 17, la baza de pregătire
Sport Centrul Titanic din Belek.


