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Picame rele s-au pus în
funcţiune şi au detonat, ieri,
cu un zgomot asurzitor, şi
strada „Nicolăescu-Plopşor”,
de la biserica Sf. Ilie. Nebunia abia începe pentru că au
fost înlăturate doar bordurile de beton, urmând ca abia
de aici încolo să se spargă,
bucată cu bucată, as faltul
pentru a se lucra la conductele de apă şi canalizare. Şantierul durează trei luni, timp
în care nici o maşină nu va
mai putea să circule prin
această zonă. Şi după refacere, strada, ca de altfel tot centrul istoric, va rămâne închisă traficului rutier, fiind o
zonă pietonală permanentă.

Addio Presidente,
grazie Giorgio
Napolitano!
La venerabila vârs tă
nonage nară, Giorgio Napolitano a părăsit ieri Palatul
Quirinale , după ce şi-a
înaintat oficial de misia celor
două came re ale Parlame ntului italian. A onorat cel
mai lung mandat al unui
preş edinte italian, de nouă
ani, după ce în 2013, la data
scadentă a ce lor ş apte
cons tituţionali, cele două
came re i-au conces , prin vot,
continuarea înalte i de mnităţi în conte xtul crizei
economice ş i politice a ţării
sale şi Europe i.
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Ginecologul
Radu Nicon,
eliberat
condiţionat
din penitenciar

Sute de elevi
s-au întors la
şcoală cu râie
şi păduchi
O parte din elevii doljeni au
picat din nou testul la capitolul
igienă. Peste două sute dintre
aceştia s-au întors la şcoală cu
râie şi păduchi după vacanţa de
iarnă. Cazurile au fost descoperite în urma triajului epidemiologic ce a avut loc în prima
săptămână de cursuri. Medicii
au diagnosticat îns ă şi de stui
copii cu varice lă, micoze sau
alte boli infecţioase. Controale
s-au făcut în nouă creşe, 28 de
ce ntre de plas ament, 382 de
grădiniţe, 327 de şcoli, 46 de licee şi nouă şcoli profesionale.
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Picamerele au intrat
pe „Nicolăescu-Plopşor”!
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„Mihai Eminescu
– Luceafărul din
ţara Mioriţei” –
spectacol de
muzică şi poezie
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Vila lui Geoanã, cumpãratã
de un investitor care o demoleazã
ºi construieºte un bloc
Cumpãrãtorul vilei RA-APPS în
care locuieºte familia senatorului
Mircea Geoanã este firma DeSilva,
dezvoltator imobiliar, reprezentanþii acesteia declarând pentru Mediafax cã intenþioneazã sã demoleze
imobilul ºi sã construiascã pe acest
amplasament o clãdire de birouri sau
de locuinþe. Vila a fost cumpãratã la
licitaþie, cu 906.600 euro plus TVA,
preþul de pornire fiind de 588.000
euro plus TVA. „Noi cumpãrãm doar
case demolabile, iar în locul lor, în
limita PUZ-ului, construim clãdiri de
birouri sau apartamente. ªtiu cã ºi
aceastã casã este una demolabilã”,
a declarat agenþiei Mediafax proprietarul grupului DeSilva, Virgil
Cãlina. Vila, cu etaj ºi mansardã, are
8 camere ºi o suprafaþã de 271 metri
pãtraþi, dispunând de un teren de 550
metri pãtraþi. Imobilul este amplasat
în centrul Bucureºtiului, pe strada
Cucu Starostescu, lângã Bulevardul
Aviatorilor ºi Calea Dorobanþilor.
Familia Geoanã plãteºte o chirie
lunarã de peste 3.000 euro pentru
aceastã casã.

Decizia ÎCCJ în cazul Iohannis,
pe 21 ianuarie
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ) se pronunþã pe 21 ianuarie în cazul recursului Agenþiei Naþionale de Integritate (ANI) la decizia prin care i s-a dat câºtig de
cauzã preºedintelui Klaus Iohannis în procesul de incompatibilitate. Reprezentantul ANI a cerut, ieri,
ÎCCJ, admiterea recursului, motivând cã acesta este argumentat ºi
prin decizia Curþii Constituþionale privind incompatibilitatea aleºilor locali. La rândul lor, avocaþii
lui Iohannis au cerut respingerea
recursului ca „vãdit neîntemeiat”
ºi au arãtat cã decizia CCR nu a
fost redactatã ºi cã nu se cunosc
motivele luãrii acesteia de cãtre judecãtori. Avocaþii preºedintelui au
argumentat cã instanþa de fond a
reþinut cã ANI nu a demonstrat incompatibilitatea lui Iohannis, iar
ANI nu a venit cu nici un înscris suplimentar la acest termen, care sã
dovedeascã incompatibilitatea.
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Reprezentanþii statului în AGA la regiile ºi companiile
de stat, obligaþi sã rãmânã într-un singur loc

Numãrul reprezentanþilor statului sau ai unitãþii
teritoriale în AGA la regii ºi companii de stat va fi
limitat la maximum douã persoane, iar funcþionarii
ºi demnitarii vor putea fi în AGA sau CA într-o
singurã astfel de companie, fiind obligaþi sã demisioneze în 30 zile dacã deþin mai multe poziþii. Mo-

dificãrile vor fi introduse de Guvern prin ordonanþã, aflatã în stadiu de proiect ºi obþinutã de Mediafax, în urma negocierilor cu Fondul Monetar Internaþional (FMI),
cu efect implicit asupra diminuãrii
cheltuielilor cu indemnizaþiile plãtite membrilor adunãrilor generale
ale acþionarilor. Ordonanþa prevede cã numãrul reprezentanþilor statului sau ai unitãþii administrativteritoriale în Adunarea Generalã a
Acþionarilor (AGA) la regiile ºi
companiile de stat, stabilite prin OG
26/2013 privind întãrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unitãþile administrativ-teritoriale
sunt acþionari unici sau majoritari
sau deþin, direct sau indirect, o participaþie majoritarã, va fi de maximum douã persoane ºi cã funcþionarii publici, personalul contractual ºi persoanele numite sau alese în funcþii de demnitate publicã vor putea fi desemnate sã reprezinte statul sau unitatea administrativ-teritorialã într-o singurã astfel de entitate, în
calitate de membru al AGA, al Consiliului de Admi-

nistraþie, al Consiliului de Supraveghere sau al Consiliului de Conducere, dupã caz, cu respectarea
prevederilor legale privind incompatibilitãþile ºi
conflicul de interese. Persoanele care reprezintã
statul sau unitatea administrativ-teritorialã la mai
mult de o astfel de companie vor fi obligate sã
opteze, în termen de 30 zile de la data intervenirii
cumulului, pentru o singurã calitate, demisionând
din toate celelalte. „În situaþia în care persoanele
nu îºi exercitã dreptul de opþiune în termenul de 30
de zile, acestea îºi pierd, de drept, calitatea de reprezentat al statului sau al unitãþii administrativteritoriale din toate organele de conducere ale entitãþilor la care este numit”, stabileºte documentul.
Modificãrile sunt justificate de Guvern prin faptul
cã, în urma negocierilor cu FMI, Banca Mondialã
ºi Comisia Europeanã, a fost convenitã îmbunãtãþirea guvernanþei corporative a întreprinderilor publice, precum ºi eficientizarea reprezentãrii intereselor statului sau a unitãþilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale operatorilor economici, inclusiv luarea unor mãsuri de limitare a
numãrului de membri, precum ºi adoptarea unei
politici de remunerare a membrilor acestor organe.
Membrii AGA primesc o indemnizaþie de pânã la
25% din indemnizaþia fixã lunarã a directorilor generali/directorilor, calculatã pe ºedinþã.

Guvernul a avizat introducerea TVA de 9% pentru servicii de turism all-inclusive
Cota redusã de TVA de 9% pentru serviciile de
cazare cu demipensiune/pensiune completã/all-inclusive a fost avizatã, ieri, de Guvern, impactul bugetar estimat pentru acest an fiind de 100 milioane
lei. „În vederea aplicãrii cotei reduse de TVA de 9%
pentru serviciile de cazare cu demipensiune/pensiune completã/all-inclusive, Guvernul a aprobat hotãrârea pentru modificarea normelor metodologice
de aplicare a Codului fiscal, cu scopul de a corela
legislaþia fiscalã referitoare la aplicarea cotei reduse de TVA cu legislaþia specificã în domeniul turismului. Urmare a modului în care este definitã noþiunea de cazare în legislaþia specificã din domeniul
turismului, cota redusã de TVA de 9% se aplicã cazãrii, dar ºi serviciilor accesorii cazãrii, vândute sau

oferite spre vânzare la preþul inclusiv al pachetului
turistic, precum prânz, cinã, gustãri între mese, alte
servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire turisticã”, anunþã Guvernul într-un comunicat. În luna decembrie, dupã
negocierile cu FMI privind bugetul pe 2015, premierul Victor Ponta a anunþat scãderea TVA la pachetele all-inclusive din turism de la 24 la 9%. În
prezent, TVA de 9% se aplicã doar pachetele care
conþin cazare ºi mic dejun. Hotelierii au cerut în
ultimii ani reducerea TVA ºi pentru celelalte tipuri
de pachete, considerând o anomalie ca o cafea sau
un croissant mâncat de dimineaþã sã fie taxat cu
9%, iar pentru acelaºi produs, consumat la prânz,
TVA sã fie de 24%.

Programul „Prima Casã” va fi modificat, Cadrele didactice care îndeplinesc
condiþiile de pensionare la 1 septembrie
ca proprietarii sã poatã cumpãra
pot rãmâne în activitate
apartamente mai mari

Guvernul va discuta la sfârºitul
lunii februarie un proiect de act normativ pentru modificarea programului „Prima Casã”, care sã permitã, printre altele, proprietarilor de locuinþe
sã poatã cumpãra locuinþe mai mari,
dacã vând proprietatea pe care o deþin în prezent. Ministrul Finanþelor
Publice, Darius Vâlcov, a declarat,
ieri, cã lãrgirea „cadrului de acces” la
„Prima Casã” este în discuþie la minister ºi va fi analizatã la sfârºitul lunii ferbuarie în Guvern. Vâlcov a dat
ca exemplu de modificare includerea
în program a persoanelor care au o
locuinþã, dar doresc sã cumpere una
mai mare. „Au existat solicitãri de la

persoane care au
achiziþionat o primã
casã, doresc sã treacã la un apartament,
sã spunem, de la o
garsonierã, de la un
apartament cu douã
camere la un apartament cu trei camere,
respectiv cu patru
camere, ºi atunci nu
ar mai fi «Prima
Casã». Trebuie sã
gãsim ºi pentru dumnealor o soluþie, astfel încât cât mai multe persoane sã poatã aplica”, a spus Vâlcov. El a precizat cã proprietarii de imobile vor putea lua parte la program în condiþiile
în care vând imobilul deþinut. Pânã la
modificarea lui însã, ieri, Executivul a
suplimentat cu 2,5 miliarde de lei garanþiile guvernamentale pentru achiziþionarea unei locuinþe prin acest
program, dupã cum a informat Biroul
de presã al Guvernului. Hotãrârea
prevede totodatã „posibilitatea utilizãrii în anul 2015 a diferenþei nealocate din plafonul prevãzut pentru anul
2014, precum ºi sumele neutilizate
pânã la data de 31.12.2014 din fondurile alocate bãncilor din plafonul
disponibil pentru 2014”.

Cadrele didactice care îndeplinesc
condiþiile legale de pensionare la data
de 1 septembrie 2015 se menþin în
activitate ca titulare ºi în anul ºcolar
viitor, pânã la trei ani peste vârsta de
pensionare, prevede un ordin de ministru al Educaþiei publicat pe site-ul
instituþiei. Cererile vor fi depuse la
secretariatele unitãþilor de învãþãmânt
pânã la 26 ianuarie, iar validarea
condiþiilor cumulative pentru menþinerea în activitatea ca titular în funcþie didacticã peste vârsta de pensionare se va face pânã la 2 februarie.
Potrivit ordinului de ministru, în anul
ºcolar 2015-2016 poate fi menþinut în
activitate ca titular în funcþia didacti-

cã peste vârsta de pensionare cadrul
didactic care îndeplineºte cumulativ
urmãtoarele condiþii: postul didactic/
catedra pe care este titular, conform
actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedrã, este complet(ã)
ºi este viabilã în anul ºcolar 2015-2016
ºi dacã la nivelul unitãþii/unitãþilor de
învãþãmânt în care urmeazã sã fie
menþinut în activitate ca titular nu
existã reducere de activitate la disciplina/disciplinele pe care cadrul didactic respectiv este titular. Validarea îndeplinirii cumulative a condiþiilor de menþinere pe post se va face în
consiliile de administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt.
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Există şi ţări în care se trăieşte bine
MIRCEA CANŢĂR
Oricât de fantezist ar părea un
top 8 al ţărilor sigure, izolate, puţin populate, frumoase şi stabile din
lume, în care se trăieşte bine, ele
există. Şi chiar dacă săptămânalul
„Le Point”, c are publică topul
menţionat, nu stăruie asupra criteriilor avute în vedere, rămâne
provocatoare ordinea enumerării
ţărilor respective: Noua Zeelandă,
Islanda, Japonia, Elveţia, Australia, Irlanda, Luxemburg, Suedia.
Fireşte, în orice ţară din lume există o minoritate lipsită de griji, nu
rareori excesiv de bogată, indiferntă la dificultăţile celor mulţi, dar
nu despre astfel de ţări este vorba. Ci mai de grabă despre ţări în

care grija statornică, subînţeleasă
prin politici de stat, faţă de cei
mulţi, constituie cheia de boltă a
guvernării. Orice derapaj pare de
neconceput. Noua Zeelandă beneficiază de o stabilitate politică internă şi de o securitate maximală
şi nu este doar ţara care dă semnalul intrării într-un nou an calendaristic, sau ţara „All black” şi „hot
water beach”, ci şi a apelor calde
subterane şi a unei prosperităţi
generale. Islanda, recunoscută prin
erupţia vulcanilor Bardarbunga şi
Eijafjoll, care în 2010 au provocat
perturbări aeriene, rămâne fermecătoare prin cadrul natural, deplina securitate locală, bătând recor-

dul în fiorduri şi piscine naturale
cu apă caldă. Dificila limbă a vikingilor rămâne însă un obstacol
serios în calea integrării străinilor.
Japonia excelează în securitatea
internă, respectarea drepturilor
omului şi redusa rată a criminalităţii. A merge singur pe orice stradă din Tokyo nu este vreun pericol, fie zi, fie noapte. În Ţara Soarelui Răsare poliţia rămâne discretă, dar totdeauna prezentă atunci
când este cazul. Zurich şi Geneva
sunt apreciate ca oraşele cele mai
agreabile traiului din Europa. Traficul este fluid, poluarea zero, securitatea maximă, iar serviciile de
sănătate, în toată Elveţia, la cel mai

Picamerele au intrat pe
„Nicolăescu-Plopşor”!
Picamerele s-au pus în funcţiune şi au detonat, ieri, cu un zgomot asurzitor, şi strada „Nicolăescu-Plopşor”, de la biserica Sf. Ilie. Nebunia
abia începe pentru că au fost înlăturate doar bordurile de beton, urmând ca abia de aici încolo să
se spargă, bucată cu bucată, asfaltul pentru a se
Aşa cum au anunţat, constructorii de la Recon au început, de ieri,
să spargă strada „CS. NicolăescuPlopşor”. De la primele ore ale dimineţii, strada a fost închisă de la
intersecţia c u strada „Olteţ” (în
zona English Park) şi până la in-

lucra la conductele de apă şi canalizare. Şantierul durează trei luni, timp în care nici o maşină
nu va mai putea să circule prin această zonă. Şi
după refacere, strada, ca de altfel tot centrul istoric, va rămâne închisă traficului rutier, fiind o
zonă pietonală permanentă.

fiind scoase bordurile din beton
care existau de o parte ş i de alta a
străzii. Au fost înlăturaţi ş i toţi
stâlpişorii de protecţie de pe trotuare, lucrările urmând să se concentreze, de astăzi, pe decopertarea asfaltului. Construc torii spu-

Potrivit c ons tructorilor, aic i se
vor fac e luc rări de igienizare
completă şi modernizări. Pe lângă finisajele interioare şi exterioare, se vor efectua şi lucrări de
ventilaţie ş i hidroizolaţie c are nu
existau până acum. Toaletele vor
fi gata înainte c a s trada să fie
terminată, dar ele vor rămâne
închis e până c ând întregul proiect de reabilitare a c entrului istoric va fi finalizat. În paralel se
va lucra şi la sistemul de telecomunicaţii c are există de jur împrejurul „English Park”, toate cablurile urmând s ă fie coborâte în
subteran, ca de altfel pes te tot în
centrul vechi.

Mai sunt 25 de case
cu faţadele nemodernizate

tersec ţia cu strada „Mihail Kogălniceanu” (în zona Bibliotec ii
Judeţene). Au fos t montate garduri de protecţie şi nic i o maşină
nu mai circulă în acest perimetru. Excepţie fac loc atarii şi angajaţii de la instituţiile din zonă
(BCR, OCPI şi Biblioteca Judeţeană) care s unt lăs aţi să treacă
prin interiorul şantierul pentru aşi putea parc a maşinile. Acestora le-au fos t pus e la dis poziţie
cele două parcări c are există în
preajma instituţiilor amintite.

Urmează
decopertarea asfaltului
Lucrările au început în forţă,

neau ieri c ă trebuie să fie înlăturat tot as faltul de deas upra, care
este dispus în mai multe straturi,
pentru a se ajunge la conduc tele
de apă ş i canalizare. După c e
ac es tea vor fi înlocuite, s e va
monta pavajul, aşa cum s-a procedat pe fiecare stradă din centrul istoric. Profilul străzii va fi
păstrat, în sensul că, deşi va fi pietonală în totalitate, trotuarele nu
vor fi des fiinţate.

Toate cablurile
vor fi coborâte în subteran
În maximum două săptămâni
se va înc epe şi reabilitarea toaletei publice din „English Park”.

Centrul istoric ar trebui să fie
gata pe data de 15 mai, dar constructorii spun c ă lucrarea va fi
finalizată mai devreme de această dată deoarece organizarea de
ş antier es te bună şi există pe
stoc toate materiale de construcţie neces are. Luc rări se vor face
la cele 25 de cas e c are au mai
rămas cu faţadele nefinisate. De
îndată ce timpul va permite să se
luc reze ş i la zidăria ac estora,
muncitorii de la Recon, c are au
fost s olicitaţi de proprietari, vor
urca pe s chele ş i le vor refac e.
Ultimele detalii vor fi amplasarea
statuilor din cele două piaţete care
vor fi amenajate în zona veche a
oraşului – c ea de la Femina şi cea
de la Banc post – prec um ş i amenajarea zonei din jurul biseric ii
Sfântul Ilie.

LAURA MOŢÎRLICHE

înalt punct tehnologic. Elveţienii
sunt discreţi în privinţa vieţii private, criminalitatea nu există, copii frecventează şcoli internaţionale
de cinci stele. Elveţia este un miraj şi prin faptul că numeroşi exilaţi benefic iază de o fisc alitate
moderată. Australia e un paradis
pentru practicanţii de surf, amatorii de scufundări şi aşa mai departe. Climatul este agreabil tot timpul anului, economia stabilă şi forte, iar salariile atrăgătoare. Nu excelează în activităţi culturale, în
schimb. Irlanda este pe locul şase,
şi după ani de conflicte între catolici şi protestanţi beneficiază de o
stabilitate politică şi de o securita-

te certă, exprimată prin numărul
rar de crime violente. Irlandezii, cu
numele lor O’Brien şi O’Relly, extrem de obişnuite, sunt consideraţi prietenoşi. Despre Luxemburg
se ştiu destule lucruri. Doar atât:
serviciile de sănătate sunt cele mai
performante. Adevărata raţiune
pentru investitori o constituie regimul fiscal competitiv. Des pre
Suedia, de asemenea, ca şi în cazul Luxemburgului, orice descriere este inutilă. Contemplând topul
menţionat, neîndoielnic eşti traversat de fireasca invidie faţă de cei
cărora destinul le-a hărăzit să trăiască în astfel de ţări. Şi destinul
se execută, nu se comentează.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Ginecologul Radu Nicon, eliberat
condiþionat din penitenciar
Medicului ginecolog Radu Nicon, de la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, condamnat definitiv pe 20
iunie 2014 la 1 an ºi 8 luni de închisoare cu executare
pentru luare de mitã, a fost eliberat, ieri, din Penitenciarul Pelendava. Hotãrârea a fost luatã de Tribunalul Dolj ºi
este definitivã, medicul executând 2/3 din pedeapsã.
Reamintim cã, Radu Nicon, medic al Secþiei de Obstetricã ºi Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, a fost
trimis în judecatã în aprilie 2013, în
stare de arest preventiv, de procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, pentru comiterea infracþiunii de luare de mitã. Acesta a fost
acuzat cã a primit 1.000 de lei, bani
marcaþi criminalistic, pentru o întrerupere de sarcinã. Medicul ceruse,
de fapt, 1.300 de lei, ºtiind cã trebuie sã „rezolve” problema unei femei,
al cãrei soþ era plecat în strãinãtate
ºi care rãmãsese însãrcinatã cu antrenorul de fitness. De fapt, toatã
povestea fusese pusã la punct de
ofiþerii anticorupþie, hotãrâþi sã-l prindã pe medic, dupã ce anterior, la
Serviciul Judeþean Anticorupþie Dolj,
o elevã de 18 ani, care s-a dus la
medic sã facã un chiuretaj, în februarie 2013, a depus un denunþ în
care a povestit ce pãþise cu medicul
Nicon. Acesta îi ceruse fetei 5 milioane de lei vechi pentru efectuarea
operaþiei, bani pe care aceasta nu-i
avea, aºa cã, fãrã nici un regret, Radu

Nicon a pus-o sã-ºi dea jos bijuteriile din aur pe care le avea ºi sã le lase
la el drept garanþie pânã face rost de
bani. Mai mult, a trimis-o sã-ºi amaneteze bijuteriile atunci când a aflat
cã fata nu reuºise sã facã rost de
toatã suma pe care o ceruse. ªi toate astea în condiþiile în care întreruperea de sarcinã era o operaþie necesarã pentru a-i salva viaþa tinerei
de 18 ani, dupã cum au stabilit ulterior anchetatorii.
Pe 17 martie 2013 medicul a
fost reþinut în urma fragrantului, pe
9 aprilie 2013 a fost trimis în judecatã de procurori, iar pe 8 mai
2013, Tribunalul Dolj l-a condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare pe durata unui termen de 5
ani, datã la care a ºi fost eliberat
din închisoare. Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au
fãcut apel împotriva hotãrârii instanþei de fond, iar pe 12 noiembrie
2013 Curtea de Apel Craiova a admis apelul procurorilor ºi l-a condamnat pe medic la 1 an ºi 8 luni de
închisoare cu executare. Hotãrârea
a rãmas definitivã pe 20 iunie 2014,

la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, medicul ajungând din nou dupã
gratii, încarcerat la Penitenciarul
Pelendava.
În decembrie a cerut Judecãtoriei Craiova eliberarea condiþionatã, cererea fiind respinsã de instanþã, medicul a contestat hotãrârea la
Tribunalul Dolj, instanþã care a ad-

mis ieri contestaþia, dispunând eliberarea condiþionatã a medicului:
„Admite contestaþia formulatã de
condamnatul Radu Nicon. Desfiinþeazã sentinþa penalã nr. 5743/
09.12.2014 a Judecãtoriei Craiova
ºi rejudecând admite cererea de liberare condiþionatã formulatã de
condamnatul Radu Nicon. Dispu-

ne liberarea condiþionatã din executarea pedepsei de 1 an ºi 8 luni
închisoare, aplicatã prin sentinþa
penalã nr. 211/2013 a Tribunalului
Dolj. Dispune punerea de îndatã în
libertate a condamnatului. Definitivã. Pronunþatã în ºedinþa publicã de
la 14.01.2015”, se aratã în încheierea de ºedinþã a Tribunalului Dolj.

Craiovean arestat pentru A intrat cu BMW-ul pe care
evaziune fiscalã ºi înºelãciune voia sã-l cumpere într-un stâlp
Douã accidente spectaculoase s-au petrecut ieri dupãamiazã, unul în Craiova ºi cel de-al doilea în satul Gura
Vãii din comuna Podari, în total patru persoane ajungând
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

Un craiovean de 44 ani,
acuzat de evaziune fiscalã ºi înºelãciune, a fost
arestat pentru 30 de zile,
ieri, în baza mandatului
emis de judecãtorii Tribunalului Dolj. Acesta fusese reþinut o zi mai devreme dupã ce poliþiºtii de
investigarea fraudelor au
stabilit cã nu a achitat
taxe datorate bugetului
de stat pentru cele douã
firme pe care le administra, în valoare de peste
850.000 lei.
Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj au anunþat cã, în cursul zilei de marþi, a
fost introdus în arestul unitãþii, pe
bazã de ordonanþã de reþinere pe
24 de ore, un craiovean de 44 de
ani, Marius Ionescu, suspectat de
comiterea infracþiunilor de evaziune fiscalã ºi înºelãciune. Mai exact,
din cercetãrile poliþiºtilor Serviciului
de Investigare a Fraudelor Dolj a
rezultat faptul cã Marius Ionescu, în calitate de administrator a
douã societãþi comerciale (Agricola
Mãrãcine SRL ºi Berticris SRL),

ambele cu sediul în comuna doljeanã Periºor, în perioada iunie –
decembrie 2009, nu a evidenþiat în
contabilitatea societãþilor livrãrile
de produse agricole efectuate, sustrãgându-se astfel de la plata taxelor ºi impozitelor datorate bugetului de stat cu suma totalã de
890.715 lei, reprezentând TVA ºi
impozit pe profit. În plus, din cercetãri s-a stabilit faptul cã acesta a
indus în eroare reprezentanþii unei
alte societãþi comerciale, cu sediul
în Alexandria, cu ocazia unor
tranzacþii privind achiziþia de îngrã-

ºãminte chimice, pesticide ºi alte
produse agricole, producând un
prejudiciu societãþii din Alexandria
în sumã de 520.491 lei.
Dat fiind valoarea mare a prejudiciului creat, craioveanul a fost
prezentat, ieri, Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, care a sesizat instanþa de judecatã, solicitând
arestarea preventivã a bãrbatului.
Ieri dupã-amiazã, judecãtorii tribunalului Dolj au admis propunerea
procurorilor ºi au dispus arestarea
preventivã pentru 30 de zile a lui
Marius Ionescu.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
primul dintre evenimente s-a petrecut în Craiova, pe Calea Severinului. Din cercetãrile poliþiºtilor Biroului Rutier Craiova a reieºit cã Ionel
Nistor, de 25 de ani, din Craiova, în
timp ce conducea un autoturism
BMW dinspre Craioviþa Nouã cãtre
centrul oraºului, la un moment dat a
pierdut controlul direcþiei de mers ºi
s-a izbit violent de un stâlp din beton
al reþelei de alimentare cu energie
electricã. Atât ºoferul, cât ºi pasagerul de pe scaunul din dreapta faþã,
Marian Ciobanu, de 37 de ani din
Craiova, au fost rãniþi uºor, fiind
transportaþi la spital pentru îngrijiri
medicale. Numai cã oamenii legii au stabilit cã proprietarul maºinii, care nu era înmatriculatã,
este Ciobanu, care o scosese la
vânzare, iar tânãrul de 25 de ani
voia sã o cumpere, însã a þinut
sã o testeze înainte. Din pãcate, autoturismul s-a fãcut praf
în accident, iar cei doi craioveni s-au ales cu dosare penale, ºoferul pentru vãtãmare corporalã din culpã ºi conducerea
unui autoturism neînmatriculat,

iar proprietarul maºinii pentru punerea în circulaþie a unui autoturism neînmatriculat.
ªi tot ieri dupã-amiazã, o femeie
de 40 de ani din Segarcea s-a rãsturnat cu maºina Dacia Sandero pe
care o conducea, într-un ºant de pe
marginea drumului în satul Gura Vãii,
comuna Podari. Poliþiºtii spun cã
ºoferiþa nu a adaptat viteza la condiþiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu polei, atât ea, cât ºi fiul ei, în
vârstã de 14 ani, pasager în autoturism, fiind transportaþi la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova
pentru îngrijiri medicale. Ambii au
suferit leziuni uºoare, din fericire.
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BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

La venerabila vârstã nonagenarã, Giorgio Napolitano a pãrãsit ieri Palatul Quirinale, dupã ce ºi-a înaintat oficial demisia celor douã camere ale Parlamentului
italian. A onorat cel mai lung mandat al
unui preºedinte italian, de nouã ani, dupã
ce în 2013, la data scadentã a celor ºapte
constituþionali, cele douã camere i-au conces, prin vot, continuarea înaltei demnitãþi în contextul crizei economice ºi politice a þãrii sale ºi Europei. Peste scurt
timp va împlini 90 de ani, fiind cel mai în
vârstã dintre toþi predecesorii sãi ºi, totodatã, dintre toþi ºefii de stat ºi de guvern de pe bãtrânul continent.
Nimic neobiºnuit într-o democraþie
normalã. O normalitate care, în cazul lui
Giorgio Napolitano, nu-i lipsitã de elemente oarecum surprinzãtoare, dificil de
înþeles mai ales pentru noi românii. Iatãle, aceste elemente, într-o ordine aleatorie.
Nãscut la Napoli, în 1925, într-o familie de avocaþi liberali, ºi-a fãcut studiile gimnaziale în oraºul natal, pe cele
liceale la Padova, licenþiindu-se în drept
la prestigioasa Universitate napolitanã
Federico II; student e înscris într-un grup
fascist, colaborând cu sãptãmânalul „IX
maggio” susþinând cronica teatralã; pasionat de literaturã ºi de teatru, se împrieteneºte cu viitoare mari personalitãþi
(printre care marele regizor Francesco

Addio Presidente,
grazie Giorgio Napolitano!
Rosi, decedat în urmã cu câteva zile ºi la
catafalcul cãruia ºi-a prezentat un emoþionant omagiu), migrând pe perioada rãzboiului spre frontul Rezistenþei antifasciste ºi înscriindu-se, în 1944, în partidul comuniºtilor unde va activa pânã în
1992, când are loc reformarea social-democraticã a PCI.
Timp de o jumãtate de secol aºadar,
Napolitani, ca mulþi alþi compatrioþi ai sãi
nu mai puþin celebri, a militat sub drapelul roºu, fiind ales deputat din 1953 pânã
în 1996, ocupând înalte funcþii în partid
ºi fiind în mai multe rânduri preºedintele
Camerei Deputaþilor, apoi europarlamentar. O biografie, a sa, care acasã, la noi,
ar fi fost supusã celor mai acerbe critici,
dar în Italia – ºi în Europa -, Napolitano
a fost constant apreciat, onorat, fiind primul comunist italian invitat în douã rânduri sã þinã prelegeri la prestigioase universitãþi din SUA. S-a bucurat de prietenia lui Kissinger, dar ºi a lui Carter, a lui
Bush Jr ºi, recent, a lui Obama, care, la
Roma ºi la Washington, l-a definit drept
un mare om politic al epocii.
Însã, spre a urma calea unei comparaþii cu mediul nostru politic, câteva deta-

lii, dar în care se disimuleazã o distanþã
istoricã, mi se pare în sine relevante. Întâi, Giorgio Napolitano a anunþat alaltãieri intenþia prezentãrii demisiei, în cadrul
unei întâlniri cu copii de la o grãdiniþã
din Roma. La întrebarea unei fetiþe ce
simte la plecarea de la Palatul Quirinale,
a rãspuns cu o neobiºnuitã simplitate:
„Abia aºtept sã mã întorc acasã”, adãugând cã are sentimentul unei eliberãri ca
dintr-o „închisoare”, nu fiindcã Palatul ar
reprezenta aºa ceva, ci datoritã multiplelor condiþionãri la care demnitatea în stat
l-a supus.
Apoi, ieri, plecarea sa de la Quirinale
s-a fãcut într-o manierã deloc spectaculoasã, cu o scurtã ceremonie în care s-a
despãrþit de funcþionari, dupã care o maºinã escortatã l-a condus cei câþiva zeci
de metri pânã la locuinþa sa: aceeaºi pe
care o are de decenii, pe o stradã obiºnuitã, cu vecini obiºnuiþi care i-au ieºit
în întâmpinare salutându-l ºi urându-i un
bun-venit cu o sinceritate absolutã. Senator pe viaþã, de douã decenii, ar fi avut
ºi aºa privilegiul unei „vile”, el a preferat
însã revenirea în apartamentul în care a
trãit în sânul familiei. N-a fost nici mã-

car la cârciumã, cu amicii, neîndoielnic
mulþi ºi, mai ales, personalitãþi culturale
de prim rang, cu care oricum a pãstrat o
relaþie fireascã, dincolo de cutume instituþionale.
Cine îi va urma? E deja un fel de test
pentru publicul larg italian, pentru formaþiunile politice într-o confruntare deja în
act, ca ºi mai ales pentru media ce se întrec în pronosticuri care mai de care mai
spectaculoase. Un pic ca la scrutinul papal, procesul electiv prevãzut de Constituþie impune norme precise: în cincisprezece zile scadente de ieri, cele douã camere se vor reuni în jurul a unor figuri
propuse de partide ori de coaliþii, urmând
sã aibã loc trei tururi de scrutin, întâiul
reclamând douã treimi din voturi, apoi, la
al doilea jumãtate plus unu din voturi ºi,
în ultimã, instanþã, o majoritate simplã.
Pânã atunci, Pietro Grasso, preºedintele Senatului ºi ex-ºef antimafia, va suplini înalta demnitate de stat.
Parafrazând titlul unei spumoase ºi recente comedii cinematografice, putem ºi
noi spune, la o despãrþire într-o normalitate la care încã visãm: Addio, Presidente, grazie Presidente!

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru:

„Libia riscã sã devinã un nou nucleu
pentru Statul Islamic, dupã Irak ºi Siria”
Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vicepreºedintele Grupului S&D pentru politicã externã, a atras atenþia asupra instabilitãþii grave din Libia, capabilã sã transforme aceastã
þarã într-un nou nucleu pentru operaþiunile StaEurodeputatului Victor Boºtinaru crede cã este necesarã oprirea
de îndatã a luptelor dintre miliþiile
care opereazã în Libia, atât în nume
propriu dar ºi în numele unor actori externi. „Dacã timpul este preþios, atunci este cu atât mai important sã utilizãm timpul pe care
îl avem la dispoziþie pentru a pre-

tului Islamic. Intervenþia eurodeputatului român a avut loc marþi seara, în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, în prezenþa Înaltului Reprezentant pentru Politicã Externã al Uniunii, Federica Mogherini.

veni o disoluþie completã a statului
libian. Nu doresc sã vorbesc despre erorile comise de mai multe
state UE în legãturã cu Libia din
anii din urmã. Dar avem în faþã o
situaþie atât de gravã ºi atât de tensionatã, încât autoritãþie acestui stat
nu funcþioneazã ºi suntem aproape de situaþia tipicã a unui stat

eºuat. Pe altã parte, avem însã o
situaþie în care Curtea Supremã a
decis sã delegitimeze Parlamentul
ºi Guvernul, ceea ce creeazã o
complicaþie enormã. Uniunea Europeanã trebuie sã acþioneze ferm
ºi unit în acest caz. Iniþiativele singulare ale unor state trebuie evitate pentru cã pur ºi simplu nu mai

avem timp sã reparãm ceea ce am
putea strica. Cred cã este necesarã oprirea de îndatã a luptelor dintre miliþiile care opereazã în Libia,
atât în nume propriu dar ºi în numele unor actori externi. În al doilea rând, este esenþial sã prevenim
transformarea conflictului din Libia într-un conflict cu largi implicaþii regionale care pot afecta o
situaþie deja fragilã. În al treilea
rând, trebuie sã prevenim posibilitatea ca Libia sã devinã o nouã bazã
de operaþiuni a Statului Islamic,
ºtiind deja cã în aceastã þarã sunt
implantate elemente ale ISIS”, a
precizat europarlamentarul român.

„Invit Comisia Europeanã sã
coopereze strâns cu Egiptul,
Tunisia, Algeria ºi Maroc”
De asemenea, conform eurodeputatului Victor Boºtinaru Uniunea
Europeanã trebuie sã sprijine pe
deplin eforturile Trimisului Special
al Secretarului General al ONU
pentru o soluþie pozitivã ºi Uniu-

nea trebuie sã coopereze masiv ºi
consistent cu el. „Salut declaraþia
datã de Înaltul Reprezentant Federica Mogherini ºi invit în acelaºi
timp Comisia Europeanã sã coopereze strâns cu Egiptul, Tunisia,
Algeria ºi Maroc pentru a stabiliza
cu o componentã regionalã situaþia din Libia”, a precizat eurodeputatul. În acest moment, Libia riscã sã devinã cea de-a doua zonã
de rãzboi în Orientul Mijlociu, cu
consecinþe similare în întãrirea radicalilor islamici ºi în destabilizarea regionalã. Cu 7 milioane de
cetãþeni, Libia este în acest moment împãrþitã între douã guverne, parlamente ºi armate, cu baze
în oraºul Tobruk pe de o parte ºi
Tripoli, pe de altã parte. În urmã
cu o sãptãmânã, o rachetã lansatã
de cãtre un avion de vânãtoare a
explodat la bordul unui petrolier
aflat în portul libian Derna, atac în
urma cãruia doi membri ai echipajului, un cetãþean român ºi un cetãþean grec au fost uciºi.
MARGA BULUGEAN
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Sute de
la ºcoalã

elevi s-au întors
cu râie ºi pãduchi

O parte din elevii doljeni au picat din nou
testul la capitolul igienã. Peste douã sute
dintre aceºtia s-au întors la ºcoalã cu râie ºi
pãduchi dupã vacanþa de iarnã. Cazurile au
fost descoperite în urma triajului epidemiologic ce a avut loc în prima sãptãmânã de cursuri. Medicii au diagnosticat însã ºi destui copii
cu varicelã, micoze sau alte boli infecþioase.
Odatã cu reîntoarcerea elevilor
în sãlile de clasã, dupã vacanþa de
iarnã, cadrele medicale au vrut sã
se asigure cã aceºtia nu suferã de
boli contagioase pe care sã le
transmitã mai departe. În plus, din
experienþa anilor trecuþi, o altã problemã cu care medicii se confruntã în aceastã perioadã este cã unii
elevi se întorc cu râie ºi pãduchi.
ªi nu s-au înºelat nici de data
aceasta.
În urma triajului epidemiologic
care se face dupã fiecare vacanþã
medicii au descoperit, printre altele, trei cazuri de scabie (râie) ºi nu
mai puþin de 246 de cazuri de pediculozã (pãduchi).
Controale s-au fãcut în nouã
creºe, 28 de centre de plasament,
382 de grãdiniþe, 327 de ºcoli, 46
de licee ºi nouã ºcoli profesionale.
Din cei 87.940 de copii de grãdiniþã ºi elevi înregistraþi, au fost
examinaþi 70.960, probleme fiind
depistate la 970 dintre ei.

Elevii cu afeþiuni contagioase,
trimiºi acasã
Tot în urma controalelor efectuate de medici, au fost depistate
ºi nouã cazuri de varicelã, o afecþiune contagioasã care foarte uºor
se poate transmite în interiorul unei
comunitãþi. Din acest motiv, medicii i-au trimis acasã pe cei infectaþi. Abia dupã ce se vor vindeca,
aceºtia se pot întoarce la ºcoalã.
Pe lângã varicelã, au fost descoperite ºi destul de multe cazuri
de elevi cu micoze (ciupercã).
Potrivit statisticilor realizate de
Direcþia de Sãnãtate Publicã, în
Dolj au fost identificate 44 de cazuri. Tot în urma acestor controale, au fost descoperiþi elevi cu anginã pectoralã – o afecþiune care
poate provoca boli la nivelul plãmânilor. Conform situaþiei prezentate de Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, 399 de copii sufereau de
aceastã afecþiune la momentul

efectuãrii controalelor în ºcoli. În
plus, încã 268 de elevi au fost trecuþi, în raportul DSP, la capitolul
„alte boli infecþioase”. Din fericire, spre deosebire de alþi ani, cu
ocazia ultimelor controale nu au
mai fost descoperite cazuri de rujeolã
sau rubeolã, douã
afecþiuni care sunt
foarte contagioase.
Scopul triajului
epidemiologic a fost
acela de a controla
elevii care vin din
afara comunitãþii ºi
pot aduce cu ei diverse afecþiuni, unele cu potenþial infecto-contagios. Controlul s-a fãcut, în
fiecare clasã, de
medicul ºcolar sau,
dupã caz, de medicul de familie ºi cadrele didactice.
Fiecare copil a fost întrebat dacã
a avut probleme de sãnãtate. Cei
care au fost identificaþi cu afecþiuni contagioase sunt scoºi în afara comunitãþii ºcolare pânã se vindecã. În tot acest timp au primit,

Sancþiuni la ITM Dolj
În 2014, Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj a desfãºurat mai multe acþiuni pe linia
combaterii muncii fãrã forme
legale, numãrul acestora fiind în
creºtere faþã de anul precedent.
“Am intensificat acþiunile de
control, numãrul angajatorilor
verificati în anuul 2014 fiind de
3173, în creºtere faþã de 2013,
când au fost controlaþi 2335 de
agenþi economici. Au fost depistaþi, în urma activitãþilor

specifice, 105 angajatori – cca
3,3% din numãrul total al celor
verificaþi, la care au fost depistate 302 persoane fãrã forme
de angajare, 49 dintre acestea
fiind femei. Pentru 91 de angajatori, au fost aplicate sancþiuni
contravenþionale in cuantum de
1.210.000 lei, iar pentru restul
au fost înaintate, organelor competente documentele în vederea
continuãrii cercetãrilor sub aspect infracþional, deoarece au

fost depistate mai mult de 5 persoane fãrã forme legale de muncã, la fiecare agent economic..
Putem spune cã, anul trecut, sa înregistrat o scãdere a incidenþei muncii nedeclarate, comparativ cu 2013, cu 50 de procente, iar numãrul persoanelor depistater fãrã forme legale fiind
mai mic cu 47%”, a declatrat
Adina Boboº, purtãtor de cuvânt
al ITM Dolj.
CRISTI PÃTRU

acolo unde a fost cazul, tratament.

Controale dupã fiecare vacanþã

Potrivit reprezentanþilor Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj, aceste
controale se desfãºoarã periodic,

de obicei pe parcursul a douã sãptãmâni, imediat dupã vacanþã ºi
pornesc de la ideea cã este necesarã o supraveghere pe o perioadã
cât mai îndelungatã a întregii comunitãþi ºcolare. În mediul urban
sarcina le revine medicilor ºcolari

în timp ce în comunitãþile din mediul rural responsabilitatea monitorizãrii elevilor aparþine medicilor
de familie, care trebuie însã sã se
ocupe, în acelaºi timp, de toate
categoriile de bolnavi, din localitatea respectivã.
Anul trecut,
în aceeaºi perioadã, medicii
doljeni au descoperit numeroase cazuri de
pediculozã ºi
scabie odatã cu
reînceperea
cursurilor dupã
vacanþa de iarnã. Aproape 300
de elevi din unitãþile de învãþãmânt doljene sau întors la
ºcoalã, atunci,
cu râie ºi pãduchi. Nu au lipsit
însã nici situaþiile în care medicii
au diagnosticat afecþiuni mai grave aºa cum ar fi angina, care
poate provoca boli la nivelul plãmânilor sau varicela.
RADU ILICEANU
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actualitate
La Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” din Segarcea

Dezvoltarea competenţelor
agricole, pe fonduri europene
Până la finele lunii septembrie 2016, Lice ul
Te hnologic “Horia Vintilă” din Se garcea are în
de rulare Proie ctul “Dezvoltarea com petenţelor
mecanicilor agricoli, prin pregătire practică la
standarde europenea”. Scopul aces tui proie ct

Conform declaraţiilor prof.
Mihăiţă Stoica, purtător de cuvânt al Ispectoratului Şcolar Judeţean Dolj, “obiectivele acestui
proiect sunt dezvoltarea cunoştiinţelor, abilităţilor, şi competenţelor specifice calificării demecanic agricol, în vederea facilitării inserţiei şi mobilitatii elevilor pe
piaţa europeană a muncii. De
asemenea, se are în vedere perfecţionarea abilităţilor practice ale
elevilor, prin tehnici performante,

constă în dezvoltarea competenţe lor profesionale ale mecanicilor agricoli, în vede rea cre şte rii şans elor de angajare, inte grării socio-profe sionale, pe piaţa europeană a muncii şi facilitării de zvoltării pers onale.

în vederea oferirii de servicii corespunzătoare standardelor de
înaltă calificare”.
Reprezentantul ISJ a mai spus
că dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor, într-o limbă
de circulaţie europeană, în scopul sporirii dimensiunii internaţionale a educaţiei şi formării, facilitarea dezvoltării peronale elevilor prin asumarea şi promovarea atitudinilor pozitive acumulate în cadrul organizaţiilor străine,

dezvoltarea competenţelor interculturale ale elevilor, în cadrul
organizaţiilor străine, dezvoltarea
competenţelor interculturale ale
elevilor, în cadrul întreprinderilor
străine, în vederea promovării
echitarii şi cetăţeniei active, precum şi creşterea volumului cooperărilor dintre instituţia de trimitere, cea de primire şi companiile
de profil, din străinatate, în vederea valorificării rezultatelor proiectului fac parte din sfrera de

interes a ISJ Dolj.
Grupul ţinta al proiectului este
reprezentat de 20 de elevi din clasa a-X-a, învăţământ profesional,
calificarea “mecanic agricol, nivelul 2, anul şcolar 2014-2015”,
cu perioada de mobilitate
05.04.2015-03.06.2015, locul de
desfăşurare a cursului fiind loca-

litatea Barcelors– Portugalia.
”Avem în vedere buna inserţie a mecanicilor agricoli pe piaţa
europeană a muncii, oferirea de
către elevi a serviciilor de calitate, viitorilor clienţi, la nivel local şi
general” , a mai precizat Mihai
Stoica.
CRISTI PĂTRU

Workshop Motivaţional:

“Carieră în instituţiile
internaţionale”
Centrul de Studii Politice PostComuniste (CEPOS) şi specializarea Ştiinţe Politice din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale organizează astăzi, începând cu orele
14:00, la Universitatea din Craiova,
sala 444, workshop-ul motivaţional
intitulat ”Cariera în instituţiile internaţionale”.
Evenimentul este organizat în cadrul CEPOS Public Series Events
2014/2015 şi Programul de Voluntariat “CEPOS VOLUNTEERING
PROGRAM 2014-2015”, apelul de
participare fiind deschis voluntarilor
CEPOS, tuturor studenţilor, elevilor

Sfântul Antonie
cel Mare,
prăznuit
în Oltenia
Sâmbătă, 17 ianuarie, de
praznicul Sfântului Antonie cel
Mare, mai multe lăcaşuri de
închinare din Mitropolia Olteniei
îşi vor sărbători hramul. Între
acestea se numără Mănăstirea
„Sfântul Antonie cel Mare” de la
Cârcea, Paraclisul Mitropolitan
„Maica Precista”-Dudu, Mănăstirea Vodiţa din judeţul Mehedinţi
şi Biserica „Sfântul Antonie cel
Mare” din localitatea doljeană
Leamna. Cu acest prilej, începând de mâine-seară, credincioşii
sunt aşteptaţi pentru a lua parte
la sfintele slujbe şi pentru a aduce
cinstire Ocrotitorului monahilor.
MAGDA BRATU

şi cadrelor didactice interesate.
În prima parte a evenimentului vor
fi susţinute prelegeri de către invitaţi din mediul socio-profesional pe
tema propusă a workshop-ului (cariera în instituţiile naţionale, europene şi internaţionale), iar în cea de-a
doua parte a evenimentului, CEPOS
va desfăşura activităţi specifice în
cadrul Programului de Voluntariat
“CEPOS Volunteering Program
Decembrie - Iunie 2014/2015” (programul de voluntariat se desfăşoară
pe o perioadă de minim 6 luni, începând cu luna decembrie 2014).
MARGA BULUGEAN

Videoconferinţă la American Corner Craiova
pe tema corupţiei şi „banilor negri”
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” şi American Corner Craiova vă
invită astăzi, între orele 14.15 – 15.45, la
videoconferinţa cu titlul «„Fighting Corruption and Screening of „Black Money”».
Vor participa American Corner Craiova,
American Corner Bacău, American Corner
Târgu Mureş şi, de asemenea, Marisa Ma-

cIsaac de la Ambasada SUA la Bucureşti. În
prima parte va avea loc o scurtă prezentare
susţinută de Marisa MacIsaac – funcţionar
politic în cadrul Ambasadei SUA, urmată de
difuzarea filmului „Black Money”. În partea a doua este anunţată o dezbatere cu toţi
participanţii la eveniment.

MAGDA BRATU
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NICOLAE COANDE
corespondenþã din Viena

Istoria nu uitã
femeile frumoase

Am vizitat Schönbrunn, fosta
reºedinþã de varã a familiei imperiale habsburgice, iarna. Nu e acelaºi lucru ca atunci când natura
revarsã asupra grãdinilor sale
splendoarea verdelui ºi strãlucirea soarelui, desenând geometrii
delicate în grãdinile unde altãdatã se plimba Sissi, „prinþesa inimilor” pentru austriecii epocii
sale, cea care l-a preocupat inclusiv pe Cioran. A rãmas poate
pentru o ocazie viitoare sã vãd
cum labirintul din grãdinile de aici
poate încurca paºii muritorului,
dar ºi pe ai eroului care încearcã
sã iasã din el cu capul Minotaurului. Statuia lui Tezeu din apropiere aratã cã a reuºit, dar fãrã o
Ariadna i-ar fi fost, desigur, greu
se descurce.
Însã, în linie dreaptã, cu un S58
cu pornire din Westbanhof am
ajuns la domeniul unde a închis
ochii împãratul Franz Iosef , la
vârsta de 86 de ani, dupã o domnie de aproape o jumãtate de secol. Palatul baroc, construit în
decenii de muncã, are mii de încãperi, nu este o exagerare, specialiºtii spun cã 1441, însã doar
45 sunt deschise publicului pentru un circuit care se face în
aproximativ o orã. Camerele lui
Franz Iosef ºi al soþiei sale, alintatã Sissi, au fost conservate pe
cât posibil, ca ºi alte încãperi
pentru oaspeþi, cum este faimoasa Salã a Oglinzilor unde a concertat Mozart la vârsta de ºase
ani. Marþi, 13 ianuarie, a fost o
zi cu mult soare la Viena ºi oamenii au profitat pentru a-ºi plimba paºii prin grãdina acestui domeniu care atrage necontenit.
Grupurile mari dominau asistenþa, cãci lor le sunt promise reduceri substanþiale (un bilet pentru
adulþi costã 16,5 euro), iar dintre cetele de vizitatori se detaºau,
cum altfel, asiaticii. De unul singur am umblat prin aceste încãperi, deºi nu sunt un foarte atent
vizitator în astfel de situaþii, preocupat mai degrabã de amãnuntele care ies din normã, cãci îmi
displace generalul drapat în dio-

rame solemne. Mã credeþi atunci când vã spun
care este spaþiul care mia rãmas cel mai acut întipãrit în minte din tot
palatul? Buda împãratului, ºi nu pentru cã îmi
plac lucrurile scatologice (deºi teoria despre
„merde” a lui Milan Kundera meritã toatã atenþia...), ci pentru cã era
atât de îngustã încât nu
poþi sã nu te întrebi ce
staturã avea bietul împãrat ºi cum „manevra”
într-un spaþiu atât de redus, el care a domnit
într-unul dintre cele mai
mari imperii ale epocii
sale! Dormitorul ºi camera de
lucru erau sobre, fãrã pretenþii
luxoase, cãci Franz Josef ducea
o viaþã simplã, bazatã pe un program riguros. Patul unde a dormit nu mi se pare unul confortabil, cumva cazon, dar iarãºi este
ºtiutã þinuta militarã a împãratului, care a debutat în armata im-

perialã cu rang de colonel la 13
ani. A purtat mai mereu haine cazone, iar statuia din Burggarten,
nu pompoasã, deloc mãreaþã, impresioneazã prin atitudinea în
care sculptorul l-a ipostaziat: uºor
înclinat, cumva meditativ, dar
gata de acþiune, un simplu soldat
ai zice dacã nu ai citi pe soclu
cine este personajul. Statuia, aflatã nu departe de cea a lui Mozart, este din marmurã ºi a fost
ridicatã abia în 1957 în urma unei
iniþative particulare! Mai norocos, la câteva zeci de metri distanþã, Francisc I, împãrat al Sfântului Imperiu Roman, priveºte de
pe cal spre „Schmetterlingshaus”
(„Casa fluturilor”), dar poate cã
ºi spre „Albertina”.
Franz Josef s-a nãscut în 1830
la palatul Schönbrunn ºi acolo a
închis ochii, pe 21 noiembrie
1916. În camera sa, o fotografie
fãcutã imediat dupã moarte pãstreazã momentul pentru murito-

rii care se îmbulzesc sã vadã cum
trece gloria lumii. Este un om politic de care se leagã destule pagini ale istoriei noastre, a fost inclusiv mare principe al Transilvaniei, monarh absolutist, dar cu
toatã faima sa, Sissi este cea care
ia „caimacul”. Franz Iosef a cunoscut-o pe când ea avea 10 ani.
Elisabetha de Witelsbach, fata ducelui de Bavaria, era veriºoara lui
ºi împlinise 16 ani când Franz Iosef, care era împãrat de ºase ani,
a luat-o de soþie. Se spune cã a
fost coup de foudre, dar dragostea în cuplurile imperiale rareori
dureazã mult. Viaþa lor împreunã
a fost mereu umbritã de morþile
tragice ale copiilor, dar ºi de diferenþa de viziune dintre cei doi.
Atât de netã încât ºi istoria le reþine dorinþa: în vreme ce ea are o
statuie în Volksgarten, aºezatã pe
un tron de marmurã albã, el se
„plimbã” preocupat prin Burggarten, undeva la un kilometru distanþã. Între ei, cedrul libanez uriaº
adus ca pui de cãtre împãrat din
Orient ºi plantat cu mâna lui, as-

tãzi falnic ºi mereu verde. Dacã
Franz Josef era preocupat de probleme militare, un om al rigorii ºi
al studiului, Sissi s-a dorit în
scurta ei viaþã o femeie liberã –
nu iubea foarte mult atmosfera de
curte, protocolul riguros, asfixiant pentru felul sãu deschis de

a fi. Viena nu era locul
ei favorit, evada mereu, cu pasiunea marcatã pentru naturã ºi
cãlãrie. A fost asasinatã cu o loviturã de
pumnal, pe malul lacului Geneva, de cãtre un
anahist italian care a
crezut cã face o dreptate istoricã. Primul lor
copil, o fetiþã, a murit
la doi ani, iar în 1889,
anul morþii lui Eminescu, fiul lor, Rudolf, se
sinucidea la Mayerling
alãturi de Maria Vetsera, iubita sa. Elisabetha însãºi a fost ucisã
de un anarhist italian,
la Veneþia, în septembrie 1898. Un alt fiu,
Franz Ferdinand, a fost
asasinat în 1914 la Sarajevo, iar fratele împãratului, Maximilian al
Mexicului, a cãrui sabie este expusã la
„Schatzkammer”, murise tânãr, aºa cã istoria acestei familii e plinã de morþi tenebroase, care prevestesc parcã disoluþia imperiului. Franz Josef le-a
supravieþuit tuturor – bãtrânul
militar care punea în fiecare
noapte sã fie trezit la ora 3,30,
cu o disciplinã de fier ce l-a însoþit toatã viaþa.
Vasta grãdinã a palatului, strãjuitã de statui cu personaje mitologice, urcã în trepte, flancatã de
Grãdina Zoologicã, pânã la „Gloriette”, o belvedere splendidã de
unde poþi avea Viena la picioare.
Poþi? Am urcat însorit pe creasta
dealului unde se înalþã „Gloriette”, alãturi de omenii care admirau panorama, iar efortul meritã.
Viena poate fi admiratã în toatã
splendoarea sa, o imagine pe care
Sissi ar simpatiza-o azi sau poate
cã ar detesta-o. Cea care l-a sfidat pe împãrat toatã viaþa, prietena lui Ludovic al II-lea, regele
nebun al Bavariei, ale cãrui ultime gânduri dintr-o scrisoare i-au
fost adresate („Vulturul nu mai
are încredere decât în porumbi-

þã”), este astãzi emblema Vienei.
Eºti adorat(ã) mai ales atunci
când respingi. Chipul ei melancolic poate fi vãzut pe toate suvenirurile din oraº, iar în camera sa o pãpuºã uriaºã care se
strãduieºte sã-i semene se uitã
într-o oglindã care nu prezice
viitorul. Cea care a detestat publicitatea ºi a cãutat solitudinea
insulelor însorite ale Europei este
astãzi barometrul de piaþã a unui
oraº devenit una dintre bursele
majore ale Europei. Sedusã parcã de naufragiu, Sissi, poetã ea
însãºi („Ardenþa mea îngheþatã
este mortalã/ ºi dansez peste cadavre”) a atras atenþia bãrbaþilor literaþi, inclusiv a lui Cioran,
care a citit despre ea în jurnalul
lui Constantin Christomanos, secretarul ei grec. Christomanos reproduce acolo ceva ce l-a frapat
ºi atras irezistibil pe tânãrul nihilist ardelean: „Ideea morþii purificã ºi face oficiu de grãdinar
care smulge buruienile din grãdinã. Dar acest grãdinar vrea sã
fie singur ºi se înfurie dacã unii
vor sã priveascã peste zid. Aºa
ºi eu, îmi ascund faþa înapoia
umbrelei ºi a evantaiului, pentru ca ideea de moarte sã poatã
grãdinãri în voie prin mine”.
Mai târziu, când i-a vãzut
portretul fãcut de Anton Romako, în 1833, Cioran a exclamat:
„Nu este Sissi pe care o cunosc
eu; este marcatã, rãnitã, condamnatã. Priviþi-i mâinile”.
Astãzi, Sissi este emblema Vienei – dramele ºi tragediile fac
bani, iar evantaiele cu chipul ei
te pot apãra de soare ºi de indiscreþi.
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„Mihai Eminescu – Luceafărul din ţara
Mioriţei” – spectacol de muzică şi poezie
Ziua Culturii Naţionale este sărbătorită la Filarmonica „Oltenia”
cu dulcele vers eminescian, în interpretarea actorului Emil Boroghină şi a Coralei Academice a instituţiei, dirijate de Manuela Enache şi acompaniate la pian de Corina Stănescu. Intitulat „Mihai
Eminescu – Luceafărul din ţara Mioriţei”, spectacolul de muzică şi
poezie are loc astă-seară, începând cu ora 19.00. Accesul publicului
este liber, pe bază de invitaţie.

Unele dintre cele mai frumoase
versuri ale poetului Mihai Eminescu răsună în sala Filarmonicii „Oltenia”, alese pentru spectacol fiind compoziţii de Vasile Popovici
– „Sara pe deal”; Tudor Flondor
– „Serenada” (solişti: tenorul Nelu
Iorga şi baritonul Laurenţiu Goşnea); Vasile Spătărelu – „Floare

albastră” (s oliş ti: s oprana Olga
Şain şi basul Florin Neagoie); Sabin Pautza – „Lacul”; Dumitru
Georgescu-Kiriac – „Revedere”;
Vasile Timiş – Trei valsuri pe versuri de Mihai Eminescu („După
ce atâta v reme”, „Şi dacă... ”,
„Adio”); Paul Cons tantinescu –
Patru madrigale pe versuri de
Mihai Eminescu („F reamăt de
codru”, „La mijloc de codru des”,
„Peste vârfuri”, „Stelele-n cer”);
Gheorghe Scheletti, aranj. Enrico
Mezzetti – „Ce te legeni, codrule?” (solistă: soprana Olga Şain).
Invitatul s erii este ac torul şi
omul de teatru Emil Boroghină,
director fondator al Festivalului
Internaţional „Shakespeare”, actualmente preşedinte al Fundaţiei

„William Shakespeare” din Craiova, vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor „Shakespeare”, societar de Onoare al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi
membru al Senatului UNITER.
Emil Boroghină s-a născut în 23
ianuarie 1940, în oraşul Corabia, judeţul Olt, şi este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, Facultatea de Teatru, Sec ţia Ac torie (promoţia
1963). A activat ca actor al Naţionalului craiovean între anii 1963 şi
1988 şi a fost director al acestei instituţii în perioada 1988-2000. Pentru meritele sale, a fost distins cu
peste 25 de premii şi a fost declarat
Cetăţean de Onoare al Craiovei
(1999) şi al oraşului Corabia (2006).

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” se îmbracă
azi în poeme eminesciene!

Pe 15 ianuarie s e poartă…
Eminescu! Decizia aparţine Casei de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova, care, astăzi, în ziua în care se împlinesc 165 de ani de la naşterea poetului, se îmbracă în
poeme eminesciene. Astfel, trecătorii care vor avea
drum pe strada „Traian Demetrescu” sunt rugaţi să
zăbovească preţ de câteva clipe şi să citească versuri
ale celui mai reprezentativ scriitor al literaturii române.
De asemenea, Ziua Naţională a Culturii va fi marcată de Casa de Cultură „T raian Demetrescu” printro seară de lectură interactiv-senzorială, bazată pe ima-

ginaţie ş i simţuri,
după poeme de Mihai Emines cu. Întâlnirea este coordonată de actriţa Daniela
Ionescu şi se desfăşoară as tăzi, înc epând cu ora 17.00,
în Salonul Medieval
al instituţiei.
Punc t de pornire
vor fi vers urile eminesc iene „Citeşte
cartea ce îţi cade-n
mână / Şi vezi de
nu-i mărgăritar hurmuzul / Ce-n mânăl ai de-acum o săptămână” („Cum negustorii din
Cons tantinopol”, Mihai Eminescu). „Cum negustorii din Cons tantinopol / întind în piaţă diferite mărfuri”, după cum spune poemul, reprezentanţii instituţiei vor întinde pe scaune poeme eminesciene. Intitulată „Citeşte poemul ce îţi cade-n mână”, manifestarea îşi aşteptă public ul să se aşeze pe scaun, să
citească poemul şi să interacţioneze creativ alături
de iniţiatorii evenimentului.

Ziua Culturii Naţionale
la Biblioteca Judeţeană
Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” vă invită astăzi, ora
10.00, la expoziţia de carte „Ziua Culturii Naţionale în România”.
Între titlurile prezentate: Mihai Eminescu – Geniu pustiu (Editura „Valeriu”, Craiova), Mihai Eminescu – Elegii şi sonete (Editura „Junimea”,
1997), Mihai Eminescu – Dorinţa (Editura „Levant”, 1999, Bucureşti),
Mihai Eminescu – Basarabia, Pământ românesc (Editura „Saeculum”,
1997, Bucureşti), Mihai Eminescu – Basme (Editura „Garamond”, Bucureşti), Mihai Eminescu – Doina (Fundaţia „Scrisul Românesc”). Dedicat Zilei Culturii Naţionale este şi evenimentul „Mihai Eminescu –
Poet Naţional”, care va fi organizat de Biblioteca Judeţeană „Alexandru
şi Aristia Aman” – Secţia Mediatecă şi American Corner Craiova – mâine, 16 ianuarie, ora 10.30. Vor participa elevi de la clasele a V-a de la
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, sub coordonarea profesorilor Alina Vancica şi Marieta Ungureanu.
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Mihai Eminescu
în pagini
de scrapbooking
La împlinirea a 165 de ani de la naştere,
poetul Mihai Eminescu este subiectul unui
experiment inedit la Craiova, o premieră în
România. Poemele eminesciene vor fi transpuse în pagini scrapbooking de elevii clasei a V-a C de la Şcoala nr. 2 „Traian”.
Evenimentul se desfăşoară astăzi, începând
cu ora 17.00, la sediul şcolii generale. Pe
partea de literatură, elevii vor fi coordonaţi
de profesor Nadia Şutelcă, iar pe partea de
scrapbooking, de Veronica Svanstrom. Lucrările vor fi prezentate apoi
la Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, în cadrul unei expoziţii care
se va deschide pe data de 12 februarie, la ora 18.00.

„Percepţii
ale veşniciei” –
expoziţie
la Galeria „ARTA”
În organizarea Uniunii Artiştilor
Plastici din Romania – Filiala Craiova, la Galeria „ARTA” se va deschide luni, 19 ianuarie, ora 17.00, expoziţia cu genericul „Percepţii ale
veşniciei”. Îşi prezintă lucrările AnaMaria Cuteanu, Iustina-Silvana Ursu şi Mihaela Olaru Ursu. Expoziţia va putea fi vizitată până la data de 1 februarie, accesul publicului
la Galeria „ARTA” din Craiova (Calea Unirii nr. 16) fiind liber.

„De rerum
naturae” –
prima
„personală” de
pictură semnată
Marius Bogdan
În Sala „Ştefan Ciuceanu” a
Muzeului Olteniei are loc astăzi,
ora 19.00, vernisajul expoziţiei de
pictură intitulate „De rerum naturae”, cu lucrări realizate de Marius Bogdan. „Prin tema aleasă, artistul propune o călătorie în fascinanta lume a vieţii sălbatice. De la
delicateţea unei păsări colibri şi până la maiestuozitatea zborului unui
vultur ori graţia unui cocor, tablourile sale ne invită să plecăm privirea
către natură”, spun organizatorii. Inginer de formaţie, Marius Bogdan
se află la prima expoziţie personală, în care prezintă o serie de lucrări
inedite. „Picturile sale miniaturale realizate în stil realist sau dioramele,
reprezentând cele mai mici păsări din ţara noastră, pănţărusul şi auşelul, reliefează dragostea artistului pentru natură şi reprezintă, totodată,
o invitaţie către cunoaşterea şi protejarea păsărilor”, adaugă reprezentanţii muzeului. Tehnicile folosite de artist pentru realizarea picturilor
sunt variate, de la utilizarea aerografului şi până la folosirea unor pensule cu numai trei fire de păr, necesare obţinerii detaliilor foarte fine.
Lucrările sunt realizate în culori acrilice şi în acuarelă, accentul fiind
pus pe acurateţea detaliilor.

„Daimoneidolon” :
Xaara Novack
expune
la „Vollard”
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” va organiza mâine, 16 ianuarie, ora 18.00, vernisajul expoziţiei de pictură „Daimon-eidolon”,
cuprinzând 23 dintre lucrările tinerei Xaara Novack. Născută la Craiova,
în ultima zi de octombrie a anului 1983, tânăra artistă – aflată la prima sa
expoziţie personală – şi-a descoperit pasiunea pentru pictură şi desen
încă din copilărie. Printre hobby-urile sale se numără fotografia, lectura,
teatrul şi călătoriile. O altă mare pasiune a sa este blogging-ul, Xaara
fiind o membră de nădejde a blogosferei craiovene (ww w.xaaranovac k.com). Despre tablourile tinerei artiste vor vorbi la vernisaj artiştii
plastici craioveni Gheorghe Ciuchete şi Roberta Ionescu.
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Tirajul „Charlie Hebdo”,
suplimentat de la 3
la 5 milioane de exemplare
Primul numãr al revistei
satirice franceze „Charlie
Hebdo” de dupã atacul armat
care i-a decimat redacþia, în urmã
cu o sãptãmânã, nu se mai gãsea
ieri, la ora 7.00 GMT (9.00, ora
României), în numeroase chioºcuri din Franþa, au constatat
jurnaliºti. „Este incredibil.
Aveam o coadã de 60-70 de
persoane în faþa magazinului
când am deschis”, povesteºte
administratora unui chioºc din
Paris. „N-am vãzut niciodatã aºa
ceva. Cele 450 de exemplare pe
care le aveam au dispãrut în 15
minute”, a adãugat ea. Posturi
de radio franceze difuzau
declaraþii ale unor persoane care
au fãcut o noapte albã pentru a fi
sigure cã obþin acest numãr
istoric. Tirajul primului numãr
„Charlie Hebdo” de dupã atacul
armat din 7 ianuarie, scos ieri pe
piaþã, a fost mãrit de la 3 la 5
milioane de exemplare, pentru a
face faþã unei cereri excepþionale
în Franþa, a declarat distribuitorul. „Editorul a decis în aceastã
dimineaþã sã creascã tirajul la 5
milioane” de exemplare, a spus
Véronique Faujour, preºedinta
Messageries Lyonnaises de Presse
(MLP). Vor fi distribuite aproximativ 500.000 de exemplare pe
zi, ceea ce va permite tuturor
chioºcurilor care îl cer sã se
reaprovizioneze, a subliniat ea.

Mãsuri excepþionale împotriva
occidentalilor care se alãturã
islamiºtilor
Autoritãþile din Germania ºi
Austria analizeazã posibilitatea
introducerii unor mãsuri dure
împotriva propriilor cetãþeni care
participã la conflicte în Orientul
Mijlociu ºi devin membri ai
grupurilor teroriste. Potrivit
ediþiei germane a publicaþiei
„The Local”, guvernul de la
Berlin a elaborat o iniþiativã
legislativã care prevede confiscarea timp de trei ani a cãrþii de
identitate oricãrui cetãþean
german membru al vreunui grup
terorist. În acest mod, persoana
respectivã nu va mai putea
cãlãtori în strãinãtate. Aproximativ 180 de cetãþeni germani au
revenit din Orientul Mijlociu ºi
sunt monitorizaþi de autoritãþi, a
declarat Hans-Georg Maaßen,
ºeful Serviciului german de
securitate internã. Formaþiunea
austriacã de extremã-dreapta
Partidul Libertãþii (FPÖ) a cerut
ca persoanele revenite în Austria
dupã ce au participat la conflicte
în Orientul Mijlociu sã fie
deþinute o perioadã în centre
speciale ºi sã li se anuleze
cetãþenia. Existã peste 60 de
islamiºti austrieci reveniþi din
Orientul Mijlociu, a declarat
liderul FPÖ, Heinz-Christian
Strache. În Spania, agenþii de
poliþie au primit ordin sã fie
atenþi la persoanele de origine
arabã care au mulþi bani în
numerar sau camere video în
afara zonelor turistice.
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COMENTARIU

Giorgio Napolitano a demisionat
Ieri, preºedintele Italiei, Giorgio Napolitano (89 de ani), ºi-a înaintat demisia, anunþatã
încã din ultimele zile ale anului trecut. Ales în
2006, reales în aprilie 2013, într-o situaþie de
crizã politicã, a spus dintr-un început cã va
pãrãsi funcþia înainte de sfârºitul septenalului, adicã 2020. Lasã în urma sa o bunã imagine, graþie impecabilei rigori morale, dupã
nouã ani în care a stãruit pentru o Italie guvernabilã ºi reformabilã. Singurele partide populiste care l-au stigmatizat s-au dovedit Miºcarea 5 Stele, a lui Beppe Grillo, ºi Liga Nordului, neputincioase în a-i obtura imaginea.
Speculaþiile privind succesorul lui Giorgio
Napolitano dureazã de mai multe luni, chiar
dacã funcþia este în principal onorificã. Cu
toate acestea, printre prerogative se aflã desemnarea preºedintelui Consiliului de miniºtri
ºi dreptul de veto la orice lege. ªi acum cine
urmeazã, aceasta-i întrebarea. În Italia, preºedintele þãrii este ales indirect, de un colegiu
de mari electori, compus din reprezentanþii
Parlamentului – deputaþi ºi senatori – ºi delegaþii celor 20 de regiuni, în numãr de 58, care
trebuie sã se reuneascã în urmãtoarele 15 zile
de la demisia lui Napolitano. Delegaþii regiunilor sunt în numãr de 3 per regiune, exceptând
Val d’Aoste, care n-are decât unul. În configuraþia actualã a Parlamentului se conteazã pe
1.009 membri ºi o majoritate de 2/3 mari electori înseamnã 772 voturi. Ajungându-se la al
patrulea tur, este suficientã ºi o majoritate simplã, adicã 505 voturi. Partidul Democrat (PD),
condus de premierul Matteo Renzi, dispune
oficial de minimum 415 voturi între senatori
ºi deputaþi, la care s-ar putea adãuga câteva
zeci de aleºi de la alte partide sau grupuri mixte. Alianþe posibile? Una cu Berlusconi, dar
noul ales ar putea fi bãnuit de complezenþã
faþã de Il Cavaliere. Alta cu stânga radicalã,

anti-Berlusconi, l-ar putea favoriza pe Romano
Prodi, dar acordul cu
Miºcarea 5 Stele implicã
destule riscuri. Alegerea
unui tehnocrat la Palatul
Quirinale pare cel mai
puþin probabilã: Mario
Draghi a anunþat cã nu
vrea sã pãrãseascã directoratul BCE, iar actualul
ministru al Economiei,
Pier Carlo Padoan, este
prea legat de Bruxelles.
Alte nume: Giuliano Amato, fost premier, Walter
Veltroni, fostul primar al
Romei, ºi titulara de la
Apãrare, Roberta Pinotti.
De ce scenariul grec nu
este valabil în Italia? Pentru simplul motiv cã în Italia Constituþia nu
limiteazã numãrul de scrutine. În plus, convocarea alegerilor anticipate este decisã de
preºedintele republicii, iar interimatul va fi
asigurat de preºedintele Senatului. La 22 aprilie 2013, Giorgio Napolitano a fost ales ca
preºedinte al Italiei. O alegere istoricã. Dupã
cinci tururi de scrutin, Parlamentul nu putea
desemna un preºedinte. Atunci, Giorgio Napolitano a acceptat candidatura, cum s-a exprimat, dintr-o responsabilitate în faþa naþiunii. Alegerile legislative din luna februarie mãriserã blocajul politic din Parlament. Criza euro
era în plinã desfãºurare, iar Italia – practic
paralizatã. Licenþiat în drept, fost membru al
Partidului Comunist Italian, ales deputat în
1953, pentru prima datã, pânã în 1963, fãrã
discontinuitate. Parlamentar european (19891992), ministru de Interne în Cabinetul Ro-

mano Prodi, din nou parlamentar european,
din 1999 pânã în 2004, când a deþinut preºedinþia comisiei de afaceri instituþionale. Preºedintele carlo Azeglio Champi l-a numit senator pe viaþã. Giorgio Napolitano este primul
comunist ajuns preºedinte la Palatul Quirinale. Avea deja vârsta de 80 de ani ºi sãnãtatea
dãdea semnale de obosealã. În 2008, în cadrul unei ceremonii, Universitatea din Trente
i-a înmânat titlul de profesor emerit. A coabitat cu cinci premieri, personalitãþi care mai de
care opuse. În plinã crizã a euro, în 2011, a
obþinut demisia Cabinetului Berlusconi. În
fine, la 1 ianuarie Giorgio Napolitano a adresat un mesaj Papei Francisc, cu ocazia Zilei
Mondiale a Pãcii. Ateu, preºedintele italian a
nutrit un profund respect faþã de Sfântul Scaun
ºi Bisericã, expresia unei relaþii de încredere
ºi amiciþie. Un adevãrat om de stat.

Rusia apeleazã la Fondul de Rezervã
de 88 miliarde dolari pentru a susþine economia
Rusia apeleazã la Fondul Rezervã de
88 de miliarde de dolari ºi schimbã o
parte din valutã în ruble pentru a susþine economia, care alunecã în cea mai
gravã crizã de dupã 2009. „Împreunã
cu banca centralã vindem o parte din
rezervele valutare. Vom obþine ruble pe
care le vom plasa la bãnci, pentru a pune
lichiditãþi la dispoziþia economiei”, a declarat ieri ministrul Finanþelor, Anton
Siluanov, relateazã Bloomberg. Decizia
aratã numãrul redus de opþiuni aflate la
dispoziþia autoritãþilor dupã ce banca
centralã a vândut, anul trecut, circa 88
de miliarde de dolari pentru protejarea

rublei. Scãderea preþurilor petrolului la
cel mai redus nivel din 2009 ºi sancþiunile occidentale impuse din cauza conflictului din Ucraina au împins economia Rusiei în recesiune. Autoritãþile au
reacþionat cu mãsuri de urgenþã care au
inclus cea mai mare majorare a dobânzilor dupã 1998, un plan de recapitalizare a bãncilor de 1.000 de miliarde de
ruble (15 miliarde de dolari) ºi obligarea
exportatorilor de a schimba o parte mai
mare din veniturile valutare în ruble.
Totodatã, Ministerul Finanþelor a început sã vândã luna trecutã rezervele valutare din conturile Trezoreriei.

Al-Qaida din Yemen revendicã atentatul împotriva „Charlie Hebdo”
Gruparea teroristã Al-Qaida din
Peninsula Arabã (AQPA), din Yemen,
a revendicat, într-un mesaj video,
atentatul comis sãptãmâna trecutã la
Paris, împotriva sãptãmânalului satiric „Charlie Hebdo”, soldat cu 12
morþi ºi 11 rãniþi, informa ieri France
Presse. Atacul a fost comis la ordinul ºefului AQPA, egipteanul Ayman
al-Zawahiri, se spune în mesaj.
„Vrem sã precizãm pentru naþiunea
musulmanã cã noi suntem cei care
am ales þinta, am finanþat operaþiunea ºi i-am recrutat ºeful”, a declarat în mesajul video unul dintre lide-

rii Al-Qaida din Yemen, Nasser ben
Ali al-Anassi. „Sfânta operaþiune a
fost condusã la ordinul emirului nostru Aymar al-Zawahiri ºi conform
voinþei postume a lui Osama ben Laden”, ca rãzbunare pentru insultele
aduse profetului Mohamed, „împotriva necredincioºilor care l-au insultat”, se mai spune în mesaj. „Operaþiunea din Paris este cel mai puternic
mesaj la adresa oricui îndrãzneºte sã
atace ceea ce este sfânt pentru musulmani ºi pe profetul lor”, se mai
aude pe înregistrare video de 12 minute, difuzatã pe site-urile jihadiste.

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
12:20 Discover România
12:30 Rapsodia pentru Casa
Enescu
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:30 „Dialoguri ºi fantezii în
jazz”
18:00 Lozul cel are
18:30 Discover România
18:35 Clubul celor care
muncesc în România
18:40 România pozitivã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 „Dialoguri ºi fantezii în
jazz” (R)
01:20 Exclusiv în România (R)
02:00 Telejurnal
02:50 Sport
03:10 Vorbeºte liber!
04:00 Rapsodia pentru Casa
Enescu (R)
04:30 Biziday
05:10 Zestrea românilor
05:35 Ora regelui

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 Transport blindat
2009, SUA, Dramã, Thriller
22:00 ªtirile Pro Tv
22:30 CSI: New York - Criminaliºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
23:30 XIII: Spion de sacrificiu
2011, Canada, Franta, Acþiune,
Crimã
00:30 Transport blindat (R)
2009, SUA, Dramã, Thriller
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 România, te iubesc! (R)

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 Burlacul
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Totul pentru Mandy Lane
2006, SUA, Horror
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Jurnal de front
08:30 Naturã ºi aventurã
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Ferma
12:00 Gala Naþionalã de Poezie
2014
13:00 Bon anniversaire,
Monsieur Chopin
14:00 Negustorii de ocazii
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 Eminescu (R)
20:10 Un cavaler ºi jumãtate în
cãutarea prinþesei
2008, Comedie
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Eminescu, muzica poeziei
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,
Thriller
01:00 Pescar hoinar
01:30 Negustorii de ocazii
02:00 Bon anniversaire,
Monsieur Chopin

HBO
07:20 Pãpuºile Muppet în turneu
09:10 Closer to the Moon
11:00 Hoþul de cãrþi
13:10 Pasiune inocentã
14:45 Soþi ºi soþii
16:35 Când se lasã seara peste
Bucureºti sau metabolism
18:05 Drumul spre regãsire
20:00 Foo Fighters: Sonic
Highways
21:05 Ultima dorinþã a lui Nobel
22:40 Un ºtirist legendar 2
00:30 Haita
01:10 Filiera evreiascã
02:40 Efecte adverse
04:25 Ultima dorinþã a lui Nobel

07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Pasiune interzisã
09:15 Regina inimilor (R)
10:30 Puterea destinului (R)
12:00 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Complicea (R)
15:00 Cununa de lacrimi
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Clona
18:00 Regina inimilor
19:00 Puterea destinului
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme
02:00 Doctorul casei
03:00 Acasa in bucatarie
04:00 Iubire ca în filme (R)

PRO CINEMA
08:00 La Mãruþã
09:15 La bloc (R)
10:30 La bloc
11:45 Doamne de poveste
12:45 Jaf cu stil (R)
14:30 Cupa Gilbert (R)
16:15 Întâlnire de gradul trei
1977, SUA, Dramã, SF
18:45 Ca-n vremurile bune
2001, SUA, Comedie
20:30 Strãzile îndurãrii
2000, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã
22:30 LXD: Legiunea extraordinarilor dansatori 2
00:30 Strazile indurarii (R)
02:30 Lumea Pro Cinema

SPORT.RO
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 Te doare mintea!
23:00 Wrestling WWE PPV
Elimination Chamber
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc! (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Legãturi de sânge (R)
2010, Dramã, Romantic
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:00 Codul magicienilor
12:30 Click! Poftã bunã! (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 Mondenii
2006, România, Comedie
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 Mãrul discordiei
03:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Secrete de stil (R)
05:30 Focus din inima României (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

KANAL D
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 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,
Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,
Romantic
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)
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Transport blindat
Se difuzeazã la PRO Tv,
ora 20:30
Un grup de angajaþi ai unei
firme de securitate îºi riscã
vieþile atunci când încep sã punã
la cale un jaf a cãrui victimã sã le
fie propriul angajator! Înarmaþi
cu un plan aparent fãrã cusur,
bãrbaþii au de gând sã fure o
întreagã avere fãrã a provoca
vreo victimã, dar când un martor
se trezeºte fãrã voie amestecat în
stratagema lor, iadul se dezlãnþuie. Vor supravieþui hoþii cursei
contracronometru în care fiecare
este pe cont propriu?

Strãzile îndurãrii
Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora 20:30
Povestea filmului se axeazã în
jurul a doi fraþi, Jeremiah ºi
John, aflaþi la capetele opuse
ale legii.
Jeremiah este preot în devenire în timp ce John, abia ieºit
din închisoare, lucreazã pentru Rome, un condamnat periculos.
Pe parcursul filmului cei doi
fraþi se vor întâlni, Jeremiah
ajungând sã fie rãpit de Rome
ºi John sã îi ia locul lui Jeremiah în viaþa de zi cu zi.

Ultima dorinþã
a lui Nobel
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:15
Stockholm, 10 decembrie. În
timpul balului ce a urmat decernarea premiului Nobel pentru medicinã are loc un atentat. Aaron Wiesel
este rãnit, iar preºedinta comitetului Nobel este omorâtã. Þinta
atacului pare sã fi fost Wiesel,
atentatul fiind revendicat de o
grupare teroristã din Germania
(Noul Jihad). Ziarista Annika Bengtzon este convinsã cã adevãrul
este cu totul…

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 15 ianuarie 2015 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4935 ............. 44935
1 lirã sterlinã................................5,8059....................58059

$

1 dolar SUA.......................3,8230........38230
1 g AUR (preþ în lei)........150,9689.....1509689

METEO

joi, 15 ianuarie - max: 9°C - min: -1°C

Parþial
ploaie
înnorat
ploaie
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

COMUNA GOICEA anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„EXTINDERE REÞEA APÃ ªI
CANALIZARE ÎN COMUNA GOICEA, SAT GOICEA, JUDEÞUL
DOLJ” propus a fi amplasat în
comuna Goicea. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul
Primãriei Goicea, în zilele de luni
pânã joi între orele 8.00- 16.30 ºi
vineri 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: office@arpmdj.anpm.ro.
SCAgroexpert Industry SRL
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei de mediu privind
activitatea „Utilizarea produselor de protecþie a plantelor din
grupa de toxicitate T ºi T+ ºi activitatea de prestãri servicii cu
produse de protecþie a plantelor din grupele de toxicitate XN,
XI, T ºi T+” ce se desfãºoarã în
Com. Bistreþ, Sat Plosca. Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, Str.Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele 09.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj pânã în
data de 30.01.2015.

S.C. VISTEM INVEST
SRL anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,AMPLASARE SILOZURI METALICE SUPRATERANE ªI CÂNTAR,, propus a fi amplsat în comuna
Cerãt judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr.1 ºi la
sediul S.C. VISTEM INVEST
SRL, Craiova, str. G-ral Dragalina, nr. 121, în zilele de
luni pânã joi, între orele
8.00-16.30 ºi vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1,
fax 0251/419.035, e-mail
office@apmdj.anpm.ro.
CERERI SERVICIU

Vânzãtoare de covrigi, produse patiserie, vânzãtoare
orice magazin, îngrijire copii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.
Doamnã tânãrã
doresc îngrijire copil. Telefon: 0720/
008.623.

OFERTE SERVICIU

Caut doamnã vãduvã sub 65 ani
pentru menaj uºor
la bâtrân 74 ani, 2
zile / sãptãmânã.
Telefon: 0766/
304.708.
PRESTÃRI SERVICII

Familie serioasã îngrijim bãtrâni. Telefon: 0765/744.323;
0760/071.644.

Primãria Scaeºti angajeazã
pe bazã de contract prestãri
servicii, þinerea evidenþei
contabile cu persoane fizice
sau juridice conform Legii
182/1991. Ofertele se primesc la sediul primãriei Scaeºti ºi pe adresa de e-mail:
scaesti@cjdolj.ro ºi fax: 0251/
447.007 pânã pe data de
19.01.2015.

Filmãri foto video de calitate
superioarã la
preþuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanã serioasã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare locuinþã. Rog seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.
VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 2
camere decomandat (48 mp) Craioviþa Nouã, bl. 162B,
etaj 1. Telefon:
0770/496.453.
Particular vând
apartament 2 semidecomandat
etaj 1/4 cu îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
VÂND apartament 2 camere,
Craioviþa Nouã,
stradal, etaj 1, îmbunãtãþit. Telefon:
0351/177.594,
0762/482.044.

CASE

Vând casã comuna Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.
Vând casã + anexe gospodãreºti în
centrul comunei
Periºor cu teren
17 ari, preþ negociabil. Telefon:
0751/ 035.819;
0730/ 366.954.
Vând casã la Negoieºti cu vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5 camere izolatã termic, termopane, încãlzire centralã sau schimb cu 2
apartamente a 2
camere / variante.
Telefon: 0746/
498.818.
TERENURI

Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare,lastradaprincipalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

joi, 15 ianuarie 2015

cuvântul libertãþii / 13

publicitate

COMUNA CARPEN anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectrul «SISTEM
ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE ÎN COMUNA CARPEN, SATELE CARPEN ªI
CLEANOV, JUDEÞUL DOLJCONSTRUCÞIE NOUÃ» propus
a fi amplasat în comuna Carpen.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului 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, email: ofiice@arpmdj.anpm.ro.

AUTO

Vând Renault Clio
2003 full, taxa nerecuperatã2150euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza motor “Clio”, benzinã,
2004, consum 4%,
90.000 Km, culoare
alb,1000Euro.Telefon: 0749/059070.
VândCielo2007.Telefon:0767/153.551.
VÂNZÃRI DIVERSE

Vând 4200 mp
teren intravilan la
7 km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp, Drumul Muntenilor Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

Vând 3690 mp teren intravilan în
Cârcea,Tarlaua17.
Telefon:0721/995.405.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
deJoslaDJ,cadastru fãcut, parcelabil.
Telefon: 0744/
563.823.

Intravilan, Podari, 673 mp, curent electric, puþ
forat, fosã septicã, cabanã +
fundaþie, 18.500
Euro negociabil.
Telefon: 0732/
381.876.

Vând 400 mp
teren intravilan
în Segarcea, str.
Unirii, nr.29F,
13 m la stradã,
cadastru. Preþ
1,5 euro / m.p.
Telefon: 0251/
428.415; 0740/
510.255.

Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând ºase taburele(scaune)dinlemn
melaminate. Telefon: 0251/ 531.294.

Vând þiglã JIMBOLIAºi cãpriori. Telefon: 0722/943.220.
Vând sobe din teracotã cu 10 rânduri. Telefon: 0757/
072.050.
Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351/
425.559.
Vând saltea Dormeo 2/1 m cu husã
nefolositã - 100 lei, 2
ferestre cu toc ºi
geam - 25 lei / bucatã,lustreecu2-5braþe-20lei/bucatã.Telefon:0770/303.445.
Vândþuicãnaturalã,
preþ convenabil. Telefon:0725/576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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

Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn masiv, geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60),
cãrþibeletristicã,stare bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pentru 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.Telefon:
0770/303.445.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând4jante+anvelope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Telefon:0731/877.880.
Presã balotat plastic- cutii de bere, bicicletã nouã franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

VândfrigidercucongelatorARTIC - nou
cugaranþie3ani.Telefon:0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã salcâm, bicicletã bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei.Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

joi, 15 ianuarie 2015

publicitate
CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.

Vând 2 televizoare. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Telefon: 0251/417.493.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
DIVERSE

Cumpãr cãrucior
pentru handicapat. Telefon: 0351/
460.132.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
Închiriez cabinet
medical dotat corespunzãtor. Relaþii la telefon: 0251/
412.966; 0741/
072.812.

Pensionar scund,
65/1,60 caut femeie
nevoiaºã, modestã,
vãduvã pentru prietenie, tot restul vieþii.
Constantin C-tin comuna Dãnciuleºti
MATRIMONIALE nr. 136 - Gorj.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Inchiriez spaþiu comercial 140 mp Craioviþa Nouã( zona
Segarcea). Telefon:
0767/ 772.498.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utilitãþile, Dezrobirii. Telefon:0351/437.906;
0755/032.920.
ÎNCHIRIEZ garsonierã Calea Bucureºti. Telefon: 0764/
536.599.

Doamnã vãduvã
62 ani / 1,65 / 70 /
doresc domn cu
vârstã apropiatã,
bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sincer, pentru a locui
la mine. Telefon:
0729/684.222.

DIVERSE

Singuraargintãriedin
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii(vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimbºimanopera/
obiect.Telefon:0351/
423.493.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Campionatul
Campionatul Mondial
Mondial de
de handbal
handbal
masculin
masculin debuteazã
debuteazã azi
azi
Toatã atenþia iubitorilor handbalului se va îndrepta, pentru urmãtoarele douã sãptãmâni ºi jumãtate, spre
Qatar! Campionatul Mondial masculin va debuta astãzi, în capitala
Doha. Cea mai bogatã þarã din Golful
Persic este cuprinsã de febra acestui
sport, pe care l-a tot promovat în
aceste zile printr-o serie originalã de
clipuri, sub sloganul ”It’s handball
time”.
În Qatar este, cu adevãrat, vremea
handbalului. Organizatorii au încercat sã prezinte, într-o cheie comicã,
obsesia care a cuprins þara în aceste
zile.
Oamenii au vedenii cu mingile de
handbal. În lift, în parcãri, în tribune... Gazdele turneului final au lansat
câteva clipuri originale, în aºteptarea
marelui eveniment, care reuneºte la
start cele mai puternice 24 echipe ale
lumii.
Qatarul are deja experienþa unor
evenimente sportive de top, însã cea
de-a 24-a ediþie a Mondialului de
handbal masculin este o provocare
mult mai mare.
Cu trei arene ultramoderne, la
Doha ºi Lusail, ºi o dorinþã imensã
de organiza un turneu final ireproºabil, Qatar este gata sã uimeascã!
Cvadruplã campionã mondialã, în
1961, 1964, 1970 ºi 1974, România
a ratat prezenþa la marele bal, fiind
eliminatã în play-off de Suedia, ºi ea
de 4 ori câºtigãtoare a trofeului.

Componenþa grupelor
ºi programul primei etape
Grupa A: Spania, Slovenia, Qatar, Belarus, Brazilia, Chile.
Etapa I: Qatar – Brazilia (15 ian.), Spania
– Belarus, Slovenia – Chile (ambele 16 ian.).
Grupa B: Croaþia, Bosnia, Macedonia,
Austria, Tunisia, Iran.
Etapa I: Bosnia – Iran, Macedonia –
Tunisia, Croaþia – Austria (toate mâine).
Grupa C: Franþa, Suedia, Algeria, Cehia,
Egipt, Islanda.
Etapa I: Algeria – Egipt, Franþa – Cehia,
Suedia – Islanda (toate mâine).
Grupa D: Danemarca, Polonia, Rusia,
Argentina, Arabia Sauditã, Germania.
Etapa I: Rusia – Arabia Sauditã, Polonia
– Germania, Danemarca – Argentina (toate
mâine).
Din fiecare grupã se calificã primele 4,
care acced în optimile de finalã. Se va juca
încruciºat, grupele A cu B ºi C cu D (exemplu: A1-B4, A2-B3, B2-A3, B1-A4).
Marea majoritate a meciurilor
competiþiei (15 ianuarie / 1 februarie) vor fi transmise în exclusivitate
de canalele Dolce Sport.
Partida de deschidere va fi între
naþionala þãrii gazdã ºi Brazilia
(astãzi, 19:30), însã nu va putea fi
urmãritã la TV. Primele partide
transmise vor fi, toate mâine, Spania
– Belarus (16:00), Polonia – Germania (18:00), Croatia – Austria
(18:00), Suedia – Islanda (20:00).

Despre CM
- Nici o echipã din afara Europei nu a cucerit vreodatã trofeul.
- Cea mai echilibratã grupã în privinþa titlurilor mondiale este Grupa C, care adunã nu mai
puþin de 9 distincþii: Franþa 4, Suedia 4 (n.r. cele mai galonate alãturi de România) ºi Cehia 1
– titlu cucerit sub titulatura de Cehoslovacia. Urmeazã Grupa D cu 6 titluri mondiale: 3 ale
Germaniei ºi 3 ale Rusiei (unul sub titulatura de URSS), Grupa A, cu 2, ambele ale Spaniei,
ºi Grupa B cu 1, trecut în contul Croaþiei.
- Douã þãri s-au calificat de cele mai multe ori la CM, Suedia ºi Germania, aflate la
prezenþele cu numãrul 22, din 24. La polul opus avem douã debutante, Bosnia ºi Iran.
- Campioana en-titre este Spania, triumfãtoare în 2013 pe teren propriu, unde a pulverizat
în ultimul act pe Danemarca, 35-19. În posesia bronzului a intrat Croaþia, 31-26 în duelul
fraticid cu Slovenia.

Saudiþii lui Olãroiu, spectacol
în al doilea meci de la Cupa Asiei

Adus de la Al Ahli pentru a conduce
naþionala Arabiei Saudite la Cupa Asiei,
Cosmin Olãroiu a repurtat primul succes
la cârma alb-verzilor! Dupã o înfrângere
cu 0-1 în meciul inaugural al grupei B,

contra Chinei, saudiþii au zdrobit,
ieri, reprezentativa Coreei de
Nord, scor 4-1.
Partida a început practic de la
scorul de 0-1, nord-coreenii deschizând scorul în minutul 11, prin
Yong-Gi Ryang. Reuºitele formaþiei pregãtite de tehnicianul român
au venit din partea lui Naif Hazazi
(37), Mohammed Al Sahlawi (52, 54) ºi
Nawaf Al Abid (77). Ultimul gol a oferit o
fazã demnã de cascadorii râsului. Al Abid
a fost ales sã execute o loviturã de pedeapsã, însã mingea trimisã de acesta a

lovit bara din dreapta porþii nord-coreene,
dupã care s-a dus ºi în butul din stînga. În
acest timp, Al Abid a crezut cã a marcat ºi
în timp ce îºi celebra reuºita a avut reacþie
ºi a vãzut cã mingea n-a intrat în poartã,
iar printr-o alunecare a introdus-o în aþe.
În celãlalt meci al grupei, China ºi-a asigurat calificarea în sferturi graþie unei victorii cu 2-1 în faþa Uzbekistanului (Wu Xi
55, Sun Ke 68 / Akhmedov 22).
În runda finalã (duminicã 18 ianuarie),
beneficiind de un golaveraj mai bun, Arabia
Sauditã are nevoie de o remizã cu Uzbekistan pentru a merge ºi ea mai departe.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
21:00, 23:00 – FOTBAL Spania – Cupa
Regelui: Real Madrid – Atletico Madrid, Elche – Barcelona.

DIGI SPORT 2
8:30, 10:30 – TENIS (F) – Turneul de la
Sydney, în Australia: ziua a 5-a / 22:00 –
FOTBAL – Cupa Italiei: Juventus – Verona.

DIGI SPORT 3
21:05 – BASCHET (M) – Euroliga: Maccabi Tel Aviv – Barcelona.

DOLCE SPORT
22:30 – BASCHET NBA: Milwaukee –
New York.

EUROSPORT

Tecãu ºi Rojer,
în semifinale la Sydney
Perechea Horia Tecãu/Jean-Julien Rojer (România/Olanda), cap
de serie numãrul 2, s-a calificat, ieri, în semifinalele probei de
dublu din cadrul turneului de la Sydney (Australia), dotat cu premii în valoare totalã de 494.310 dolari.
Tecãu ºi Rojer au învins, în sferturi, cu scorul de 6-2, 6-3,
dupã 53 de minute, cuplul Benjamin Becker/Nicholas Monroe (Germania/SUA).
Pentru un loc în ultimul act, Horia Tecãu ºi Jean-Julien Rojer
vor întâlni perechea învingãtoare din meciul Aisam-Ul-Haq Qureshi/Nenad Zimonjici (Pakistan/Serbia) – Robert Lindstedt/Marcin Matkowski (Suedia/Polonia) – meci disputat azi noapte.
Pentru calificarea în aceastã fazã, Tecãu ºi Rojer vor primi 90
de puncte ºi un cec în valoare de 6.920 de dolari.

11:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
Cupa Mondialã, la Wisla, în Polonia / 13:15
– COMBINATA NORDICÃ – CM, la Seefeld, în Austria / 15:15 – BIATLON (M) –
CM, la Ruhpolding, în Germania / 18:15 –
SÃRITURI CU SCHIURILE – CM, la Wisla, în Polonia / 21:05 – SNOOKER – Mastersul de la Londra, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2
9:00, 11:00 – FOTBAL – Cupa Asiei:
Bahrain – Emiratele Arabe Unite, Qatar – Iran
/ 15:00 – SNOOKER – Mastersul de la Londra, în Regatul Unit / 19:00 – SCHI ACROBATIC – Campionatul Mondial, la Kreischberg, în Austria.

LOOK PLUS
19:00 – FIS Freestyle Skiing World
Championships (Aerials).
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„Non c’e due senza tre”
pentru Trentino

Pagină realizată de COSMIN STAICU

În prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei CEV, tripla câştigătoare a Champions League a câştigat cu 3-0 contra lui SCMU
Craiova, pe seturi 27-25, 25-22 şi 25-16, după 80 de minute de joc
Venirea superstarurilor de la Diatec Energy Trentino a asigurat cea
mai mare asistenţă la un meci de volei
în Polivalentă în ultimii ani. Circa
2.000 de spectatori au asistat la prima manşă din sferturile de finală ale
Cupei CEV şi au sperat ca alb-albaştri să smulgă măcar un set formaţiei care conduce puternica ligă
din „cizmă” la jumătatea sezonului.
Şi SCMU putea să preia conducerea, având minge de set, însă a ezitat la 24-23, permiţând oaspeţilor să
câştige patru mingi la rând. Atmosfera din sală s-a mai temperat, deşi
băieţii lui Pascu păreau să nu se fi
demoralizat, fiincă au început setul
secund cu avantaj de 3 puncte. Italienii au dat senzaţia că se mobilizează doar atunci când este nevoie şi
cât să-şi asigure victoria, neţinând
să impresioneze. De altfel, la final
au recunoscut că evoluţia n-a fost
una deosebită, interesându-i doar rezultatul. Totuşi, polonezul Kaziysky

şi italienii Lanza şi Burgsthaller au
oferit câteva execuţii convingătoare
în privinţa valorii lor individuale. Craiovenii s-au agăţat de puternicul adversar până spre finalul setului secund, iar în cel de-al treilea nu au
mai făcut faţă. „Îmi pare rău că nu
am câştigat primul set, pentru că am
jucat foarte bine, de la egal la egal
cu italienii. Şi în al doilea set am avut
momente bune, iar în al treilea am
picat şi moral şi ca joc. Trentino este
o echipă cu jucători valoroşi, cu mare
experienţă, care greşesc foarte puţin şi ştiu când să forţeze. În retur
ne propunem să jucăm cât mai bine,
fiindcă nu mai avem nimic de pierdut. Îmi pare rău că nu le-am oferit
suporterilor măcar un set câştigat,
fiindcă a fost cea mai generoasă
asistenţă din acest sezon, dar a fost
un spectacol deosebit, la care am
contribuit şi noi” a spus Dan Pascu.
„Am jucat la un moment dat de la
egal la egal cu adversarii, dar o for-

maţie de acest calibru ştie când să
forţeze şi să întoarcă jocul în favoarea sa” a declarat Laurenţiu Lică.
Antrenorul oaspeţilor, bulgarul
Radostin Stoytchev a declarat: „Am
suferit în primul set din cauza unor
neatenţii ale noastre, dar şi pe fondul jocului bun al gazdelor. Suntem mulţumiţi de rezultat, de faptul că nu am avut probleme medicale şi am putut rula şi întreg lotul, mai ales că eram la al patrulea
meci în 7 zile”. „N-am prestat un

Cârţu: „Avem doar 17 jucători
de câmp pe care să ne bazăm”

Directorul tehnic al Universităţii, Sorin Cârţu, a vorbit despre începutul primului stagiu de pregătire în Antalya: „Antrenamentele nu au fost intense, a fost aşa mai mult să facem o
trecere pentru ceea ce urmează. Într-adevăr am avut o călătorie cu peripeţii, întârzierile ne-au dat peste cap. Dar sperăm că
în continuare timpul nu ne va mai pune mari piedici”.
În lotul Craiovei sunt şi 6 jucători tineri, care vor fi urmăriţi
pe parcursul acestor stagii din Antalya. Cârţu spune că li se va
acorda încredere şi sprijin, dar nu vor fi aşteptaţi la nesfârşit
să confirme: „Îi încercăm. Sunt jucători de perspectivă şi cu
talent. Mergem pe principiul acesta de selecţie naturală, dacă
pot să reziste la vârsta pe care o au la ceea ce facem noi este
ok, dacă nu pot face faţă la cerinţele pe care le impune prezenţa lor la o echipă profesionistă şi cu obiectivele noastre, atunci
încercăm alţii. Asta nu înseamnă că mai târziu nu pot ajunge
fotbalişti de valoare, poate se coc mai greu. Îi încercăm în
acest cantonament, este un prim pas, o şansă a lor pe care
trebuie să o exploateze. sunt vreo şase jucători pe care nu poţi
să mergi sută la sută la cerinţele ligii naţionale. Din aceştia 20
care mai rămân trei sunt portari, deci avem doar 17 jucători de
câmp pe care să ne bazăm în totalitate. Ne gândim în continuare la ceva soluţii.”

C

M

Y

K

joc de mare calitate, dar era important rezultatul” a spus „Max”
Colaci. „Nici eu nu sunt mulţumit
de modul cum am evoluat, dar e
bine c ă ne întoarcem ac asă cu
acest 3-0 şi ne putem concentra la
următoarele partide” a dec larat
Matteo Burgsthaller.
„Starurile lui Trentino n-au avut
milă de outsidera SCMU Craiova,
la doar 48 de ore de la eşecul în
Cupa Italiei. Cea mai titrată echipă
a Europei din ultimul deceniu a fost

Directorul tehnic
al Craiovei a vorbit
despre obiectivele
sale în stagiile
de pregătire
din Antalya

Dacă echipa care lua titlul în 1991 era
formată în majoritate din craioveni, „Sorinaccio” spune că nu mai este cazul să
insistăm neapărat pe factorul local, dacă
acesta nu prezintă soluţii: „Eu de felul meu
sunt mai naţionalist şi totdeauna am mers
pe o idee de tipul acesta. Dar nu ştiu dacă
acum e momentul să ne gândim la acest
lucru, în orice caz îţi trebuie fotbalişti în
echipă care să înţeleagă foarte bine ce
înseamnă spiritul oraşului nostru şi în primul şi în primul rând spiritul Craiovei
Maxima. Întotdeauna am urmărit aceste
lucruri, cei care nu înţeleg asta uşor –
uşor se elimină”.
Directorul tehnic crede că amicalele puternice vin puţin prea
repede pentru Universitatea: „Sunt meciuri de antrenament în
care urmărim intrarea treptată în formă, deşi e puţin brusc să
joci de la început cu Genclerbirligi. Apoi, cu Lankaran şi Anji.
Ne interesează şi rezultatele, dar nu neapărat. Sunt meciuri
care trebuie să intre în procesul de pregătire al echipei. De
aceea, nu vom merge pe ideea de titulari şi rezerve, ci vom
face echipe aproximativ egale valoric şi echilibrate pentru cele
două reprize.
Sorin Cârţu s-a referit şi la revederea cu Sven Goran Eriksson, cu prilejul amicalului Universitatea Craiova – FC Shanghai: „Este o întâlnire care mă bucură. Am mai avut o întâlnire
cu domnul Eriksson, acum trei ani, la reeditarea jocului România – Italia din 1983. Ne-am văzut atunci la Iaşi. A fost şi
dânsul invitat din partea societăţii care a organizat acel eveniment. Şi atunci am conversat foarte mult pe acest subiect,
jocul Universitatea – Benfica. Îşi aducea foarte bine aminte de
acea partidă. Sigur, era printre primele meciuri importante ale
lui din cariera care s-a dovedit apoi prodigioasă. Este un antrenor emblematic pentru fotbalul mondial şi sigur că îmi face
plăcere să mă revăd cu el, mai ales că este un tip foarte comunicativ şi dispus la conversaţie”.

întâmpinată de o atmosferă superbă la Craiova, iar gazdele au fost
aproape să-şi adjudece primul set,
dar după acesta totul a fost uşor
pentru Trentino” a precizat site-ul
oficial al Cupei CEV.
Pentru SCMU Craiova au jucat:
Lică, Ghionea, Voinea, Milev, Bicanin, Turanjanin şi Mărieş (libero),
iar pe parcurs au intrat şi: Manda,
Ion şi Ene. Returul se va juca în
sala „Pala Trento”, pe 22 ianuarie,
de la ora 21.30.

Felix Grigore:
„Craiova va mai
transfera 2 jucători”
Conducătorul delegaţiei alb-albastre în Antalya, Felix Grigore, a explic at schimbarea locului de cantonament imediat după aterizarea pe pământ turces c,
ac easta fiind efectuată din motive climateric e. „Am
făcut această schimbare, a fost dorinţa mea, pentru
că vremea e nefavorabilă în aceste zile în Antalya.
Ac olo unde mă gândis em la început să mergem în
cantonament, chiar dacă era un hotel pe malul mării,
era o zonă muntoasă şi ploile erau mult mai puternice
decât în zona în care ne aflăm. De aceea am decis să
venim în Belek, la un hotel chiar mai bun decât celălalt. Eu, ca şi manager, îmi doresc să le putem pune
la dispoziţie tot ce au nevoie, însemnând terenuri bune
de antrenament, c azare bună, masă foarte bună, as tfel încât la înc eputul returului s ă fie apţi din toate
punctele de vedere” spune managerul general al Craiovei.
Felix Grigore a vorbit şi despre adversari alb-albaştrilor din cele două stagii de pregătire: „Eu ş i anul
trecut mi-am dorit adversari tari. Lumea mă întreba
de ce nu am avut oponenţi puternic i. Eu spuneam tot
timpul că şi adversarii trebuie să-şi doreasc ă s ă joace cu noi. Chiar dac ă eram şi atunci Univers itatea
Craiova, un brand, eram totuşi o ec hipă de divizia a
doua. În aces t moment punem noi condiţiile şi acceptăm sau nu advers ari. Ac esta es te motivul pentru
care avem mec iuri atât de tari. Jocurile de verificare
sunt doar pentru a da o forţă grupului. Es te bine să le
câştigi pentru c ă victoriile aduc victorii, este ştiut
as ta. Dar nu înseamnă că dac ă învingi în toate joc urile amic ale eşti deja campion, ori dacă le pierzi pe
toate retrogradezi. Amic alele s unt făc ute pentru ca
antrenorii să vadă c e lipsuri avem la echipă, ce ne
mai trebuie, unde să acţionăm”.
În sfârşit, managerul general a promis că vor mai
veni încă 1-2 jucători pentru a se completa lotul: „În
vară era nevoie pentru c ă doar ce promovas em din
liga a doua ş i trebuia un s chimb masiv de juc ători.
Acum am adus doi jucători, nu au plecat foarte mulţi.
Noi oricum am avut un lot numeros, dar sunt convins c ă va mai veni cel puţin un jucător, poate doi”.

