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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- După ce şi-a înmormântat
soacra, Popescu i-a dus plocon
medicului care a tratat-o.

Câte ceva despre
partidul anunţat
de Sebastian Ghiţă

Deputatul independent Sebas-
tian Ghiţă, fost social-democrat,
este prezentat de toţi cei care s-au
aflat în anturajul său ca un om in-
teligent. Parcimonios în declaraţii
la presă şi apariţii publice. A răzbit
în afaceri şi s-a aflat, nu de azi, de
ieri, în apropierea premierului Vic-
tor Ponta, am înţeles, la un mo-
ment dat, prin pasiunea comună
pentru baschet. Nimic nefiresc în
astfel de afinităţi. Supărându-se pe
PSD, în urma unui schimb de re-
plici cu Ion Iliescu, după alegerile
prezidenţiale,  Sebastian Ghiţă a
promis un partid nou, animat de
„progresism”, cum a anunţat la
DC News Live.

Când dealu-i vale şi valea-i deal

Mii de agricultori doljeni riscă
să rămână fără ajutorul de la APIA
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Mai multe localităţi din nordul
şi vestul judeţului Dolj, care se
găsesc răsfirate pe dealuri şi coli-
ne unde solul este foarte sărac şi
deloc propice agriculturii, au fost
excluse din categoria zonelor agri-
cole defavoriate. Deşi oamenii ar
avea nevoie să fie sprijiniţi, ei nu
vor mai beneficia, începând din
acest an şi până în 2020, de banii
care le veneau de la APIA. Şi pri-
măriile sunt dezavantajate pentru
că nici ele nu vor mai primi puncte
suplimentare la accesarea proiec-
telor cu finanţare europeană, lo-
calitatea lor figurând, aşadar, pe
lista comunelor avantajate. Numai
în judeţul Dolj sunt afectaţi peste
150.000 de agricultori. În schimb,
au fost declarate zone defavori-
zate localităţile care se găsesc în
câmpia Dunării, acolo unde agri-
cultura se face pe cernoziom iar
producţiile sunt mult mai bune
decât cele din nordul judeţului.

În 2014,
Ford a vândut
în România peste
7039  unităţi

Cele 9 piese din fier vor fi cercetate şi evaluate de specialişti ai
Muzeului Olteniei şi autorizaţi de Ministerul Culturii

Armament descoperit în două morminte
de războinici celţi, lângă Desa

Un localnic din comuna
doljeană Desa, pasionat de
istorie şi deţinător autorizat
de detector de metale,  a
descoperit, în urmă cu câ-
teva zile, un inventar meta-
lic format din 9 piese „ex-
trem de rare”. Cel puţin aşa
le apreciază reprezentanţii
Muzeului Olteniei din Cra-
iova, în a cărui custodie
acestea au ajuns, urmând
ca în curând să fie experti-
zate şi evaluate.
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Contul ºefului

statului este mai

mare cu 26.000

de lei
Pe site-ul Administraþiei

Prezidenþiale a fost postatã
declaraþia de avere a preºe-
dintelui Klaus Iohannis, la
început de mandat, care nu
diferã foarte mult faþã de
cea din perioada în care era
primar al Sibiului, acesta
având în contul curent cu
26.000 de lei mai mult decât
în precedenta declaraþie de
avere. Documentul este
completat cu data de 19
ianuarie 2015. ªeful statului
nu are terenuri ºi a cumpã-
rat, împreunã cu soþia sa,
trei apartamente ºi trei case
în Sibiu. Apartamentele au
166 mp, 84,60 mp, 253 mp
ºi sunt achiziþionate în 1999,
1997, respectiv în 2001.
Casele au 377 mp, 76 mp ºi
64 mp, prima fiind dobândi-
tã prin donaþie ºi cumpãra-
re, în 1992, restul prin
cumpãrare, în anul 2007.
Iohannis nu are în proprie-
tate nici un autoturism, nu
are datorii ºi nici bijuterii,
însã declarã trei conturi
curente: unul de 13.500 de
euro, deschis în 2003, unul
de 9.000 de dolari, deschis în
1990, iar altul de 117.000 de
lei, deschis în 1999. În
contul de lei, la precedenta
declaraþie de avere Klaus
Iohannis avea suma de
91.000 de lei.

Curtea Constituþionalã a României
(CCR) a publicat motivarea deciziei din
17 decembrie 2014, prin care a consta-
tat cã sunt neconstituþionale prevederile
Legii privind aprobarea OUG 55/2014
privind migraþia aleºilor locali. În moti-
vare, Curtea aratã cã a constat cã în-
treaga expunere de motive a OUG anali-
zate se axeazã asupra existenþei unor
„rupturi politice” apãrute pe parcursul
mandatului autoritãþilor locale ºi necesi-
tatea remedierii efectelor negative ale
acestora. „Cu alte cuvinte, se pune pro-
blema necesitãþii emiterii unei ordonanþe
de urgentã care sã creeze cadrul nece-
sar coagulãrii unor majoritãþi politice în
cadrul autoritãþilor administraþiei publi-
ce locale, altele decât cele rezultate din
alegeri. Or, un astfel de motiv, indiferent cum
este exprimat, nu se poate constitui într-o si-
tuaþie extraordinarã, care sã necesite adoptarea
unei ordonanþe de urgenþã. Constituirea sau
ruperea alianþelor politice intrã în exerciþiul de-
mocratic firesc, iar ele nu pot justifica în sine
mãsuri care, în mod direct ºi brutal, schimbã
configuraþia politicã a autoritãþilor administra-
þiei publice locale ºi altereazã voinþa corpului
electoral. Faptul cã majoritãþile iniþial constitui-
te prin alianþe politice sunt supuse schimbãrii
nu reprezintã o situaþie extraordinarã în sensul
art.115 alin.(4) din Constitutie. De asemenea,
necesitatea creãrii unui avantaj politic pentru a
se adopta anumite decizii la nivelul autoritãþilor
administraþiei publice locale, indiferent de par-
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tidul politic care beneficiazã de acesta, nu re-
prezintã o situaþie extraordinarã în sensul art.115
alin.(4) din Constituþie”, a reþinut Curtea. Po-
trivit CCR, faptul cã o alianþã politicã ce s-a
prezentat în alegeri cu liste comune înceteazã
sã mai existe nu înseamnã cã aleºii locali care
au candidat sau supleanþii îºi pierd apartenenþa
politicã, ei rãmânând membri ai partidelor com-
ponente ale acesteia. „Din contra, art.31 din
Legea partidelor politice nr.14/2003, republica-
tã, (...) precizeazã, în mod expres, cã, «În ca-
zul în care alianþa politicã se va prezenta în ale-
geri cu liste comune, candidaþii trebuie sã facã
parte dintr-un partid politic membru al alianþei».
De aceea transpare cu evidenþã faptul cã scopul
real al ordonanþei de urgenþã este acela de a ori-

enta aleºii locali într-o anumitã direcþie po-
liticã ºi de a permite constituirea, în acest
mod, a unei noi majoritãþi politice, aspec-
te care, desigur, nu se pot constitui într-o
situaþie extraordinarã, în sensul art.115
alin.(4) din Constitutie”, mai susþin jude-
cãtorii constituþionali. Odatã ordonanþa
declaratã neconstituþionalã, CCR cere Par-
lamentului sã ia mãsuri cu privire la efec-
tele juridice ale aplicãrii ei. „În urma efec-
telor concrete ale prezentei decizii, Cur-
tea constatã cã Parlamentul va trebui sã
respingã prin lege ordonanþa de urgenþã
ºi sã reglementeze, în acord cu art.115
alin.8 din Constituþie, mãsurile necesare
cu privire la efectele juridice produse pe
perioada de aplicare a ordonanþei de ur-
genþã 55-2014, respectiv între data de 2

septembrie 2014 ºi data publicãrii deciziei în Mo-
nitorul Oficial, pentru a le pune de acord cu de-
cizia Curþii”, aratã CCR. Potrivit jurispridenþei
Curþii Constituþionale, constatarea neconstituþi-
onalitãþii unei legi de aprobare a unei ordonanþe a
Guvernului include ºi ordonanþa la care se refe-
rã, aceasta încetând sã mai producã efecte juri-
dice. OUG 55 prevedea cã în termen de 45 de
zile de la data intrãrii în vigoare a actului norma-
tiv, primarii ºi preºedinþii consiliilor judeþene,
consilierii locali ºi consilierii judeþeni îºi pot ex-
prima în scris, o singurã datã, opþiunea cu pri-
vire la partidul politic din care doresc sã facã
parte sau sã devinã independenþi, fãrã sã îºi piar-
dã mandatul de aleºi locali, aºa cum stipuleazã
Legea 393/2004.

Ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Administra-
þiei Publice, Liviu Dragnea, ºi cel al Tineretului
ºi Sportului, Gabriela Szabo, au semnat, ieri, un
acord prin care MDRAP va investi 103 milioane
euro în realizarea a 52 de obiective sportive pânã
în 2017. Din aceste obiective, 18 sunt destinate
sportului de performanþã, iar 34 sportului de
masã. Pentru construirea celor 18 obiective des-
tinate sportului de perfomanþã, valoarea investi-

Premierul ºi-a anulat vizita la Chiºinãu, din cauza
instabilitãþii politice din Republica Moldova

Premierul Victor Ponta ºi-a anu-
lat vizita la Chiºinãu, motivul fiind
instabilitatea politicã din Republica
Moldova, au declarat pentru agen-
þia Mediafax surse politice. De alt-
fel, anularea vizitei a fost anunþatã
ºi pe site-ul modovean Unimedia-
.info, care a relatat faptul cã prim-
ministrul României ºi-ar fi amânat
vizita neoficialã pe care urma sã o
întreprindã în dupã-amiaza zilei de
ieri, la Chiºinãu. ªi Radio Chiºinãu
informa ieri dimineaþã, citând sur-
se din cadrul partidelor proeurope-
ne, cã un grup de politicieni
europeni se va afla, în cursul
zilei, la Chiºinãu, pentru a dis-
cuta cu partidele parlamenta-
re despre situaþia politicã din
Republica Moldova. Potrivit
surselor, din delagaþie urmau
sã facã parte preºedintele co-
misiei pentru politicã externã
a Parlamentului European, El-
mar Brok, preºedintele Alian-
þei Partidelor Liberale ºi De-
mocrate pentru Europa
(ALDE), Graham Watson, ºi

Fermierii români au început
sã primeascã, începând de ieri,
diferenþa de 70 de euro pe hec-
tar din schema unicã pe supra-
faþã aferentã anului 2014, iar în
perioada imediat urmãtoare le
vor intra în conturi ºi ajutoare-
le naþionale tranzitorii, de aproa-
pe 20 de euro pe hectar, a de-
clarat, ieri, pentru Agerpres, se-
cretarul de stat în Ministerul
Agriculturii  George Turtoi.
„Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) a plã-
tit în perioada 16 octombrie —
30 noiembrie 2014 circa 641 de
milioane de euro, reprezentând
plãþile în avans aferente Sche-
mei de Platã Unicã pe Suprafaþã
(SAPS) 2014, cãtre 1.001.417
fermieri, respectiv 98% din to-
talul cererilor depuse în campa-
nia 2014, iar diferenþa de 726 de
milioane de euro va fi plãtitã fer-
mierilor în perioada imediat ur-
mãtoare, conform etapelor pro-

86,8 milioane lei pentru noul stadion de la Craiova în 2015
þiilor se va ridica la 386,09 milioane lei (85,797
milioane euro), în timp ce pentru obiectivele spor-
tului de masã vor fi alocaþi 77,437 milioane lei
(17,208 milioane euro). Conform acestui acord,
pentru stadionul de fotbal din Craiova vor fi
alocaþi 214,471 milioane lei, dintre care 86,8
milioane lei în acest an ºi 130,671 milioane lei
anul viitor. „În contextul depunerii candidaturii
la meciurile de la Euro-2020, este necesarã rea-

lizarea pe teritoriul României a unor complexuri
care sã corespundã cerinþelor de organizare. În
perioada urmãtoare vom organiza o conferinþã
de presã împreunã cu FRF pentru un program
mai amplu ºi încã un numãr de stadioane care
vor fi reabilitate ºi modernizate în contextul Euro-
2020, precum ºi un program sportiv serios, pen-
tru ca toatã România sã joace fotbal”, a declarat
Liviu Dragnea.

premierul român, Victor Ponta. ªi
preºedintele Klaus Iohannis urma
sã efectueze o vizitã la Chiºinãu,
în perioada 22-23 ianuarie, dar ºi-
a amânat vizita în urma unei con-
vorbiri telefonice avute, luni, cu
omologul din Republica Moldova,
Nicolae Timofti, în urma cãreia cei
doi ºefi de stat au fost de acord cã
în prezent nu sunt întrunite în
aceastã þarã condiþiile pentru vizita
lui Iohannis ºi au stabilit ca aceas-
ta sã aibã loc în perioada imediat
urmãtoare instalãrii noului guvern.

Diferenþa de 70 de euro la subvenþia
pe suprafaþã ºi ajutoarele naþionale
tranzitorii, plãtite începând de ieri

cedurale impuse de prevederile
regulamentelor comunitare în vi-
goare. Cuantumul SAPS care va
fi acordat fermierilor în aceastã
perioadã este de 70,38 euro/hec-
tar, suplimentar faþã de avansul
de 69 euro/hectar, plãtiþi deja în
avans, iar cel al ajutoarelor naþi-
onale tranzitorii pentru culturile
în teren arabil este de 19,81 euro/
hectar”, a spus Turtoi. Suma
totalã ce poate fi acordatã de
România pentru SAPS a fost re-
glementatã prin Hotãrârea de
Guvern nr.863/2014, privind
stabilirea pentru anul 2014 a
cuantumului plãþilor directe uni-
ce pe suprafaþã, plãþilor sepa-
rate pentru zahãr ºi plãþilor spe-
cifice pentru orez, care se acor-
dã în agriculturã în sectorul
vegetal, la care s-a aplicat o re-
ducere liniarã, necesarã pentru
a asigura efectuarea plãþii pen-
tru întreaga suprafaþã eligibilã
depusã de fermieri.
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Deputatul independent Sebas-
tian Ghiţă, fost social-democrat,
este prezentat de toţi cei care s-
au aflat în anturajul său ca un om
inteligent. Parcimonios în declaraţii
la presă şi apariţii publice. A răz-
bit în afaceri şi s-a aflat, nu de azi,
de ieri, în apropierea premierului
Victor Ponta, am înţeles, la un mo-
ment dat, prin pasiunea comună
pentru baschet. Nimic nefiresc în
astfel de afinităţi. Supărându-se pe
PSD, în urma unui schimb de re-
plici cu Ion Iliescu, după alegerile
prezidenţiale, Sebastian Ghiţă a
promis un partid nou, animat de
„progresism”, cum a anunţat la
DC News Live. Până să-l înfiin-
ţeze, data botezului fiind 1 martie
a.c., Sebastian Ghiţă ne mai spu-
ne că „guvernarea Ponta a ex-
celat în măsuri de dreapta”, ar-

MIRCEA CANŢĂR

Câte ceva despre partidul
anunţat de Sebastian Ghiţă

gumentându-şi afirmaţia. Să înţe-
legem atunci că acest exces de
politici de dreapta l-au indispus
teribil pe Sebastian Ghiţă? Nu ne
pripim. Fiindcă odată adus în dis-
cuţie „progresismul”, deputatul in-
dependent Sebastian Ghiţă opi-
nează că PSD, PNL, chiar şi
UDMR, sunt nişte structuri con-
servatoare. „Eu n-am văzut, în
25 de ani, ca aceşti oameni să-
şi dorească schimbare, chiar
dacă o clamează, să-şi doreas-
că o societate mai bună, chiar
dacă o spun în fiecare campa-
nie electorală, să vină cu un
program de reformă, în afară
de «hai să vindem şi să tăiem
ce a construit Ceauşescu»”. Să
admitem ca premisă că Sebastian
Ghiţă are dreptate în această eva-
luare, deşi fiecare formaţiune po-

litică din cele menţionate a trecut
prin tot felul de transformări, in-
clusiv infuzii şi schimbări de ma-
caz. Premierul Victor Ponta a con-
tat în întreaga construcţie de gu-
verne, dar şi cea de partid, pe ge-
neraţia 40, în care se regăseşte şi
deputatul Sebastian Ghiţă. Victor
Ponta a preluat PSD la 38 de ani,
flancat de aşa-numita echipă „de
lupi tineri”. Şi-au pierdut repede
credibilitatea, ofilindu-se prematur
şi, lucru neobişnuit, n-au dat nici
un lider de excepţie, dovadă că
stau la fel de precar în ochii publi-
cului ca şi vechea generaţie. Nu
tinereţea, nu apartenenţa la o ge-
neraţie face în politică bună im-
presie. Eşecul întregului demers,
fiindcă asta înţelegem din pledoa-
ria, cam fadă, a lui Sebastian Ghi-
ţă, este mult mai plin de conţinut,

mult mai grav, lăsând de o parte
faptul că toate acestea puteau fi
spuse acolo unde trebuia şi la mo-
mentul oportun. În orice partid de-
mocratic putând exista şi indivizi
care nu ţin să cânte în cor. Tre-
cem peste detaliul, cam aiurea, că
se apără „o orânduire socială,
economică, cu o organizare
administrativă şi o organizare
a administraţiei construită în
anii 50”, fiindcă istoria ne spune
altceva. Să nu sfidăm istoria, mulţi
au scăpări, numai că organizarea
administrativă datează din 1968,
iar organizarea administraţiei din
1991, conferită de Legea 69, mo-
dificată, actualizată şi republicată
în mai multe rânduri, până la for-
ma actuală a Legii 215/2001. Nişte
amănunte ... acolo. Partidul Pro-
gresist România (PPR) contează

în geneza sa, ne mai spune Se-
bastian Ghiţă, pe „convingerea
câtorva medici, câtorva profe-
sori, câtorva angajaţi din mul-
tinaţionale şi câţiva mici capi-
talişti români” pentru a lua 5%
şi a intra în Parlament. Simplu ca
bună ziua. Cum se mai anunţă şi
alte „eclozări”, după PLR-ul lui
Călin Popescu Tăriceanu, vom trăi
şi vom vedea de unde vine lumina
aptă să obtureze structurile con-
servatoare. În Europa, Syriza şi
Podemos anunţă că 2015 va fi
anul „noii stângi”, iar „mutarea
agendei publice la stânga a deve-
nit o urgenţă”. Ceea ce nu place
rapsozilor neamului, care înţeleg
capitalismul cum vor ei, deşi Ro-
mânia este un teren potrivit pen-
tru o defrişare majoră şi cultiva-
rea normalităţii.

„A apărut oficial decizia CCR cu privire
la neconstituţionalitatea Ordonanţei şi ulte-
rior Legii de aprobare cu privire la migraţia
aleşilor locali.  Cunoşteam desigur decizia
Curţii dar este foarte interesant de citit mo-
tivaţia. Am remarcat faptul că la CCR au fost
reţinute aspecte legate de neconstituţionali-
tate care ţin şi de formă dar şi de fond, res-
pectiv modalitatea de aprobare prin ordonanţă
de urgenţă a unei astfel de reglementări a
fost considerată în principiu, deoarece ad-
ministraţia a fost considerată pe bună drep-
tate, în opinia noastră, instituţie a fundamen-
tală a statului, subiect care nu poate fi regle-
ment prin OUG şi de asemenea CCR a reţi-
nut aspecte care ţin de fond şi anume, con-
tradicţii cu Constituţia în ceea ce priveşte

Deputatul Constantin Dascălu a precizat ieri, într-o conferinţă
de presă, susţinută la sediul PNL Dolj, că eliminarea de către Ban-
ca Elveţiei a cursului pentru francul elveţian afectează vreo 75.000
de cetăţeni în România, care au credite în această monedă, dar nu
afectează nicio autoritate publică locală sau centrală. „De la înce-
put vreau să vă spun că situaţia din România nu este atât de gravă
cum s-a întâmplat în alte state, Ungaria sau Polonia. Deci, în Ro-
mânia, nicio autoritate locală sau centrală, adică, statul nu are cre-
dite în franci elveţieni, iar dintre cetăţenii României care aveau
credite în franci elveţieni, o foarte mare parte s-au refinanţat, atunci
când s-a modificat regulamentul BNR, în 2011, s-au refinanţat în
moneda naţională, în euro sau în dolari, astfel că la nivel naţional,
numărul cetăţenilor care mai au credite în franci elveţieni este un-
deva în jurul lui 75.000”, a spus Constantin Dascălu. Parlamenta-

Deputatul Constantin Dascălu: „Autorităţile locale şi centrale
nu sunt afectate de evoluţia francului elveţian”

În urma deciziei CCR,  în judeţul Dolj :

Peste 100 de consilieri locali
ar putea să-şi piardă mandatul

rul doljean a mai subliniat şi faptul că situaţia nu mai la fel de gravă
ca în urmă cu cinci ani, dar cu toate acestea banca trebuia să-şi
anunţe clientul care era neinformat despre modul în acre ar putea
evolua cursul. „De la început problema s-a restrâns faţă de ceea
ce era acum cinci, şapte ani. În al doilea rând, pnl nu este de acord
cu politizarea acestei situaţii. Am văzut că toată lumea iese şi dă
declaraţii pe această temă, încercând să impună băncilor un anu-
mit comportamt, deoarece este o situaţie de drept privat, este un
contract între cetăţean şi bancă. În primul rând banca trebuia să
informeze foarte corect cetăţeanul asupra riscului la care se expu-
ne. Nu este o obligaţie legală dar cred eu că era o obligaţie în raport
cu clientul. Atunci, în 2011, banca trebuia să-şi cheme clienţii şi să
discute cu ei”, a mai spus Constantin Dascălu.

MARGA BULUGEAN

Deputatul PNL Mihai Voicu a prezentat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă,
motivarea deciziei Curţii Constituţionale a României cu privire la neconstituţionali-
tatea Ordonanţei de Urgenţă cu vizează migrarea aleşilor locali. Copreşedintele PNL
Dolj a spus că după o consultare serioasă cu juriştii partidului se va trece la acţiunea
în instanţă, liberalii fiind decizi să le anuleze mandatul la mai bine de 100 de consi-
lieri locali, care au părăsit  cele două formaţiuni - PNL şi PDL pentru a migra la PSD.

aspectul în sine şi anume permiterea posibi-
lităţii de migrare a aleşilor locali, lucru care
distorsionează decizia aleşilor locali”, a pre-
cizat Mihai Voicu.
„PSD a încercat prin mijloace neconstituţi-
onale să câştige alegerile prezidenţiale”

Deputatul liberal a mai spus că se deduce
din această decizie că PSD a încercat prin
mijloace neconstituţionale să câştige alege-
rile prezidenţiale. „Nu a reuşit totuşi să câş-
tige alegerile prezidenţiale, dar a reuşit să
distorsioneze grav structura administraţiei
locale din întreaga ţară, în sensul în care au
dorit-o cetăţenii. Mai remarcăm din decizia
CCR, că cel puţin în cazul consilierilor lo-
cali, care au migrat pe baza acestei ordo-

nanţe,  se impune
pierderea mandatului.
Noi am anunţat încă
de la aflarea deciziei
Curţii că vom acţio-
na prin toate mijloa-
cele posibile atât par-
lamentare cât şi prin
acţiuni în instanţă,
pentru a se reveni la
arhitectura politică a
consiliilor locale prin pierderea mandatelor a
celor care au migrat şi urcarea a celor de pe
lista suplianţilor care sunt încă membri ai
partidelor  unde au candidat indiferent de par-
tid”, a mai spus parlamentarul doljean.
Cu primarii e altceva...

Mihai Voic u nu es te la fel de optimist în
ceea c e priveş te pierderea mandatelor pri-
marilor, şi asta pentru că decizia CCR pre-
vede c lar  proceduri parlamenzare pentru
edili.  „În acest moment, acţiunile noastre
pot fi avansate,  avem ac eas tă motivare a

Curţii, publicată oficial ş i în perioada ur-
mătoare, Biroul politic judeţean a PNL Dolj
va analiza mijloacele concrete  prin care
putem trec e la ac ţiuni în instanţă pentru
că acolo, probabil ne vom găsi dreptatea,
cu privire a mandatelor  cel puţin al cons i-
lierilor c are au schimbat partidul. Pentru
primari, decizia CCR ne impune o proc e-
dută parlamentară pentru a ne lămuri care
es te situaţia,  dar c u privire la consilieri
decizia es t c lară”, a spus deputatul liberal.

MARGA BULUGEAN
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj, în urma activitãþilor spe-
cifice desfãºurate de poliþiºti din
cadrul Serviciului de Investigaþii
Criminale Dolj, în cursul zilei de
luni, s-a reuºit prinderea lui Con-
stantin Paraschivu, de 43 de ani,
din municipiul Drobeta Turnu Se-

Anul 2014 a fost unul dificil
pentru structurile de intervenþie în
situaþiile de urgenþã ºi asta, în pri-
mul rând, din cauza vremii capri-
cioase. Însã cadrele Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã „Ol-
tenia” al Judeþului Dolj s-au luptat

Poliþiºtii Serviciului Regional
Transporturi Feroviare Craiova
Cãlãtori au fost anunþaþi, ieri  di-
mineaþã, în jurul orei 08.30, cã
trenul de cãlãtori Regio 9133 care
circulã pe relaþia Craiova – Cala-
fat a lovit o femeie la ieºirea din
staþia de cale feratã Sãlcãuþa. O
echipã de poliþiºti a ajuns la faþa
locului pentru cercetãri, dar ºi o
ambulanþã SMURD, însã medicii
n-au putut decât sã constate de-
cesul femeii. Oamenii legii au

Anul 2014 în ... situaþii de urgenþãAnul 2014 în ... situaþii de urgenþãAnul 2014 în ... situaþii de urgenþãAnul 2014 în ... situaþii de urgenþãAnul 2014 în ... situaþii de urgenþã
Reprezentanþii Inspectoratului pen-

tru Situaþii de Urgenþã (ISU) „Olte-
nia” al Judeþului Dolj au prezentat,
ieri, în cadrul unei întâlniri festive
la sediul Consiliului Judeþean Dolj,
bilanþul activitãþilor desfãºurate pe
parcursul anului trecut. Un an cu zã-
pezi, cu inundaþii, în care au inter-
venit peste tot în judeþ. În plus, pre-

fectul de Dolj a prezentat o sintezã
a activitãþilor Comitetului Judeþean
pentru Situaþii de Urgenþã pe anul
trecut. S-a vorbit în cifre, însã mare
parte din acestea înseamnã vieþi sal-
vate, bunuri salvate ºi sprijin acor-
dat unor oameni afectaþi de feno-
mene meteorologice pe care nimeni
nu le poate controla.

ºi cu incendii, ºi cu probleme de
protecþie civilã ºi, bineînþeles cu
salvarea vieþii oamenilor aflaþi în
pericol. Astfel, pe parcursul anu-
lui trecut, ISU Dolj a primit 29.484
apeluri prin Serviciul de Urgenþã
112, în medie 81 pe zi. Din aces-

tea  8875 au constituit situaþii de
urgenþã, cea mai mare parte, res-
pectiv 8057 fiind intervenþii ale
Serviciului Mobil de Urgenþã, Rea-
nimare ºi Descarcerare (SMURD),
în restul situaþiilor fiind vorba de-
spre incendii, intervenþii pe linie de
protecþie civilã ºi dezastre, acþiuni
de protecþie a comunitãþilor sau
pentru asistenþa persoanelor, dupã
cum precizat comandantul ISU
Dolj, col. Constantin Florea, ieri,
la prezentarea activitãþii desfãºu-
rate de unitatea pe care o conduce
pe parcursul anului trecut.

Cele mai mari probleme pe par-
cursul anului trecut le-au provo-
cat însã fenomenele meteorologi-
ce periculoase, inundaþiile fiind pe
primul loc. Împreunã cu jandarmi,
poliþiºti ºi angajaþi ai ABA Jiu, pom-
pierii au intervenit atât pentru eva-
cuarea apei din gospodãriile oame-
nilor, cât ºi ulterior, transportând
apã potabilã ºi alimente pentru per-
soanele afectate. ªi toate aceste

activitãþi au fost coordonate de
Comitetul Judeþean pentru Situaþii
de Urgenþã în cadrul cãruia s-au
stabilit de fiecare datã atribuþiile
structurilor care au sprijinit cadrele
ISU Dolj în intervenþii. Numai cã
totul ar fi fost mult mai dificil fãrã
tehnica ºi dotãrile achiziþionate prin
proiectele câºtigate de Consiliul
Judeþean Dolj. De altfel, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Pioteasa, a declarat cã instituþia pe
care o conduce va continua sã
acþioneze în sprijinul îmbunãtãþirii
dotãrilor necesare desfãºurãrii în
cele mai bune condiþii a misiunilor
ISU Dolj. „Sunteþi una dintre in-
stituþiile cele mai apreciate de cã-
tre cetãþeni, o instituþie pe care noi,

Consiliul Judeþean Dolj, am încer-
cat sã o ajutãm de fiecare datã.
Astfel cã, printr-o serie de proiec-
te în care suntem lideri, am atras
în beneficiul inspectoratelor pen-
tru situaþii de urgenþã din Oltenia
peste 15 milioane de euro din fon-
duri europene, cu care s-au achi-
ziþionat echipamente necesare
desfãºurãrii activitãþii în bune
condiþii”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prio-
teasa.

ªi prefectul judeþului Dolj, So-
rin Rãducan, i-a asigurat pe repre-
zentanþii ISU Dolj cã vor beneficia
în continuare de tot sprijinul de care
au nevoie pentru ca nici o misiune
sã nu aibã de suferit.

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

S-a aruncat în faþa trenuluiS-a aruncat în faþa trenuluiS-a aruncat în faþa trenuluiS-a aruncat în faþa trenuluiS-a aruncat în faþa trenului
O femeie în vârstã de 67 de ani din satul Sãlcuþa,

comuna Clopãr, ºi-a pus capãt zilelor, ieri dimineaþã,
aruncându-se în faþa trenului personal care circulã pe
relaþia Craiova – Calafat. Medicii ajunºi la faþa locului
n-au mai putut face nimic pentru femeie, iar poliþiºtii
încearcã sã afle de ce a recurs la un asemenea gest.

identificat-o, stabilind cã este
vorba despre Angelica Parnicã,
de 67 de ani, din satul Sãlcuþa,
comuna Calopãr, iar mecanicul
locomotivei a declarat cã femeia
s-a aruncat în faþa trenului, iar el
n-a mai putut evita impactul. Ca-
davrul a fost ridicat ºi depus la
morgã în vederea efectuãrii necr-
opsiei, iar poliþiºtii fac cercetãri
încercând sã stabileascã ce ar fi
determinat-o pe femeie sã-ºi punã
capãt zilelor.

Cãutat pentru furturi în Germania,
prins de poliþiºtii craioveni

Un bãrbat din Drobeta Turnu Severin, dat în
urmãrire internaþionalã de autoritãþile din
Germania pentru mai multe furturi, a fost prins
de poliþiºti, în cursul zilei de luni, prin Craiova.
ªi tot aici oamenii legii au prins încã un bãrbat,
de 51 de ani, din comuna Sadova, pe numele
cãruia fusese emis mandat de executare a
unei pedepse privative de libertate. Ambii au
ajuns în arestul IPJ Dolj.

verin, judeþul Mehedinþi, care se as-
cundea în Craiova. Bãrbatul a fost
ridicat întrucât pe numele acestu-
ia autoritãþile judiciare din Germa-
nia au emis mandat european de
arestare  pentru sãvârºirea, pe te-
ritoriul acestei þãri, în cursul anu-
lui 2014, a cinci infracþiuni de furt
de panouri solare, în valoare de

25.000 euro. Bãrbatul a fost reþi-
nut pentru 24 de ore ºi apoi pre-
zentat Curþii de Apel Craiova pen-
tru confirmarea mandatului ºi de-
mararea procedurilor necesare ex-
trãdãrii. „Persoana în cauzã a fost
prezentatã Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova, care i-a
emis ordonanþã de reþinere pentru
24 ore, urmând sã fie prezentat
Curþii de Apel Craiova în vederea
demarãrii procedurilor de extrãda-
re. Poliþiºtii l-au încarcerat în Cen-
trul de Reþinere ºi Arestare Preven-
tivã Dolj”, ne-a declarat agent ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Tot luni, poliþiºti din cadrul Poli-
þiei Oraºului Bechet ºi Postului de
Poliþie Sadova au organizat o acþiu-
ne pe linia depistãrii ºi prinderii per-
soanelor urmãrite în temeiul legii.
În baza informaþiilor pe care le
aveau, oamenii legii au venit în Cra-
iova, unde au reuºit sã-l prindã pe
Constantin Groza, de 51 de ani, din
comuna Sadova, Dolj pe numele
cãruia Judecãtoria Craiova a emis
mandat de executare a pedepsei în-
chisorii. Bãrbatul a fost condamnat
definitiv la 2 ani închisoare cu exe-
cutare pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de refuz recoltare de probe bio-
logice. A fost introdus în arestul IPJ
Dolj, de unde va fi transferat în pe-
nitenciar pentru ispãºirea pedepsei,
dupã cum au mai precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.
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Situatã în buza Craiovei, ca
poartã de sud a municipiului, co-
muna Podari lasã un sentiment
agreabil la fiecare traversare a sa.
E o colectivitate vie, care numãrã,
conform recensãmântului popula-
þiei ºi locuinþei din 2011, pe care
conteazã Direcþia Judeþeanã de Sta-
tisticã Dolj, 6.909 locuitori. Pen-
tru numai 92 de locuitori, care nu
se regãsesc în statistica menþiona-
tã, deºi existã faptic, dar fie au cãrþi
de identitate pe municipiul Craio-
va, fie au fost sãriþi la recensãmân-
tul menþionat, cu destule hibe, co-
muna nu poate fi declaratã de gra-
dul întâi. Dobândirea unui astfel de
statut administrativ, de localitate cu
peste 7.000 de locuitori, rãmâne
deocamdatã un deziderat. Cu ros-
tul lui. Pânã atunci, primarul Con-
stantin Gheorghiþã are alte þinte
edilitar-gospodãreºti de atins: fina-
lizarea, în acest an, a canalizãrii ºi
alimentãrii cu apã, proiect în curs
de materializare, valoarea sa ci-

frându-sde la 8,5 milioane euro;
extinderea alimentãrii cu gaze pe
alte artere ale localitãþii; construi-
rea, prin Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã (ADI) Oltenia, a
unui drum între satele Livezi (Po-
dari) ºi Jiul (Þuglui), de 6 km, dupã
ce anul trecut s-a finalizat drumul
Podari-Bucovãþ, în lungime de 5,5
km. Mai rãmân nebifate niºte dru-
muri agricole însumând 7 km, în
valoare de cca. 2 milioane euro ºi
bineînþeles o casã de culturã mo-
dernã, aptã sã confere un plus de
rafinament la tot centrul civic al
localitãþii, dezavantajat în anotim-
pul rece. Enumerate aºa lapidar,
toate aceste obiective nu spun
mare lucru, în afara unui notabil
spirit gospodãresc, regãsit ºi la alþi
primari doljeni. Fireºte, „o zbate-
re” de netrecut cu vederea poate fi
menþionatã ca bilã albã, care nu
scapã din atenþia locuitorilor când
sunt chemaþi la vot. Altceva rãmâ-
ne însã de relevat: numeroasele

proiecte eligibile, care de aproape
10 ani au fost acroºate în benefi-
ciul unei localitãþi rurale care refu-
zã stagnarea, dorindu-se cât mai
modernã cu putinþã. Ca sã ajungi
la un asemenea mobilier stradal,
cum etaleazã în prezent Podariul,
s-a trudit, în sensul cel mai potri-
vit al termenului. Pe deasupra, s-a
mai ºi gândit, etapizându-se înþe-
lept lucrãrile. Este greu de apre-
ciat dacã Podariul este cea mai
gospodãritã comunã a Doljului, nici
Constantin Gheorghiþã nu se ha-
zardeazã într-o asemenea evalua-
re, dar este, în orice caz, localita-
tea ruralã deplin racordatã la mo-
dernitate ºi vocaþie europeanã. Cã
actuala ei înfãþiºare, de la un capãt
la altul, este expresia unei colecti-
vitãþi harnice ºi mai ales tefere se
subînþelege, fiindcã n-o afirmã.
Constantin Gheorghiþã chiar e
mândru de sine ºi chiar i se potri-
veºte înþelepciunea cã „vorba este
umbra faptei”.

Peste 2.700 de locuri de ca-
zare, în cele 13 Cãmine studen-
þeºti, unul dintre ele la Drobeta
Turnu-Severin, sunt la dispo-
ziþia studenþilor Universitãþii
din Craiova. „Nu am avut pro-
bleme mari, la cazarea studen-
þilor, în anul universitar actual.
Au fost numai discuþii, fiind-
cã, ºtiþi cum este, fiecare do-
reºte sã locuiascã în condiþii
mai bune. Însã, am reuºit sã-i
satisfacem pe toþi, în limitele
legale ºi putem spune cã le-am
satisfãcut pretenþiile. ªi anul
trecut, ºi în acest ani s-au alo-
cat ºi vor fi alocate fonduri pen-
tru reabilitarea ºi modernizarea
iar, acolo unde este cazul, ridi-
carea din temelii a unor spaþii
dedicate studenþilor”, a decla-
rat George Ancuþa, director al
Direcþiei Administrative – Cã-

Studenþii craioveni, „cãminiºtii”,
ºi nu numai, au ºi vor avea parte
de condiþii decente de viaþã, în tim-
pul anilor de studii. Cãmine studen-
þeºti, cantine ºi sãli de studiu sunt
toate bine puse la punct. Investiþiile, Elevii doljeni au intrat, deja,

în febra  evaluãrii naþionale,
conform metodologiei elabora-
te de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii. Astfel, în judeþul
Dolj, cca 6.000 de elevi din
clasa a- VIII-a se pregãtesc sã
susþinã simularea evaluãarii

Pregãtiri de simulare
naþionale, 4.720 elevi din clasa
a- XI-a vor intra în „focurile”
examenelor pentru Bacalaureat,
iar 5.710 elevi ai claselor a
XII-a vor fi testaþi în vederea
susþinerii examenului de
maturitate.

CRISTI PÃTRU

pe lângã cele de anul trecut, vor con-
tinua ºi în 2015, cel puþin la aceeaºi
valoare. Universitatea din Craiova,
prin Serviciile specializate are pla-
nuri mari ºi sunt speranþe cã aces-
tea se vor materializa.

mine, din cadrul Universitãþii
din Craiova. Acesta a mai spus
cã, ºi în acest an, vor fi alo-
caþi bani la fel ca în 2014, dar
cel mai bine poate da detalii
ºeful Serviciului Cantine – Cã-
mine, Emil Staicu.

Bani pentru
modernizare

Nici n-a fost vorba de prea
multe eforturi pentru a-l face
pe Emil Stoica sa dea detalii.
„Anul trecut au fost alocaþi
650.000 de lei pentru moder-
nizãri, reabilitãri ºi tot ce þine
de confortul studenþilor. În fie-
care cãmin, la fiecare palier, s-
a amenajat câte o bucãtãrie, cu
toate dotãrile necesare. Vorbim
numai de anul 2014, deoarece,
mai devreme, Cãminul 10, de
lângã Facultatea de Electroteh-

nicã, a fost modernizat. Aco-
lo, fiind cel mai mare cãmin al
nostru, au fost fãcute investi-
þii serioase, În 2014, Cãminele
3,6,7, 12, 14, ultimul foarte
nou, la Facultatea de Mecani-
cã, au beneficiat de moderni-
zãri serioase – s-au montat apo-
metre, contoare pentru consu-
mul de electricitate,, s-au achi-
ziþionat televizoare ºi frigidere
pentru camere, s-au efectuat
lucrãri de igienizare, ultimele
prin lucrãtori proprii ”, a spus
Emil Stoica. Cea mai importan-
tã lucrare, cel puþi pânã în
acest moment, este reconfigu-
raþia Caminului nr.8, de la „Me-
canicã”. „Acolo este o lucrare
mai amplã. Etajele 1-4 vor fi,
în continuare, folosite ca spa-
þii de cazare pentru studenþi, iar
parterul ºi fosta Catedrã de

sport vor face parte dintr-un
ansamblu care va avea labora-
toare, de fapt o bazã de cerce-
tare pentru studenþi. La finalul
acestui an, sperãm sã finalizãm
lucrãrile”, a completat Emil
Staicu. Cãminul nr.9, tot de la
„Mecanicã” este, deocamdat,
închis, el fiind repartizat mo-
dernizãrii, fiind alocate, pânã
acum, fonduri numai pentru
studiul de fezabilitate. De ase-
menea, Cãmiele 11-13 vor
avea ºi ele parte de reabilitãri,
iar cel mai ambiþios proiect
este cel al realizãrii unei Canti-
ne, în sediul Central al Univer-
sitãþii din Craiova.

Cazare pe categorii
A momentul actual, studenþii

craioveni pot fi cazaþi, în cãmi-

nele studenþeºti, conform unor
standarde diferenþiate în func-
þie de confort. Astfel, pentru
un loc într-o camerã catego-
ria a – III- a – Cãminele 1, 2,
11, 13, 15 (ultimul, de la Tur-
nu - Severin) – fiecare locatar
plãteºte 145 lei/ lunar, la cei de
la „buget” costurile fiind su-
poarte de cãtre stat, în camere
de 4 paturi, grup sanitar comun.
În C10, - categoria a II-a – sunt
5 persoane în camerã, la preþul
individual de 175 de lei/lunar, dar
cu grup sanitar propriu, iar la ca-
tegoria I, - Cãminele  3,6,7, 12,
14 – cu camere de maximum
trei locatari, cu televizor, figi-
der, contorizare proprie, preþul
unei persoane, pentru o lunã,
este de 195 de lei.

CRISTI PÃTRU

Confort sporit pentru studenþii craioveniConfort sporit pentru studenþii craioveniConfort sporit pentru studenþii craioveniConfort sporit pentru studenþii craioveniConfort sporit pentru studenþii craioveniConfort sporit pentru studenþii craioveniConfort sporit pentru studenþii craioveniConfort sporit pentru studenþii craioveniConfort sporit pentru studenþii craioveni
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Cum majoritatea loc alităţilor
afectate se află pe c olegiul său,
deputatul PSD de Dolj, Petre Pe-
trescu, la sesizarea mai multor pri-
mari, a luat iniţiativa de a solicita
Ministerului Agriculturii o reanali-
zare a acestei situaţii. „Sunt sin-
gurul român care a întrebat despre
acest lucru la ministerul Agricul-
turii. În afară de mine, din Româ-
nia, au întrebat doi parlamentari
unguri şi vreo cinci-şase primari.
Zonele agricole cele mai producti-
ve din România au fost declarate
defavorizate. Ne întrebăm şi noi
cum a fost posibil? Este incredibil
cum câmpia Dunării a fost decla-
rată defavorizată, iar zona colina-
ră să se spună că nu are nevoie de
nimic. Este o anomalie vizibilă pen-
tru toată lumea. Practic avem de-
a face cu o excludere a tuturor
localităţilor subdezvoltate din judeţ
şi care au terenuri nepropice agri-
culturii”, a declarat, ieri, deputatul
social-democrat,  într-o reuniune
cu toţi primarii din zonele care
acum nu se mai găsesc pe lista
localităţilor defavorizate.
Scrisoare deschisă
a primarilor din Dolj

Începând cu ianuarie 2015, a
intrat în vigoare noul Program

Naţional de Dezvoltare Rurală
2014-2020. La solicitarea Comisiei
Europene, în România a fost de-
semnat un institut neutru, certifi-
cat să facă determinări cu privire
la sol. Institul Naţional de Pedolo-
gie şi Agrochimie Bucureşti, la ce-
rerea Ministerului Agric ulturii, a
efectuat o serie de studii în teren,
pe care le-a trimis Ministerului
Agriculturii, iar acesta, prin unita-
tea de managment, le-a expediat
Comisiei Europene pentru aproba-

Când dealu-i vale şi valea-i deal
Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

Mii de agricultori doljeni riscă
să rămână fără ajutorul de la APIA

Mai multe localităţi din nordul şi vestul judeţului
Dolj, care se găsesc răsfirate pe dealuri şi coline unde
solul este foarte sărac şi deloc propice agriculturii,
au fost excluse din categoria zonelor agricole defa-
voriate. Deşi oamenii ar avea nevoie să fie sprijiniţi,
ei nu vor mai beneficia, începând din acest an şi până
în 2020, de banii care le veneau de la APIA. Şi pri-
măriile sunt dezavantajate pentru că nici ele nu vor

mai primi puncte suplimentare la accesarea proiec-
telor cu finanţare europeană, localitatea lor figurând,
aşadar, pe lista comunelor avantajate. Numai în ju-
deţul Dolj sunt afectaţi peste 150.000 de agricultori.
În schimb, au fost declarate zone defavorizate locali-
tăţile care se găsesc în câmpia Dunării, acolo unde
agricultura se face pe cernoziom iar producţiile sunt
mult mai bune decât cele din nordul judeţului.

re. „După aprobarea Comisiei, se
va întoarce la guvern care trebuie
să dea o hotărâre de guvern.
Aceasta este obligatorie de pus în
aplicare de către APIA şi de toate
instituţiile care lucrează cu fonduri
europene. Acesta este motivul pen-
tru care am convenit să facem o
scrisoare deschisă, pe care o adre-
săm Ministerului Agriculturii şi pri-
mului-ministru din care să rezulte
dorinţa noastră de a fi repuşi în
drepturile legitime”, a mai spus
Petre Petrescu.
„Şase ani de acum încolo,
noi crăpăm”

Deşi se află în partea de nord a
judeţului, unde pământurile sunt
de proastă calitate, fiind vorba de
dealuri şi coline,  multe localităţi
nu se găsesc pe lista zonelor de-
favorizate. Răspunsul a fost unul
sec: nu au corespuns celor opt cri-
terii pe care le-a transmis, de data
aceasta, punctul, Comisia euro-
peană. „Nu au făcut altceva de-
cât să aplice nişte criterii primite
unitar. Din punct de vedere al so-
lului, aces te terenuri nu au calităţi
care să duc ă la obţinerea unor
produc ţii normale. Prezintă un
grad mare de eroziune sau au o
aciditate peste medie. Acesta este

motivul pentru care, la nivel eu-
ropean şi la nivelul Guvernului
României, s-au stabilit o serie de
măsuri de sprijin a tuturor c elor
care luc rează ac este pământuri
care să c ompenseze lipsa pro-
ducţiilor.  Şase ani de ac um în-
colo, noi crăpăm,  trebuie să ne
întoarcem la plugul c u boi. Cum
poate un fermier din nordul ju-
deţului să concureze cu unul din
sud?”, a pus problema parlamen-
tarul doljean.

150.000 de agricultori
sunt afectaţi

Cele mai vitregite localităţi sunt
Scaeşti, Seaca de Pădure, Spot,

Vârvor, Carpen,  Coţofenii din
Dos , Melineşti, Tălpaş, Fărc aş,
Coţofenii din Faţă, Argetoaia, Şim-
nicu de Sus, Braloştiţa,  Predeşti,
Cernăteşti, Greceşti, Gogoşu, Bo-
toşeşti Paia, Filiaşi, Almăj, Işalni-
ţa,  Breasta. Pentru agric ultori
princ ipala facilitate era ca APIA
alocă o sumă de bani pentru tere-
nuri aflate în zone defavorizate.
Până acum, era vorba de acorda-
rea unei sume de 83 de euro pe
hectar  care ar urma să nu mai

ajungă la fermieri. O altă conse-
cinţă se va resimţi direct la nive-
lul primăriilor. Acestea beneficiau
de puncte în plus atunci când de-
puneau proiecte pentru finanţare

europeană. „Primarii care sunt as-
tăzi aici reprezintă 150.000 de lo-
cuitori ai Doljului cărora le va fi
interzis accesul la fonduri euro-
pene pentru că nu vor îndeplini
condiţiile de eligibilitate, în con-
curenţă cu zonele favorizate. În
al doilea rând, toate aceste loc ali-
tăţi nu vor mai beneficia de su-
mele de la APIA. Practic, prima-
rii se vor regăsi cu un minus de
câteva sute de milioane de euro”,
a tras concluzia Petre Petrescu.

Un studiu
cu anomalii

Conform c alculelor, numai o
loc alitate ar putea pierde 500.000
de euro pe an ca urmare a aces-
tei măsuri. În total este vorba de
74 de loc alităţi care au fost de-
clarate defavorizate,  faţă de 31
câte au fos t pe vechiul PNDR,
iar majoritatea se găsesc în câm-
pia Dunării. Localităţile cu c el
mai sărac  sol nu se găsesc,  din
păc ate,  în ac eas tă c ategorie.
„Culmea culmilor,  localităţi c um
ar f i Segarc ea,  Bârc a,  Valea
Stanciului,  Băileş ti,  Calafat,  Ga-
licea Mare, Poiana Mare, Ciu-
perc eni – acolo unde es te cer-
noziom,  unde sunt s is teme de
ir igaţii – au fos t declarate zone
defavorizate. Pentru judeţul Dolj,
toate unităţile af late în zone de-
favorizate în care terenurile nu
au potenţial de produc ţie mai
mare de 2.000-2.500 de kilogra-
me nu se mai regăsesc astăzi în
zonele defavorizate”,  a mai afir-
mat deputatul Petre Petrescu.
Grav es te faptul că mare parte
din fermierii ac es tor zone sunt
oameni în vârs tă, fără bani dis-
ponibili,  care nu au decât să lase
terenurile în paragină.  Ori sc o-
pul alocării de către UE a 1,6 mi-
liarde de euro, în perioada 2014-
2020, este tocmai în vederea c o-
rectării acestor  neajunsuri.
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Cota de piaþã a Ford în 2014
a fost de 8,21 %, ceea ce repre-
zintã o creºtere de 17,66 %
comparativ cu anul 2013 când
marca americanã a înregistrat o
cota de piaþã de 6,98%, un re-
cord pentru Ford în ultimii 5 ani
de prezenþã directã pe piaþa din

În 2014...
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ford a fost cea de-a treia cea mai
bine vândutã marcã, înregistrând
cota de piaþã de 8,21%. În 2014,
compania americanã a vândut în
România peste 7039 unitãþi, o creº-
tere de 41,57% faþã de 2013. Fies-
ta continuã sã fie cel mai bine vân-
dut model din gama Ford în Româ-
nia, cu 2575 unitãþi înmatriculate în
2014. Comparativ cu 2013, în 2014
vânzãrile Ford cãtre persoanele

fizice au crescut cu 49,41%, iar în
cazul clienþilor de flotã cu 39,63%.
Conform datelor furnizate de Di-
recþia Regim Permise de Conduce-
re ºi Înmatriculare a Vehiculelor, în
2014 au fost înmatriculate 7039 ve-
hicule Ford. Astfel, în 2014 Ford a
fost cea de-a treia cea mai bine
vândutã marcã din România, înre-
gistrând o creºtere de peste
41,57% faþã de 2013.

Cota de piaþã totalã a Ford în Europa a crescut cu 0,2%
În 2014, la nivel european Ford a vândut 1.16 milioane de vehi-

cule în cele 20 de pieþe, ceea ce reprezintã o creºtere de 7,3 % faþã
de anul precedent. Cota de piaþã totalã a Ford în Europa a crescut
cu 0,2% ajungând în 2014 la 8% –  acesta fiind cel mai bun rezultat
din 2011 încoace. Ford rãmâne în continuare cea de-a doua cea mai
bine vândutã marcã din Europa.

România. Cel mai bine vândut
model Ford al anului 2014 a fost
Fiesta (2575unitãþi), urmat de
Focus (1676 unitãþi) ºi Transit
(827 unitãþi). Anul 2014 a fost
bogat în lansãri de vehicule co-
merciale,  acolo unde gama
Transit a fost reînnoitã complet

prin modele precum Transit
Courier ºi Transit Connect.

„Vânzãrile cãtre
persoanele fizice au
crescut cu 49,41%”

În 2014 vânzãrile de vehicule
comerciale au reprezentat apro-
ximativ 18% din ansamblul vân-
zãrilor mãrcii Ford în România.
“Ne bucurã rezultatele pe care
le-am obþinut în 2014, un an în
care noile noastre produse ºi teh-
nologii ne-au ajutat sã ne îmbu-
nãtãþim vizibil prezenþa pe piaþa
din România. În timp ce în 2014
piaþa a crescut cu 20,32%, Ford
a crescut cu peste 40% ºi sun-
tem mulþumiþi în mod
deosebit de faptul cã
am reuºit sã creºtem
semnificativ vânzãri-
le atât în rândul per-
soanelor fizice, cât ºi
cãtre clienþii de flo-
te.  Din estimãrile
noastre,  vânzãrile
Ford cãtre persoane-
le fizice au crescut
cu 49,41%, iar  în
cazul clienþilor de flo-
tã cu 39,63%”, a de-
clarat Zoltan Bras-
sai, director general
Ford România, Com-

pania Naþionalã de Vânzãri.

Programul gratuit
de conducere pre-
ventivã - Ford Dri-
ving Skills for Life

Alãturi de lansãri importante
de produs precum noul Focus
ºi noul Ford Mondeo, anul 2014
a marcat ºi debutul în România
al programului gratuit de condu-
cere preventivã - Ford Driving

Skills for Life care s-a bucurat
de un real succes în rândul tine-
rilor participanþi. Prin acest pro-
gram, Ford a reuºit sã instru-
iascã în România peste 1000 de
tineri, ceea ce reprezintã o per-
formanþã pentru România ºi lo-
cul pe care îl ocupã în ansam-
blul acestui proiect. “2015 se
anunþã a fi un an dinamic pen-
tru Ford în România întrucât
vom avea un numãr important

de lansãri pentru noi
produse,  inclusiv
mult aºteptatul Ford
Mustang, care în vara
acestui an va ajunge ºi
în þara noastrã. În
plus, ne bucurãm sã
putem continua ºi ex-
tinde în 2015 progra-
mul nostru de condu-
cere preventivã Ford
Driving Skills for Life,
care vine în întâmpina-
rea tinerilor ºoferi ºi îi
învaþã pe aceºtia sã
conducã responsabil ”,
a spus Brassai.

Ziua de ieri a  marchat un mo-
ment special în istoria automobi-
listicã, deoarece clienþii din toatã
Europa, inclusiv din România, au
putut pentru prima datã sã confi-
gureze ºi sã comande noul model
Ford Mustang – dupã mai mult de
50 de ani de la intrarea în produc-
þie a primei versiuni a legendarului
model. Echipat cu motoare 2.3-litri
EcoBoost 314 CP ºi 5.0-litri V8 418

Pentru prima datã

Se deschid listele de comenzi
pentru Ford Mustang în România

Noul model Ford Mustang poate fi acum confi-
gurat ºi comandat în toatã Europa, inclusiv în Ro-
mânia, pentru prima datã de mai bine de 50 de
ani. Autoturismul este disponibil pentru comenzi
cu preþuri începând de la 35.000 euro, TVA in-

clus, pentru versiunea „Coupé”, motor  2.3 Eco-
Boost 314 CP ºi cutie manualã. Noul Ford Mus-
tang poate fi comandat ºi livrat numai de cãtre un
dealer desemnat ca fiind FordStore, iar pentru în-
ceput în România vor exista 2 astfel de locaþii

CP, noul model Mustang în versi-
unile „Coupé” ºi „Convertible”(de-
capotabil) este disponibil în Româ-
nia pentru comenzi, în showroom-
urile FordStore la preþuri începând
de la 35.000 euro TVA inclusiv.
Noul Ford Mustang poate fi co-
mandat i livrat numai de cãtre un
dealer Ford desemnat ca fiind For-
dStore, iar pentru început în Ro-
mânia vor exista 2 locaþii FordSto-

re: BDT (Business Development
Team) ºi Þiriac Auto Bucureºti.
“Nu a fost nicicând un moment mai
bun pentru a introduce aceastã
maºinã legendarã în întreaga Eu-
ropã. Modelul nou Ford Mustang
este cel mai modern, mai evoluat
din punct de vedere tehnologic ºi
mai îndrãzneþ Mustang din istoria
uimitoare a mãrcii,” a spus Roe-
lant de Waard, vice-preºedinte,
Marketing, Sales & Service, Ford
din Europa. Noul model va fi dis-
ponibil pentru clienþi în peste 100
de pieþe. În România, primele uni-
tãþi vor ajunge în trimestrul al doi-
lea al acestui an.

Primele 500 de unitãþi Ford Mustang au putut fi rezervate de cãtre
clienþii din Europa în timpul Finalei Ligii Campionilor UEFA din 2014.
Peste 9.300 de persoane s-au înregistrat online pentru ºansa de a-ºi re-
zerva unul dintre modele în timpul meciului, astfel cãprimele 500 de
cereri s-au realizat în doar 30 de secunde de la demararea campaniei, 2
dintre acestea aparþinand unor clienþi din România.
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GEORGE POPESCU Celălalt  Dumnezeu al tăuNu cunosc alt cărturar  comparabil cu

Mircea Eliade, cu excepţia poate a maestru-
lui său francez, Georges Dumézil, care să fi
oferit prin vasta sa operă ştiinţifică o cheie
mai înţeleaptă de cunoaştere şi de înţelegere
a locului ş i rolului credinţei în societatea
umană. Şi mă întreb, în acest moment de
criză şi de cumpănă a coexistenţei noastre
multi- şi inter-religioase, dacă n-ar trebui să
apelăm, prin lectură şi re-lectură, la mesa-
jul operei sale ca la un veritabil îndrumar.
Mi-a fost dat să întâlnesc şi să cunosc , în
varii contexte, persoane, cetăţeni obişnuiţi
sau oameni de cultură, c are, în numele şi
în spiritul lecţiei sale, probau cea mai fi-
rească înţelegere a sensului alterităţii: acela
al celuilalt al tău.

Într-un mic orăşel universitar din sudul
Braziliei, un savant peruan imigrant din Italia

la vârsta primei tinereţi, mi-a împărtăşit,
odată cu admiraţia sa necondiţionată pen-
tru românul Eliade, şi faptul că lectura ope-
rei sale i-a facilitat accesul la înţelegerea şi
împărtăşirea credinţelor băştinaşilor prin
care reuşise să se împlinească spiritual şi
uman. În alt context şi alt arc de timp,  de-
a lungul unei luni întregi, m-am bucurat de
prietenia unui dascăl algerian, musulman
get-beget, ş i el un fin şi orgolios eliadian.
Cu s tudii academic e în Roma prin anii ’70,
era căsătorit cu patru soţii, refuzând cu o
fervoare pe care n-o înţelegeam atunci ori-
ce dec uplare radicalizantă de la c eea ce el
considera a fi mesajul adevărat,  obligato-
riu paşnic,  umanist, al islamului. Manifes-
ta o neobişnuită curiozitate faţă de orto-

doxismul pe c are îl reperase oc azional în
opera lui Eliade, în parte a lui Vintilă Horia
pe care-l cunosc use la Madrid,  cu mulţi
ani în urmă. După lungi ş i repetate coloc-
vii, interesul său faţă de patrimoniul nos-
tru tradiţional, religios  şi etno-folcloric,
luase forma unei căi iniţiatic e.

Cândva, un scriitor italian îmi relata, cu o
undă de entuziasm împins spre frenezie,
despre un preot catolic, din zona Padovei,
care se strămutase în deşertul Siriei, la iz-
voarele ortodoxiei, unde a trăit, pustnic, mai
bine de un deceniu, predicând cui se întâm-
pla pe acolo şi „scriindu-şi” predicile pe ni-
sip. Întrebat despre „rostul” acestora, defe-
rite efemerităţii, răspunde ritos că, în defi-
nitiv, orice adevărată credinţă se exprimă şi

se atestă între tine şi El; El fiind, în aceeaşi
reprezentare a sa trans-ec umenică, ac el
Dumnezeu, nu Singurul, la singular, ci Sin-
gurii, la plural, pe care, odată ce L-ai ales, îl
slujeşti cu aceeaşi legitimitate cu care cei-
lalţi şi-L slujesc pe AL lor.

Nu ştiu câtă audienţă mai pot avea astăzi,
în lumea divizată şi disputată între atâţia
„maeştri răi”, refugiaţi în cazemate ale into-
leranţei şi urii în care, orbiţi de proprii lor
Dumnezei, îi combat, cu arma, pe Cei ai al-
tor semeni ai lor. Şi mă gândesc că, în ab-
senţa omenescului, nicio credinţă nu are
sens, sfârşind într-o diabolică vacuitate.
Văduvă de suflul omenescului din noi, cre-
dinţa e doar un vas fără conţinut, ca un lac
fără apă, un trup gol de suflet.

Violonistul Alexandru Marian,
născut în anul 1987, îşi datorează
pregătirea de specialitate Liceului
de Artă „Carmen Sylva” din Plo-
ieşti (prof. Adrian Ceapă) şi Uni-
versităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti (licenţă: 2006-2010, cu
conf.  univ.  dr. Ioana Croitoru;
masterat: 2011-2013, cu prof.
univ. dr. Gabriel Croitoru).

Alexandru
Marian

Răzvan Victor
Dragnea

Bogdan
Postolache

Dvorak şi Ceaikovski, într-un recital de muzică de cameră
Stagiunea de muzică de cameră aduce astă-seară, de la ora

19.00, pe scena Filarmonicii „Oltenia”, un trio – vioară, violoncel
şi pian – format din tinerii muzicieni Alexandru Marian, Bogdan
Postolache şi Răzvan Dragnea. În program: Antonin Dvorak –
Trio „Dumky” în Mi minor, nr. 4, op. 90, şi Piotr Ilici Ceaikovski
– Trio elegiac în La minor, op. 50. Un bilet costă 10 lei, cu reducere
la jumătate pentru elevi, studenţi şi pensionari.

S-a afirmat de timpuriu, în cadrul
unor concursuri naţionale de in-
terpretare muzicală, ca un înzes-
trat instrumentist, obţinând impor-
tante premii şi distincţii. A avut
ocazia să colaboreze cu orchestre
de peste hotare – Lanciano (Ita-
lia), Graz şi Linz (Austria) – şi să
susţină recitaluri în Italia (Pesca-
ra) şi Israel. Anul acesta a benefi-

ciat de o bursă acordată de Aso-
ciaţia SONORO. În prezent este
c oncert-maestru al Orc hestrei
Simfonice a Filarmonicii „Oltenia”.

Violoncelistul Bogdan Postola-
che a absolvit Academia de Muzi-
că Bucureşti, la clasa maestrului
Marin Cazacu (2001). A studiat şi
la „Hoc hsc hule fur  Musik und
Theater” Berna (2000-2003),  la

clasa prof. Conradin Brotbek. Şi-
a desăvârşit pregătirea profesio-
nală cu un Master în Stilistică Di-
rijorală la Universitatea Naţională
de Muzică Bucureşti, la clasa ma-
estrului Horia Andreescu (2010-
2012). Activitatea sa orchestrală
este deosebit de bogată: solist in-
strumentist în cadrul Orchestrei
Naţionale Radio (din 2000),
prim-violoncel invitat al Orches-
trei Thunerseespiele Elveţia (din
2002), c olaborator la Berner
Symphonie Orches ter, Orches-
ter Gesselschaft Biel, Orc hestre
de Chambre Laussanne,  MDR
Leipzig (2001-2007),  prim-vio-
loncel la Cyprus Symphonie Or-
chestra (2008), membru al Or-
chestrei de cameră „Virtuozii” din
Buc ureş ti (2008).

Răzvan Victor Dragnea este
licenţiat al Universităţii Naţionale
de Muzică Bucureşti – Facultatea
de Interpretare Muzicală (promo-
ţia 2003, clasa de pian a conf. dr.
Veronica Gaşpar). În cadrul ace-
leiaşi prestigioase instituţii a absol-

vit cursurile de master (2004), în
2012 obţinând şi titlul de Doctor în
Muzică. Este deţinătorul unor im-
portante premii şi distincţii naţio-
nale şi internaţionale şi a întreprins
numeroase turnee încă din anii 1990
– în Africa de Sud, Japonia, Unga-
ria,  Germania,  Franţa, I talia,
Portugalia. Din 1991, când a de-
butat în compania Orchestrei Na-
ţionale Radio Bucureşti sub baghe-
ta regretatului maestru Iosif Con-
ta, interpretând Concertul în Do
major, K. 467 de W. A. Mozart,
Răzvan Dragnea a concertat ală-
turi de prestigioase orchestre sim-
fonice. Încă de la începutul carie-
rei solistice a abordat un reperto-
riu vast, pe care l-a pus în valoare
atât cu prilejul concursurilor la care
a participat, cât şi în concertele şi
recitalurile susţinute în ţară şi în
străinătate. Printre partenerii săi de
scenă o amintim pe celebra sopra-
nă Mariana Nicolesco, alături de
care a participat la mai multe ma-
nifestări artistice.

MAGDA BRATU

Protocoalele de colaborare între
Universitate şi inspectoratele şcolare

Universitatea din Craiova va încheia
protocoale de colaborare cu inspecto-
ratele şcolare din regiunea Sud-Vest
Oltenia (Dolj, Vâlcea, Mehedinţi şi Olt).
Evenimentul va avea loc astăzi, ora 1200,
în sala 420 – Rectorat. Dintre proiecte-
le care vor fi implementate în partene-
riat cu inspectoratele: „Şcoala Altfel”;
„Caravana Învăţământului Oltean”;
„Cupa Universităţii din Craiova pentru
liceele Olteniei”; „Studenţii noştri pot mai
mult!” şi „Zilele Porţilor Deschise”. Prin
intermediul acestui protocol se oferă
suport elevilor, în vederea pregătirii la
disciplinele din programa de bacalaureat,
dar şi cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar care vor susţine examenele de
titularizare, definitivat şi gradul didactic II, în
anul 2015”. „Proiectele incluse în cadrul aces-
tui protocol vizează o colaborare cât mai bună
între instituţiile implicate, în vederea asigură-

rii calităţii învăţământului din această regiu-
ne, cât şi atragerea unui număr cât mai mare
de studenţi la Universitatea din Craiova”, se
precizează într-un comunicat de presă al Uni-
versităţii din Craiova.

MARGA BULUGEAN

Prima carte de
poveşti, scrisă la 9 ani

Gabriela Pârvulescu este elevă în c lasa
a III-a B, la Şcoala Gimnazială „Gheorghe
Ţiţeica” din Craiova şi iubeşte poveştile. Aşa
de mult înc ât ea însăşi a început să-şi ima-
gineze întâmplări minunate pe care le-a aşe-
zat apoi pe hârtie. Poveştile fetiţei s-au adu-
nat într-o c ărticică pe care a intitulat-o „Co-
pilăria ca o poveste”. Volumul va fi lansat,
în această seară, la ora 17.00, la Biblioteca
Judeţeană ”Alexandru şi Aristia Aman”, în
sala „Acad.  Dinu C. Giurescu”. Alături de
autoare vor fi dascălul Lucia Delevedova
şi toţi colegii de clasă c are îi împărtăşesc
cu mândrie succesul.  În cadrul evenimen-
tului, va fi derulat şi filmul „Colţ de rai”
protagonişti fiind elevii clasei a III-a B şi
va f i prezentată expoziţia de desene a ele-
vei Luminiţa Cotolan.

LAURA MOTÎRLICHE
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Descoperitorul a anunţat
imediat Poliţia şi Direcţia
pentru Cultură Dolj

Descoperirea celor două mor-
minte de războinici celţi a fost fă-
cută întâmplător, pe data de 14 ia-
nuarie a.c., la aproximativ 4 km
de localitatea Desa, în punctul nu-
mit Balta Lunguliţa. Autorul este un
localnic – Dan Cioclea, pasionat
de istorie, posesor autorizat, de
aproximativ un an, al unui detec-
tor de metale. În 2005 şi 2006,
bărbatul chiar a făcut parte din
echipa care i-a sprijinit pe specia-
liştii Muzeului Olteniei la săpături-
le de pe şantierul arheologic des-
chis în punctul cunoscut sub nu-
mele „Castraviţa”.

Imediat ce a găsit vestigiile ar-
heologice, Dan Cioclea a înştiinţat
Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Dolj şi Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Dolj, ai căror reprezen-
tanţi s-au deplasat la faţa locului,
constatând cele semnalate, pre-
luând obiec tele desc operite ş i
transferându-le apoi în custodia
Muzeului Olteniei. „Instituţia noas-
tră are datoria să preia şi să înre-
gistreze aceste descoperiri arheo-
logice întâmplătoare şi, în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare, să
le preda unui expert, pentru a face
o expertiză corectă a lor. Ceea ce
am şi făcut, în urma deplasării la
Desa”, a precizat Cătălin Davi-
descu, inspector în cadrul Direc-
ţiei pentru Cultură Dolj.
Şantierul la Desa,
an de an surprinzător
pentru arheologii craioveni

Pare că este vorba de o desco-
perire foarte importantă, aprecia-
ză arheologii craioveni, care s-au
familiarizat, în ultimii ani de şanti-
er arheologic la Desa, cu artefac-
tele din mormintele de incineraţie
aparţinând unor războinici. De alt-
fel, Punctul „Castraviţa”, aflat pe
malul Dunării, este unul deosebit
de spectaculos, având în vedere că
fiecare campanie i-a surprins pe
arheologi prin descoperirile făcu-
te: cele mai vechi morminte de in-
cineraţie din sud-es tul Europei
(cca. 2300 a. Chr. – 1900 a. Chr.,
Epoc a Bronzului), morminte tu-
mulare ale unor războinici iliri din
Prima Epocă a Fierului (cca. 800
a. Chr. – 650 a. Chr.), c imitirul
celtic, cel mai vechi castru din pia-
tră ridicat pe teritoriul Olteniei, încă

Pagină realizată de MAGDA BRATU

Cele 9 piese din fier vor fi cercetate şi evaluate de specialişti
ai Muzeului Olteniei şi autorizaţi de Ministerul Culturii

Un localnic din comuna doljeană Desa, pasio-
nat de istorie şi deţinător autorizat de detector
de metale, a descoperit, în urmă cu câteva zile,
un inventar metalic format din 9 piese „extrem
de rare”. Cel puţin aşa le apreciază reprezentan-
ţii Muzeului Olteniei din Craiova, în a cărui cus-
todie acestea au ajuns, urmând ca în curând să
fie expertizate şi evaluate.

Este vorba de armament din fier cu care doi răz-
boinici, probabil celţi, au fost înmormântaţi, alături
fiind găsite şi fragmente din oasele incinerate ale
acestora. Între obiecte se află o sabie în teacă, un

vârf de lance şi alte două de suliţă, precum şi o
lamă folosită la bărbierit, toate cu o vechime de
peste 2000 de ani. Ceea ce i-a uimit pe specialiştii
muzeului craiovean a fost starea foarte bună de con-
servare a pieselor şi faptul că ele au ieşit la iveală la
o distanţă considerabilă – 6 km – de situl arheologic
în care aceştia fac cercetări de aproximativ 15 ani.

Obiectele vor intra în patrimoniul instituţiei,
iar descoperitorul se va alege, conform legisla-
ţiei în vigoare, cu 30% din valoarea lor, plus o
bonificaţie de 15% dacă se dovedeşte că sunt de
importanţă excepţională.

din vremea împăratului roman
Domiţian, un mormânt carpic cu
depunerea rituală a unui lup, pre-
cum şi un tezaur cu monede din
aur, unic în felul său, datat în se-
colul al XIX-lea. Descoperirea lui
Dan Cioclea se află însă la aproxi-
mativ 6 km de „Castraviţa”.
Alte 9 morminte,
unele cu inventar funerar
asemănător, scoase la iveală

„S-a găs it inventarul metalic
care provine de la două morminte
de războinici celţi, probabil. E vor-
ba de armamentul acestora, foarte
interesant. La faţa locului am iden-
tificat şi oasele incinerate ale celor
doi războinici. Ca datare, piesele
se încadrează cândva de la mijlo-
cului secolului III î.Chr. până la
mijlocul secolului II î.Chr., deci au
o vechime de aproximativ 2200 de
ani”, a explicat Florin Ridiche,
arheolog, totodată manager al
Muzeului Olteniei. Acesta a preci-
zat că în campaniile de cercetări
arheologice sistematice în locali-
tatea doljeană Desa, în punctul
numit „Castraviţa” au mai fost des-

coperite 9 astfel de mor-
minte, dintre care însă
doar 3 aveau un inventar
funerar asemănător cu cel
găsit acum.

Cât priveşte relevanţa
descoperirii, Florin Ridi-
che subliniază că ea contribuie la
o mai bună cunoaştere a culturii
celtice, cu nu puţinele ei mistere.
Unul dintre ele, spre exemplu, este
faptul că mormintele războinicilor
se află la distanţe mari unul faţă de

celălalt, ceea ce în cercetările din
perioada interbelică l-a derutat şi
pe reputatul arheolog, istoric, et-
nograf şi folclorist C.S. Nicolăes-
cu-Plopşor, acesta considerând că
are de-a face cu înmormântări izo-
late. „În realitate, sunt adevărate
cimitire de războinici. Este vorba
de un fel de aristocraţie tribală din
vremea scordiscilor – numele tri-
bului celtic care a locuit în această
zonă”, a menţionat Ridiche. Chiar
şi în cazul recentei descoperiri, dis-
tanţa dintre cele două morminte
este de aproximativ 5 metri.
Între artefacte – o sabie
în teacă, vârfuri de lance
şi de suliţă

Toate c ele 9 obiecte ieşite la
iveală în urmă cu câteva zile sunt
din fier ş i au fos t apreciate ca
„foarte rare”. Într-unul dintre mor-
minte au fost găsite un vârf de lan-
ce, folosită de obicei de războini-
cii pedestraşi, o sabie băgată în
teacă, ambele îndoite ritual, plus o
lamă utilizată în antichitate pentru
bărbierit. În celălalt mormânt au
fost descoperite două vârfuri de

suliţă, care se pare că aparţineau
războinicilor  c ălare. Inventarul
metalic mai cuprinde un cuţit, pre-
cum şi alte trei obiecte care încă
nu au fost clar determinate. Îm-
preună cu acestea, la muzeu au

ajuns şi două mostre mai mari ale
oaselor incinerate, restul fragmen-
telor urmând să fie recuperate în
urma unor săpături arheologice,
care vor avea loc în vară.

„În momentul de faţă, la Mu-
zeul Olteniei – şi c red că numai
aici – mai există încă patru sau
cinci astfel de piese. Alte muzee
din ţară nu au un astfel de inven-
tar funerar. E vorba de o popula-
ţie c are a loc uit în nord-vestul
Bulgariei şi sud-vestul Olteniei, de
aceea şi numărul mare de as tfel
de desc operir i c onc entrate în
această zonă”, a mai spus arheo-
logul Florin Ridiche.
Buna conservare a pieselor,
determinată de focul incinerării

Ce îi uimeşte pe specialiştii Mu-
zeului Olteniei este starea foarte
bună de conservare a celor 9 pie-
se. Există,  însă, o explicaţie pen-
tru aceasta, care se leagă de ri-
tualul de incinerare a războinici-

lor. „Aşa c um am
cons tatat din analiza
oaselor,  cei ucişi în
timpul luptelor erau
incineraţi pe un rug
format din papură.
Spre surprinderea
multora, es te o plan-
tă c e dezvoltă o tem-
peratură foarte mare
de incinerare într-o
perioadă sc urtă de
timp, mult mai mare
decât lemnul. Arme-
le găsite ac um sunt
foarte bine conserva-
te pentru că au stat

pe rugul de incineraţie alături de
decedat şi, trecând prin focul in-
cinerării, au căpătat o formă de
călire a metalului, c eea ce a dus
la buna lui c onservare”, a expli-
cat Ridic he.

12 luni pentru săpături
arheologice preventive,
18 luni pentru evaluare

În perioada următoare, obiectele
vor intra într-un proces de con-
servare, neputând fi încă restau-
rate de specialiştii muzeului craio-
vean întrucât ins tituţia este deo-
camdată doar custodele descope-
ririi. De-abia după primirea rezul-
tatului expertizei, făcută de un ex-
pert autorizat de Ministerul Cultu-
rii, şi în urma efectuării plăţii către
descoperitor (evaluarea având un
termen legal de maximum 18 luni),
piesele vor intra definitiv în patri-
moniul Muzeului Olteniei. Potrivit
legii, reprezentanţii instituţiei au
obligaţia ca în termen de 12 luni
să realizeze săpături arheologice
preventive în punctul în care s-a
făcut desc operirea. În tot acest
timp, zona, pe o rază de 50 m, va
căpăta statut de sit arheologic pro-
tejat, nici unei persoane care deţi-
ne detector de metale nemaifiindu-
i permis accesul.

***
Pe lângă şantierului arheologic

de la Desa,  specialiştii Muzeului
Olteniei îşi propun ca în campania
arheologică 2015, din această vară,
să se reîntoarcă la săpăturile de la
Cioroiu Nou şi Răcari. „Cu spriji-
nul financiar al Consiliului Judeţean
Dolj, avem în obiectiv şi să facem
o scanare geomagnetică la Biseri-
ca Mănăstirii Coşuna,  după ce
luăm legătura cu reprezentanţii
Mitropoliei Olteniei şi cu Primăria
municipiului Craiova, pentru a afla
mai multe despre Pelendava roma-
nă. Deci nu intenţionăm să facem
săpături arheologice anul acesta,
până nu facem o scanare geomag-
netică, să vedem ce alte ruine se
mai află în subsol”, a adăugat ma-
nagerul Muzeului Olteniei.
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Cel puþin 50 de agenþii guvernamen-
tale americane ºi-au echipat în secret
ofiþerii cu dispozitive radar care permit
obþinerea unor imagini din interiorul ca-
selor, o practicã ce genereazã noi îngri-
jorãri cu privire la amploarea suprave-
gherii guvernamentale, relateazã USA
Today, în ediþia electronicã. Aceste agen-
þii, inclusiv FBI ºi U.S. Marshals Servi-
ce, au început sã foloseascã tot mai mult
sistemele radar în ultimii doi ani, fãrã o
autorizaþie din partea justiþiei ºi fãrã sã
dezvãluie public când ºi unde vor fi fo-
losite acestea. Tehnologia ridicã proble-
me legale ºi de intimitate, deoarece Cur-
tea Supremã de Justiþie a Statelor Unite a decis
cã ofiþerii nu pot folosi în general senzori de
înaltã tehnologie pentru a obþine informaþii de-
spre interiorul locuinþei unei persoane fãrã sã
deþinã un mandat de percheziþie. Radarele func-
þioneazã ca niºte fini detectori de miºcare, fo-
losind unde radio pentru detectarea miºcãrilor,
precum respiraþia umanã, de la o distanþã de
peste 15 metri. Acestea pot depista dacã în casã
este vreo persoanã, unde se aflã ºi dacã se miº-

Australia a ridicat nivelul
de alertã teroristã
pentru poliþiºtii sãi

Australia a ridicat, ieri, nivelul
de alertã faþã de ameninþarea te-
roristã ce-i vizeazã pe poliþiºtii sãi,
explicând cã un numãr mic de aus-
tralieni inspiraþi de jihadism vor
sã atace forþele de ordine, relatea-
zã AFP. Poliþia federalã a explicat
cã decizia de a introduce, pentru
prima datã, nivelul „ridicat” de
alertã referitor la forþele de ordine
a fost luatã îndeosebi pe fondul in-
formaþiilor strânse de cãtre servi-
ciile de informaþii. Angajatã împre-
unã cu americanii în lupta împo-
triva combatanþilor Statului Isla-
mic în Irak ºi în Siria, Australia a
ridicat deja, în septembrie, nivelul
de alertã global faþã de ameninþa-
rea teroristã reprezentatã de jiha-
diºti la întoarcerea lor din Irak ºi
Siria. „Evenimentele recente sur-
venite în Franþa, Canada ºi Aus-
tralia ne-au amintit o realitate
durã, cea care se referã la riscuri-
le legate de meseria de poliþist”, a
declarat poliþia într-un comunicat.

Liderul grupãrii Statul Islamic,
grav rãnit într-un raid aerian

Liderul grupãrii radicale jiha-
diste Statul Islamic (SI), Abou Bakr
al-Baghdadi, a fost rãnit în timpul
unui raid aerian efectuat de coali-
þia internaþionalã în nord-vestul
Irakului, a indicat premierul ira-
kian Haider al-Abadi, citat de RIA
Novosti. „Liderul SI a fost grav rã-
nit în oraºul Al-Qaim, în timpul
unei lovituri aeriene, dar el a su-
pravieþuit în mod miraculos”, a
spus al-Abadi într-un interviu pen-
tru ziarul „Al-Hayat”. Potrivit pre-
mierului irakian, Abou Bakr al-
Baghdadi se aflã în cea mai mare
parte a timpului în Siria. SI a pre-
luat anul trecut controlul asupra
unor importante zone din Irak, în
special din nordul ºi vestul acestei
þãri, iar atrocitãþile pe care aceas-
tã grupare ultraradicalã le-a co-
mis pe teritoriul irakian, dar ºi pe
cel sirian, a determinat crearea de
cãtre Washington a unei coaliþii
internaþionale care efectueazã rai-
duri aeriene în cele douã þãri ºi
care susþine militar armata în Irak.

Turcia: Alte 19 persoane
arestate în scandalul
interceptãrilor ilegale

Nouãsprezece persoane au fost
arestate ieri în Turcia, în cadrul
anchetei privind interceptarea
ilegalã a convorbirilor preºedin-
telui Recep Tayyip Erdogan, infor-
meazã AFP ºi Reuters. Noua ope-
raþiune, care a avut loc în patru
oraºe, între care Ankara ºi Istan-
bul, a vizat de data aceasta func-
þionari ai Autoritãþii Administra-
tive a Reglementãrii Telecomuni-
caþiilor (TIB), a informat agenþia
de ºtiri Anadolu. În total, pe nu-
mele a 28 de persoane au fost emi-
se mandate de arestare. Aceºti sus-
pecþi sunt bãnuiþi cã ar fi înregis-
trat ilegal conversaþii telefonice
ale unor oameni de afaceri, poli-
ticieni ºi membri ai guvernului is-
lamo-conservator, între care ºi
ºeful statului, Recep Tayyip Erdo-
gan. Aceastã nouã operaþiune este
ultima dintr-o lungã serie de ares-
tãri realizate începând cu luna iu-
lie, în cursul cãrora zeci de per-
soane, printre care ºi numeroºi po-
liþiºti, au fost reþinuþi.

Gruparea Statul Islamic (SI)
a ameninþat ieri, într-o nouã în-
registrare video, cã va executa

Liberalii ºi-au dat acordul pen-
tru formarea unei coaliþii de guver-
nare din care sã facã parte cele trei
partide proeuropene intrate în Par-
lamentul Republicii Moldova dupã
alegerile legislative din 30 noiem-
brie, a anunþat liderul Partidului
Liberal, Mihai Ghimpu, în urma
unei noi runde de negocieri, des-
fãºurate ieri, chiar la Aeroportul din
Chiºinãu, în sala delegaþiilor VIP,
cu medierea unor oficiali europeni,
informeazã Jurnal.md ºi Unimedia.
„În 2009 ne-am asumat drumul
european, acum trebuie sã fim res-
ponsabili”, a declarat Mihai Ghim-
pu, precizând cã, în prezent, „nu
sunt alþii mai buni decât noi”. „Asta
e realitatea, ãsta e votul cetãþeni-
lor. Parcã fiecare dintre noi a zis
«da», dar a rãmas sã mai discu-
tãm (...) Noi, liberalii, suntem pen-
tru aceastã alianþã. Astãzi am mai
fãcut un compromis. O sã aflaþi
mai târziu despre ce e vorba”, a

SUA: Radarele folosite de poliþie pot obþineSUA: Radarele folosite de poliþie pot obþineSUA: Radarele folosite de poliþie pot obþineSUA: Radarele folosite de poliþie pot obþineSUA: Radarele folosite de poliþie pot obþine
imagini din interiorul locuinþelorimagini din interiorul locuinþelorimagini din interiorul locuinþelorimagini din interiorul locuinþelorimagini din interiorul locuinþelor

cã. Foºti ºi actuali oficiali federali susþin cã in-
formaþia este criticã pentru menþinerea siguranþei
ofiþerilor în cazul în care aceºtia iau cu asalt
clãdirile sau salveazã ostatici. Dar avocaþii pen-
tru drepturile omului ºi judecãtorii ºi-au expri-
mat îngrijorãrile cu privire la circumstanþele în
care agenþiile guvernamentale ar putea folosi ra-
darele ºi faptul cã le-au folosit pânã în prezent
fãrã ºtirea populaþiei. „Ideea cã Guvernul poate
trimite semnale prin pereþii casei tale pentru a

vedea ce se întâmplã în interior este pro-
blematicã”, a declarat Christopher So-
ghoian, specialist în tehnologie la Uniu-
nea Americanã pentru Libertãþi Civile,
care crede cã „tehnologiile care permit
poliþiei sã vadã în interiorul unei case
sunt printre cele mai intruzive instru-
mente de care dispune poliþia”. Folosi-
rea radarelor de cãtre agenþi nu a fost
cunoscutã pânã în decembrie, când o
Curte federalã de Apel din Denver a de-
clarat cã ofiþerii au folosit unul înainte
de a intra într-o casã pentru a aresta un
bãrbat care încãlcase termenii eliberãrii
condiþionate. Judecãtorii ºi-au exprimat

îngrijorarea cã agenþii au utilizat noua tehnolo-
gie fãrã un mandat de perchiziþie, avertizând cã
„folosirea fãrã mandat a unui astfel de instru-
ment puternic pentru a cãuta în interiorul lo-
cuinþelor ridicã întrebãri grave cu privire la res-
pectarea celui de-al Patrulea Amendament”.
Unele dispozitive radar au capacitãþi mult mai
avansate, prezentând inclusiv imagini tridimen-
sionale cu persoanele aflate în interiorul clãdi-
rii, potrivit materialelor oferite de producãtor.

Republica Moldova: Liberalii ºi-au dat acordul
pentru formarea unei coaliþii de guvernare

Statul Islamic ameninþã cu executarea a doi ostatici
japonezi ºi cere o rãscumpãrare de 200 milioane dolari

completat el. Preºedintele Partidu-
lui Liberal Democrat al Republicii
Moldova (PLDM), Vlad Filat, a
subliniat importanþa discuþiilor de
ieri, explicând cã „am fãcut un pas
important pentru a înþelege mai
bine cum stau lucrurile. Continuãm
sã muncim. Ne-au recomandat
(mediatorii europeni) sã continuãm
procesul de integrare europeanã.
Nu am discutat despre un guvern
minoritar, ci despre formarea coa-
liþiei între aceste trei partide. (...)
Mâine veþi afla rezultatul”. Liderul
Partidului Democrat (PD), Mari-
an Lupu, a refuzat sã spunã dacã
în timpul consultãrilor cu partene-
rii europeni s-a discutat despre o
eventualã coaliþie cu Partidul Co-
muniºtilor. „Nu am discutat în de-
talii formatul de coaliþie. Asta ar în-
semna presiuni, interferenþe (...)
Prezenþa oficialilor europeni a fost
un semn de interes pentru ceea ce
se întâmplã în Republica Moldo-

va, pentru continuitatea politicilor
de integrare europeanã. Le-am
spus adevãrul. Colegii (europeni)
nu au venit pentru a ne cere ceva.
S-au condus dupã principiul euro-
pean: ei nu fac imixtiuni în politi-
cile altor þãri”, a
spus Lupu. Potrivit
unor surse apro-
piate negocierilor,
citate de Jurnal TV,
oficialii europeni s-
ar fi declarat împo-
triva unei eventua-
le coaliþii de guver-
nare cu PCRM.
Din delegaþia euro-
peanã prezentã la
Chiºinãu au fãcut
parte preºedintele
partidului paneuro-
pean Alianþa Libe-
ralilor ºi Democra-
þilor pentru Europa
(ALDE), Graham

Watson, preºedintele Comisiei pen-
tru Politicã Externã a Parlamentu-
lui European, Elmar Brok, ºi vice-
preºedintele Grupului Alianþei Pro-
gresiste a Socialiºtilor ºi Democra-
þilor din PE, Knut Fleckenstein.

doi japonezi, despre care afirmã
cã-i deþine ostatici ºi cere o rãs-
cumpãrare de 200 milioane do-

lari de la guvernul japonez, rela-
teazã AFP, DPA ºi Reuters. În
înregistrare, difuzatã pe site-uri-
le jihadiste ºi a cãrei autenticita-
te n-a putut fi stabilitã deocam-
datã, SI, care controleazã largi
teritorii din Irak ºi Siria, ame-
ninþã cã-i „va omorî în decurs
de 72 de ore pe cei doi ostatici”.
Potrivit AFP, este prima datã
când SI, cunoscut pentru bru-
talitatea sa, anunþã cã deþine
ostatici japonezi. Organizaþia i-
a identificat ca fiind Haruna Yu-
kawa ºi Kenji Goto Jogo. În în-
registrare poate fi vãzut un bãr-
bat în uniforma neagrã jihadis-
tã, care þine în mânã un cuþit ºi
vorbeºte în englezã, în faþa ca-
merei, stând între doi ostaticii
îmbrãcaþi în portocaliu. Înregis-

trarea era difuzatã în timp ce
premierul japonez, Shinzo Abe,
se aflã în vizitã la Ierusalim, ur-
mând sã se întâlneascã cu pre-
ºedintele palestinian Mahmoud
Abbas la Ramallah (Cisiordania),
ultima etapã a unui turneu care
a inclus Egipt, Iordania ºi Isra-
el. „Sunt indignat foarte mult de
un astfel de act. Cer ferm sã nu
se facã nici un rãu ostaticilor ºi
ca ei sã fie eliberaþi imediat”, a
declarat Abe presei la Ierusalim,
dând totodatã asigurãri cã Japo-
nia, în pofida luãrii de ostatici,
nu-ºi va anula ajutorul nemilitar
de 200 de milioane de dolari pro-
mis þãrilor afectate de expansi-
unea SI, despre care se fãcea
vorbire în înregistrarea difuzatã
de jihadiºti.
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Anunþul tãu!
Swiss company hire PHP

& Javascript Developer. Ideal
candidate profile will include:
- PHP, MySQL, PostgreSQL,
Symphony(2), Javascript,
Ajax, LAMP experience; - Big
project experience / high traf-
fic / high load / scalability
knowledge; - Very good En-
glish. German and experien-
ce with OroCRM would be a
huge advantage. More infor-
mation by email office@-
brains-software.com or call
0745.662.652.

COMUNA CARPEN titular
al proiectului «SISTEM DE ALI-
MENTARE CU APÃ ªI CANA-
LIZARE ÎN COMUNA CAR-
PEN, SATELE CARPEN ªI
CLEANOV, JUDEÞUL DOLJ-
CONSTRUCÞIE NOUÃ» anun-
þã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de înca-
drare de cãtre APM Dolj, pen-
tru proiectul propus a fi am-
plsat în COMUNA CARPEN.
1.Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-V, în-
tre orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comen-
tarii / observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la
data de 31.01.2015.

Anunþul tãu!
ANUNÞ privind forma-

rea ºi consultarea publicu-
lui în conformitate cu ordi-
nul nr. 2701/30dec.2010 al
MDRT asupra propunerilor
preliminare din “Plan Urba-
nistic de Detaliu CONSTRUI-
RE LOCUINTÃ P+1E, strada
Viºinului, nr. 1C”, beneficiari
ROTARU ION ºi ROTARU
MARI, proiectant s.c. Giur-
giulescu Proiect s.r.l.. Publi-
cul este rugat sã transmitã
observaþii asupra documen-
taþiei expuse/disponibile la
sediul Primãriei Municipiu-
lui Craiova - Serviciul Urba-
nism: str. A.I.Cuza, nr. 7, sau
pe pagina de internet a Pri-
mariei Craiova www.prima-
riacraiova.ro - în perioada
21.01.2015-28.01.2014, între
orele 8.00-16.00. Publicul
este invitat sã participe la co-
mentarea propunerilor su-
puse procesului de avizare
ºi elaborarea propunerii fi-
nale, care include toate ob-
servaþiile ºi se supune pro-
cedurii de transparenþã de-
cizionalã. Raspunsul la ob-
servaþiile transmise va fi pu-
blicat pe pagina de internet
a Primãriei Craiova ºi va fi
prezentat, timp de 10 zile de
la încheierea perioadei de
consultare a publicului, la
sediul propriu.

Anunþul tãu!
S.C. ECOMED EASTERN

EUROPE S.R.L. Bucureºti, a
depus documentaþia pentru
obþinerea  Avizului de Gospo-
dãrire a Apelor la obiectivul:
Staþie de fluide preparare- con-
diþionare-recuperare ºi stoca-
re: Instalaþie de tratare deºeuri
periculoase ºi nepericuloase în
comuna Hurezani, judeþul Gorj.

RECLAMANTUL posesor
Badea Ilie, domiciliat în Comu-
na Bucovãþ, Sat Leamna de
Jos, Jud. Dolj, invocã în dosa-
rul 8355/215/2014 al Judecã-
toriei Craiova, dobândirea pro-
prietãþii prin uzucapiune asu-
pra imobilului teren în supra-
faþã de 596 mp, situat în intra-
vilanul Comunei Bucovãþ, Sat
Leamna de Jos, Judeþul Dolj,
având urmãtoarele vecinãtãþi:
la Nord- Stroe Marius, la Est -
Cârciumaru Dumitru, la Sud-
DC 306, la Vest - Stroe Marius.
Se someazã orice persoanã in-
teresatã sã facã opoziþie, în caz
contrar, în termen de 6 luni de
la emiterea ºi publicarea pre-
zentei somaþii se va trece la
judecarea cererii. Somaþia se
va afiºa la imobilul în litigiu, la
sediul instanþei, la sediul Pri-
mãriei Comunei Bucovãþ, Ju-
deþul Dolj, la sediul OCPI Dolj
ºi se va publica în douã ziare
de largã rãspândire, din care
cel puþin unul de circulaþie
naþionalã, conform dispoziþii-
lor art.1051 alin.1 NCP Civ. 
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de
covrigi, produse
patiserie, vânzã-
toare orice ma-
gazin, îngrijire
copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/
552.089; 0747/
072.570.
Doamnã tânãrã
doresc îngrijire co-
pil. Telefon: 0720/
008.623.

OFERTE SERVICIU
AJGAJEZ BU-
CÃTAR CU EX-
P E R I E N Þ Ã
PENTRU RE-
STAURANT ÎN
MUNIC IP IUL
CALAFAT. SALA-
RIU ATRACTIV
ªI NEGOCIABIL.
CAZARE ASIGU-
RATÃ DUPÃ
CAZ. TELEFON:
0761/643.240.

Caut doamnã vã-
duvã sub 65 ani
pentru menaj
uºor la bâtrân 74
ani, 2 zile / sãptã-
mânã. Telefon:
0766/304.708.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.

Persoanã serioa-
sã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog serio-
zitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cã-
min nr. 2, str. Put-
nei. Telefon: 0768/
437.838.

APARTAMENTE
Vând apartament 2
camere decoman-
dat (48 mp) Craio-
viþa Nouã, bl. 162B,
etaj 1. Telefon:
0770/496.453.
VÂND apartament
2 camere, 54 mp,
1 Mai - Confecþii,
33.000 Euro. Tele-
fon: 0764/693.220.
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Tele-
fon: 0762/109.595.
Particular vând
apartament 2 se-
midecomandat
etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

VÂND aparta-
ment 2 camere,
Craioviþa Nouã,
stradal, etaj 1, îm-
bunãtãþit. Telefon:
0351/177.594,
0762/482.044.

CASE
Vând casã comu-
na Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.
Vând casã în co-
muna Goieºti.
Preþ negociabil.
Telefon: 0756/
252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren
comuna Cernã-
teºti, sat Raznic.
Telefon: 0769/
844.209
Vând casã 500
mp teren zonã
centralã, idealã
afaceri. Telefon:
0737/639.237.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând casã + ane-
xe gospodãreºti în
centrul comunei
Periºor cu teren
17 ari, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craio-
va, 5 camere izola-
tã termic, termopa-
ne, încãlzire centra-
lã sau schimb cu 2
apartamente a 2
camere / variante.
Telefon: 0746/
498.818.

TERENURI
Vând 400 mp te-
ren intravilan în
Segarcea, str. Uni-
rii, nr. 29F,  13 m la
stradã, cadastru.

Preþ 1,5 euro/m.p.
Telefon: 0251/
428.415; 0740/
510.255.
Vând 2.600 mp
teren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor -
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp
Bãile Govora, toa-
te utilitãþile, împrej-
muit, studiu geo-
tehnic, lângã pã-
dure. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, în-
chiriez teren, Ca-
lea Bucureºti, km
9, ideal halã,
showroom, 1000
m, benzinãrie,
parc auto, sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon:
0762/109.595.

Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Intravilan, Podari,
673 mp, curent
electric, puþ forat,
fosã septicã, caba-
nã + fundaþie,
18.500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0732/381.876.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, par-
celabil. Telefon:
0744/563.823.

Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
Vând Renault Clio
2003 full, taxa ne-
recuperatã 2150
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.
Vând Solenza
motor “Clio”,
benzinã, 2004,
consum 4%,
90.000 Km, cu-
loare alb, 1000
Euro. Telefon:
0749/059070.
Vând Cielo 2007.
Telefon: 0767/
153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de
lucernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.

Vând groapã ci-
mitir Roboaica.
Telefon: 0746/
901.203.
Vând mobilã dor-
mitor tineret tip
MOBEXPERT.
Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã
pentru farmacie.
Telefon: 0755/
074.742.
Vând abric origi-
nal fãrã motor.
Telefon: 0744/
545.771.
VÂND criptã beto-
natã (un loc), ne-
folositã, în cimitirul
catolic Craiova cu
posibilitatea de
etajare. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0253/334.494.
Vând ºase tabure-
le (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând þiglã JIM-
BOLIA ºi cãpriori.
Telefon: 0722/
943.220.

Vând sobe din te-
racotã cu 10 rân-
duri. Telefon: 0757/
072.050.
Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351/
425.559.
Vând saltea Dor-
meo 2/1 m cu husã
nefolositã - 100 lei,
2 ferestre cu toc ºi
geam - 25 lei / bu-
catã, lustree cu 2-5
braþe - 20 lei / bu-
catã. Telefon:
0770/303.445.
Vând þuicã natura-
lã, preþ convenabil.
Telefon: 0725/
576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã
cca 150 ani, lemn
masiv, geamuri
cristal (2,05- 2,37-
0,60), cãrþi beletris-
ticã, stare bunã.
Telefon: 0737/
639.237.
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Semnãtura:..........................................

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:

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

Primãria Ostroveni angajea-
zã pe bazã de contract prestãri
servicii, persoanã fizicã auto-
rizatã pentru a opera în Re-
gistrul Agricol pe suport de
hârtie ºi format electronic da-
tele privind fondul funciar din
comuna Ostroveni.

Ofertele se primesc la sediul
Primãriei Ostroveni ºi pe
adresa de e-mail: ostroveni@-
cjdolj.ro pânã pe data de
21.01.2015.

Primãria Ostroveni achi-
ziþioneazã pe bazã de con-
tract de prestãri servicii,
servicii juridice de consul-
tanþã, asistenþã a instituþiei
în relaþiile cu terþe persoa-
ne fizice sau juridice ºi de
reprezentare a instituþiei în
instanþã. Ofertele se pri-
mesc la sediul Primãriei

Ostroveni ºi pe adresa de
e-mail: ostroveni@cjdolj.ro
pânã pe data de 21.01.2015.

Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã
aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12V
nou, delcou aprin-
dere Dacia 1310
nou, arzãtoare
gaze sobã D 600
mm. Telefon: 0251/
427.583.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

GARSONIERE
Cumpãr garsoni-
erã în Craioviþa
Nouã. Telefon:
0740/887.095.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez spaþiu co-
mercial 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 garso-
nierã Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0764/
536.599.
ÎNCHIRIEZ apar-
tament 2 camere,
zona 1 Mai, mobi-
lat. Telefon: 0745/
966.099.
MATRIMONIALE
Pensionar scund,
65/1,60 caut feme-
ie nevoiaºã, mo-
destã, vãduvã pen-
tru prietenie, tot
restul vieþii. Con-
stantin C-tin - co-
muna Dãnciuleºti
nr. 136 - Gorj.

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

PIERDERI
Pierdut certifi-
cat constatator
nr. 17513 /
3 1 . 0 3 . 2 0 0 5 ,
anexã la certifi-
catulde înre-
gistrare al S.C.
BAROCO SRL,
AVÂND CUI:
17436633 ºi
J16/750/2005.
Se declarã nule.
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Campionatul intern a ajuns la etapa cu numãrul
19, una în care SCM CSª Craiova va întâlni în aceas-
tã dupã-amiazã pe Olimpia CSU Braºov. Meciul din
Bãnie gãseºte echipa alb-albastrã pe locul 12 (din
14), cu 21 de puncte (3 victorii, 15 înfrângeri), iar
pe ardelence pe 6, cu 29 de puncte, strânse din 11
succese ºi 7 eºecuri.

În partida tur, SCM a suferit o înfrângere usturã-
toare sub Tâmpa, 39-90. De atunci încoace lucruri-
le însã s-au mai schimbat, în mare mãsurã prin adu-
cerea în aceastã iarnã a sârboaicei Marija Radovic,
cu cifre excelente în cele 3 partide susþinute pânã
acum.

Runda trecutã, jucãtoarele noastre au fost la un
pas sã se întorcã cu o victorie mare de pe terenul lui
Phoenix Galaþi, cedând la limitã cu 81-83. În schimb,
Olimpia n-a întâmpinat nici un fel de probleme în a o

BASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ

Craiova luptã, azi, cu BraºovulCraiova luptã, azi, cu BraºovulCraiova luptã, azi, cu BraºovulCraiova luptã, azi, cu BraºovulCraiova luptã, azi, cu Braºovul
Întâlnirea e programatã de la ora 14:00, în Sala Sporturilor “Ion Constantinescu”

bate pe Nova Vita Tg. Mureº, formaþie învinsã ºi la
Craiova în urmã cu 3 etape, de care a trecut cu un
categoric 95-46.

Bãieþii lui Mandic, printre elevii
de la “Sfântul Dumitru”

Dupã ce au susþinut asearã (n.r. dupã închiderea
ediþiei ) meciul din Liga Balcanicã cu albanezii de la
KS Vllasznia, baschetbaliºtii vor fi prezenþi azi, cu
începere de la ora 11:30, la ªcoala Gimnazialã “Sfântu
Dumitru”, fosta ªcoalã nr. 18, din cartierul 1 Mai.

Acþiunea are ca scop promovarea meciului cu Gaz
Metan Mediaº, de sâmbãtã, ora 19:00, Sala Poliva-
lentã, meci din cadrul etapei a 16 a Ligii Naþionale.

În tot acest timp, echipa a doua a clublui, întâl-
neºte în cadrul Ligii 1, în Sala “Ion Constantinescu”
pe Rapid Bucureºti. Meciul va debuta la ora 11:00.

Marius Copil, nr. 194 ATP, sin-
gurul reprezentant al României pe
tabloul principal la masculin, a reu-
ºit, ieri, sã-l elimine, în runda inau-
guralã de la Australian Open, pe spa-
niolul Pablo Andujar, al 43-lea jucã-
tor al lumii, Rezultat echivalent cu
cea mai bunã performanþã a sa la un
turneu de Grand Slam.

Surpriza este cu atât mai notabilã
cu cât arãdeanul în vârstã de 25, ve-
nit din calificãri, s-a impus în mini-
mum de seturi, scor 6-2, 6-2, 7-5,
dupã douã ore ºi patru minute de joc.

Viitorul adversar al lui Copil va
nimeni altul decât deþinãtorul trofeu-
lui, elveþianul Stanislas Wawrinka (nr.
4 mondial), care a ajuns aici dupã
ce a dispus tot în trei seturi de tur-
cul Marsel Ilhan (nr. 100 ATP), scor
6-1, 6-4, 6-2.

Copil ºi Wawrinka s-au mai în-

Cu meciul dintre Ghana ºi Se-
negal s-a deschis, luni, “Grupa
morþii” de la Cupei Africii pe Na-
þiuni, victoria revenindu-le celor
din urmã, scor 2-1, dupã 0-1 la
pauzã, graþie unui gol cãzut în
prelungiri. “Stelele negre” au des-
chis scorul în minutul 14, dintr-
un penalty transformat de Andre
Ayew, omul lui Marseille, în timp
ce pentru “Leii din Taranga” au
înscris Mame Biram Doiuf  (58),
de la Stoke City, ºi rezerva (!)
Moussa Sow (90+3), fotbalist
care activeazã în Turcia, la Fe-
nerbahce.

În partida de searã, deºi por-
nea non favoritã, Africa de Sud,
cu o echipã mult întineritã, a þi-
nut în ºah mai bine de orã, poa-
te principala favoritã la titlul su-
prem, Algeria, pe care a condus-
o cu 1-0 din minutul 50, gol Thu-
so Phala.  Aproape imediat (55),

TENIS – AUSTRALIAN OPEN – TURUL I

Copil a produs surpriza, eliminându-l pe Andujar
Arãdeanul pare însã în misiune imposibilã în manºa secundã,

unde îl va înfrunta pe campionul de anul trecut

tâlnit o singurã datã pânã acum, în
2013, în primul tur la Mastersul 1000
de la Madrid, unde sportivul din
“Þara Cantoanelor” s-a impus cu un
dublu 6-4.

Final de drum pentru Niculescu
Trecând la întrecerea de simplu

feminin, Monica Niculescu, locul 49
WTA, n-a avut nici o ºansã în faþa
australiencei Samantha Stosur (nr.
21 mondial), în faþa cãreia a cedat
cu 4-6, 1-6. Slãtineanca este a treia
româncã, din 5, eliminatã la Antipozi,
dupã eºecurile suferite luni de Ale-
xandra Dulgheru (nr. 87), scor 3-6,
6-4 cu Jarmila Gajdosova (Austra-
lia, 62 WTA), ºi de Sorana Cîrstea
(97 WTA), scor 5-7, 0-6 cu rusoai-
ca Alexandra Panova (nr. 150 în
lume).

Altfel, cele douã românce califi-

cate în turul secund, Simona Halep
(nr. 3 (WTA) ºi Irina-Camelia Begu
(nr. 42) au jucat azi noapte (ora 2:00)
cu Jarmila Gajdosova, respectiv
Katerina Siniakova (Cehia, locul 81).
Dacã se vor impune, Halep va evo-
lua în faþa învingãtoarei dintre Kris-
tina Mladenovic (Franþa, nr. 71) ºi
Bethanie Mattek-Sands (SUA, nr.
258), în timp ce Begu contra Cari-
nei Witthoeft (Germania, nr. 104) sau
Christinei Mc Hale (SUA, nr. 54).

Tot la primele ore ale acestei zile,
în competiþia de dublu, perechea
Monica Niculescu/Vitalia Diatcenko
(România/Rusia) a întâlnit cuplul
american Lauren Davis/Christina
McHale, iar la masculin, tandemul
Florin Mergea/Dominic Inglot (Ro-
mânia/Marea Britanie), a jucat îm-
potriva cuplului australian Matthew
Ebden/Matt Reid.

CUPA AFRICII: Senegal
ºi Algeria, victorii cu revenire

reprezentativa “Bafana Bafana”
putea face chiar 2-0, dar Tokelo
Rantie, de la liderul din Cham-
pionship, Bournemouth, a gãsit
doar transversala de la punctul
cu var. A fost momentul psiho-
logic al jocului, unul care, în mi-
nutele rãmase, a fost tranºat bru-
tal de “Vulpiile deºertului”. Totul
a pornit de la un autogol al lui
Thulani Hlatshwayo (67), dupã
care butul sud-african a fost per-
forat ºi de Faouzi Ghoulam (72),
respectiv Islam Slimani – 3-1 în
minutul 83.

Asearã a pornit la drum ºi Gru-
pa D, cu meciurile Coasta de Fil-
deº – Guineea ºi Mali – Camerun.

Astãzi, în debutul rundei a II-
a, în Grupa A, amfitrioana Guine-
ea Ecuatorialã (1p) va înfrunta vi-
cecampioana din urmã cu doi ani,
Burkina Faso (0p), iar Gabon
(3p) pe Congo (1p).

Ieri, odatã cu disputarea ultimelor meciuri
din grupa D, s-au stabilit toate sferturile de
finalã ale Cupei Asiei, competiþie ce-ºi con-
sumã aceastã ediþie în Australia. Astfel, în
urma unei victorii cu 2-0 în faþa Iordaniei,
Japonia a câºtigat cu punctaj maxim aceastã
grupã, iar pentru un loc în careul cu aºi va
înfrunta Emiratele Arabe Unite (locul 2 Gru-
pa C).

Niponii, deþinãtorii en-titre ai trofeului,
merg în runda eliminatorie însoþiþi de Irak (6p),
triumfãtori de asemenea ieri, ºi tot cu 2-0, în

GRUPA A:  Spania – Chile 37-16, Be-
larus – Brazilia 29-34, Slovenia – Qatar
29-31.

Clasament: 1. SPANIA 6p, 2. QATAR
6p, 3. Slovenia 4p, 4. Brazilia 2p, 5. Be-
larus 0p, 6. Chile 0p.

A mai rãmas de jucat: Slovenia –
Brazilia, Chile – Belarus, Qatar – Spa-
nia (toate azi), Brazilia – Chile, Spania
– Slovenia, Qatar – Belarus (toate vi-
neri).

GRUPA B: Bosnia – Macedonia 22-

DIGI SPORT 1
21:00, 23:00 – FOTBAL Spania – Cupa Re-

gelui: Villarreal – Getafe, Barcelona – Atletico
Madrid.

DIGI SPORT 2
17:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor: ªtiin-

þa Bacãu – Nantes / 19:00 – FOTBAL – Cupa
Italiei: Fiorentina – Atalanta / 21:00 – VOLEI
(M) – Liga Campionilor: Dragons Lugano – To-
mis Constanþa.

DIGI SPORT 3
18:00, 19:45 – HANDBAL (F) – Cupa Ro-

mâniei: Corona Braºov – HCM Baia Mare, Du-
nãrea Brãila – HCM Roman / 21:45 – FOTBAL
Anglia – Cupa Ligii: Tottenham – Sheffield Utd.

DOLCE SPORT
18:00, 22:00 – FOTBAL – Cupa Franþei: Mo-

CUPA ASIEI: Avem tabloul complet al sferturilor de finalã
faþa Palestinei. În sferturi, irakienienii vor da
peste rivala de moarte Iran (locul 1 Grupa C),
þarã cu care a purtat, între 1980 ºi 1988, un
conflict militar cunoscut sub numele de Pri-
mul Rãzboi din Golful Persic.

Partidele mai sus amintite se vor disputa
vineri, în ordine inverscã, de la ora 8:30, res-
pectiv 11:30.

Mai înainte, joi, Coreea de Sud (loc 1 Gr.
A) va da piept cu Uzbekistan (loc 2 Gr. B) –
începând cu ora 9:30, iar China (loc 1 Gr. B)
cu gazda Australia (loc 2 Gr. B) – de la 12:30.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
naco – Evian TG, Paris SG – Bordeaux.

DOLCE SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Campionatul Mon-

dial, în Qatar: Qatar – Spania.
EUROSPORT
7:00, 11:30 – TENIS – Australian Open: ziua

a 3-a / 18:00, 21:00 – FOTBAL – Cupa Africii ãe
Naþiuni, în Guineea Ecuatorialã: Guineea Ecua-
torialã – Burkina Faso, Gabon – Congo / 2.00 –
TENIS – Australian Open: ziua a 4-a.

EUROSPORT 2
7:00, 10:00 – TENIS – Australian Open: ziua

a 3-a / 15:00 – SCHI ACROBATIC – Campiona-
tul Mondial, la Kreischberg, în Austria / 19:15 –
BASCHET (M) – Eurocupa: Unics Kazan – Ze-
nit St. Petersburg / 2.00 – TENIS – Australian
Open: ziua a 4-a.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL MONDIAL (QATAR)
Rezultate consemnate luni – runda a III-a a fazei grupelor

25,  Croaþia – Iran 41-22, Austria – Tu-
nisia 25-25.

Clasament:  1. CROAÞIA 6p, 2. MA-
CEDONIA 6p, 3. Austria 3p, 4. Bosnia
2p, 5. Tunisia 1p, 6. Iran 0p.

A mai rãmas de jucat: Iran – Austria,
Bosnia – Tunisia, Macedonia – Croa-
þia (toate azi), Tunisia – Iran, Mace-
donia – Austria, Croaþia – Bosnia (toa-
te vineri).

* - echipele scrise cu majuscule au
obþinut calificarea.

Asearã, dupã închiderea ediþiei – tot
în runda a III-a

GRUPA C: Cehia (0p) – Egipt (2p),
Franþa (4p) – Islanda (2p), Suedia (4p)
– Algeria (0p).

Etapele rãmase: Suedia – Egipt, Is-
landa – Cehia, Algeria – Franþa (toate
mâine), Egipt – Islanda, Algeria – Ce-
hia, Franþa – Suedia (toate sâmbãtã).

GRUPA D: Polonia (2p) – Rusia (2p),

Argentina (1p) – Arabia Sauditã (0p),
Danemarca (3p) – Germania (4p).

Etapele rãmase:  Polonia – Arabia
Sauditã, Germania – Argentina, Rusia
– Danemarca (toate mâine), Arabia Sau-
ditã – Germania, Rusia – Argentina, Da-
nemarca – Polonia (toate sâmbãtã).

* - mai departe se va juca în sistem
eliminatoriu, calificându-se primele 4
din fiecare grupã. Se joacã încruciºat,
grupele A cu B ºi C cu D (exemplu: A1 –
B4, A2 – B3, B2 – A3, B1 – A4).
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După ce Marius Briceag a dez-
văluit primele impresii după inte-
grarea în lotul Universităţii Craio-
va, a venit rândul şi celuilalt jucă-
tor ac hiziţionat în iarna ac easta,
Andrei Dumitraş, să-şi împărtă-
şească gândurile după cele două
săptămâni petrecute printre alb-al-
baştri. „Momentan este perioada
de pregătire, am reuşit să acumu-
lăm cât de cât. Eu unul mă simt
destul de bine, am găsit un colec-
tiv foarte OK, băieţii m-au primit
foarte bine. Este normal în perioa-
da asta să avem antrenamente gre-
le. Îmi doresc să le ducem la ca-
păt, să acumulăm cât mai mult
pentru a ne fi uşor atunci când va
începe campionatul. Am întâlnit un
colectiv foarte primitor şi sper să
mă adaptez cât mai repede. Acest
lucru nu-l pot face în afara tere-

Costin Lazăr a semnat cu Panaitolikos
Mijlocaşul Costin Lazăr, care a evoluat ultima oară la PAOK Salonic, a

semnat un contract valabil până în vară cu gruparea Panaitolikos, locul 5
în prima ligă elenă, a anunţat clubul grec pe contul oficial de Facebook.
„Sunt bucuros să îmi continui cariera la FC Panaitolikos, un club serios,
organizat şi stabil. În alegerea mea au contat sfaturile primite de la doi
foşti colegi (n.r. - Stylianos Malezas şi Georgios Fotakis, foşti jucători la
PAOK). Sper ca în curând să ajut echipa în realizarea obiectivului, califi-
carea în Liga Europa”, a declarat Lazăr. Fostul rapidist, în vârstă de 33
de ani, nu a mai evoluat din vara anului trecut, când i-a încetat contractul
cu PAOK, iar recent s-a vehiculat că mijlocaşul a negociat cu Universita-
tea Craiova. De 32 de ori internaţional, Costin Lazăr a jucat în carieră la
Sportul Studenţesc, FC Rapid şi PAOK Salonic.

Antrenorii români se şcolesc în Bănie
Şcoala Federală de Antrenori din cadrul FRF organizează vineri, la

Craiova, începând cu ora 9, la sediul Facultăţii de Drept, un curs în
scopul perfecţionării şi reînnoirii licenţelor UEFA B şi A. Bănia găzduieşte
a cincea acţiune de acest an a forului condus de Dan Apolzan, celel
anterioare fiind organizate în Bacău, Târgu Mureş, Oradea şi Alba Iulia.
În Bănie sunt aşteptaţi tehnicienii din judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Me-
hedinţi, Gorj, Vâlcea şi Argeş. Evenimentul va fi organizat de unul dintre
antrenorii craioveni cu mare experienţă, Marian Bondrea,  şi de preşedin-
tele AJF Dolj, Silviu Bogdan.

Liga I, al 16-lea campionat din lume
ca valoare

Liga I ocupă locul 16,
cu 619 de puncte, în cla-
samentul celor mai puter-
nice campionate din lume
în 2014, întocmit şi publi-
cat de Federaţia Internaţi-
onală de Istorie şi Statisti-
că a Fotbalului. Cel mai
puternic campionat este cel
al Spaniei, cu 1259 punc-
te, urmat de cele din Italia
(998) ş i Anglia (958).
Campionatele Argentinei,
Germaniei, Braziliei, Franţei, Portugaliei, Columbiei şi Paraguayului com-
pletează Top 10. Liga I este precedată în clasament de campionatul Ecua-
dorului – locul 15, cu 627,5 puncte, şi urmată de campionatul Olandei,
poziţia 17, cu 614 puncte.

Judoka clubului CSM Craiova au început activitatea
competiţională din acest an cu o întrecere la malul Dună-
rii, aflată pe calendarul oficial al FRJ. Nouă sportivi de la
secţia de judo au concurat pe saltea la Drobeta Turnu-

Primele medalii ale anului
pentru judoka de la CSM Craiova

Severin în decursul weekendului trecut, iar presta-
ţia lor nu a fost deloc zadarnică. Trei prezenţe pe
prima treaptă a podiumului, patru locuri doi şi patru
medalii de bronz au obţinut sportivii la competiţia
susţinută de Sala Polivalentă din Drobeta Turnu-
Severin. Patru dintre aceştia însă au concurat sub
dublă legitimare cu LPS „Petrache Trişcu” Craiova.
Performerii CSM-işti au fost: Badea Ruth (40 kg, U16
– locul 3, U18 – locul 1) - CSM-LPS Craiova, Vrejoiu
Andreea (48 kg, U18 – locul 3) - CSM-LPS Craiova,
Ciobanu Delia (63 kg, U18 – locul 3), Iliuţă Alice (63
kg, U16 – locul 3) LPS-CSM Craiova, Veghea Nico-
leta (+70kg, U18 – locul 2; 78 kg, U23 – locul 2),
Balica Ştefania (+57 kg, U14 – locul 2), Balica An-
dreea (57 kg , U14 – locul 2), Renghea Georgiana
(+63 kg, U16 – locul 1), Dragomir Mădălin (81 kg,
U23 – locul 1) – CSM-LPS Craiova. Judoka se pre-
gătesc acum pentru faza zonală a Campionatului Na-
ţional U18, ce va avea loc la sfârşitul săptămânii în

Bucureşti. Dacă vor trece de calificări vor lupta pentru
medaliile naţionale acasă, pentru că finala Campionatului
Naţional U18 se va desfăşura în Sala Polivalentă din Cra-
iova, în perioada 6-8 februarie.

După debutul nefericit în returul Ligii Naţionale, cu
două eşecuri, handbalistele de la SCM Craiova joacă as-
tăzi în optimile Cupei României. Formaţia antrenată de
Aurelian Roşca şi Gheorghe Sbora întâlneşte de la ora 17,
în Sala Sporturilor „Rapid” din Bucureşti formaţia fero-
viară care activează în eşalonul secund. Celelalte meciuri
din opt imile de finală: Neptun Constanţa – HC Zalău,
HCM Rm. Vâlcea – CSM Ploieşti, Cetate Deva – Mureşul
Tg. Mureş, Corona Braşov – HCM Baia Mare (ora 18,
Digisport 3), Alexandrion Cluj – Ştiinţa Bucureşti şi Du-
nărea Brăila – HC Roman (ora 19.45, Digisport 3). Partida
Unirea Slobozia – CSM Bucureşti s-a disputat ieri. În sta-
giunea trecută, craiovencele au jucat semifinala Cupei,
fiind eliminată de HC Roman, echipă care le-a învins şi
duminică, în Sala Polivalentă.

Handbalistele debutează
în Cupa României

Noul fundaş dreapta al Univer-
sităţii Craiova a fost cel mai
folosit alb-albastru în amicalul
cu Genclerbirligi

nului, doar în teren îl pot demon-
stra” a declarat fundaşul dreapta
adus de la Ceahlăul. Acesta a fost
cel mai folosit jucător în amicalul
cu Genclerbirligi, evoluând preţ de
73 de minute, iar pe final locul său
a fost luat de „improvizaţia” de la
finalul turului, Ionuţ Târnăcop. „A
fost primul meci,  unul bun din
punctul meu de vedere. Am reuşit
să scoatem un rezultat bun, având
în vedere că ei sunt pe finalul can-
tonamentului, iar noi abia l-am în-
ceput. Şi consider că per-total a
fost un joc bun. Tricoul încă nu a
început să ardă, dar atunci când
vom începe meciurile în campio-
nat cu siguranţă va arde. Antreno-
rii mi-au insuflat o dorinţă de vic-
torie şi de sacrificiu” a spus jucă-
torul de 27 de ani pentru site-ul
oficial al grupării din Bănie.

Alb-albaştrii întâlnesc
o fostă „colonie” de români

În al doilea amical din stagiul de
pregătire din Antalya Universitatea
Craiova va întâlni astăzi, de la ora
17, o echipă care a avut în trecut o
adevărată colonie de români. Dacă
la Genclerbirligi evoluează Bogdan
Stancu şi Liviu Antal, adversarul de
astăzi al alb-albaştrilor, formaţia azeră
Khazar Lankaran, a fost antrenată
acum 4 ani de Mircea Rednic şi acolo
activau mai mulţi fotbalişti români
sau străini care aveau experienţa Li-
gii I, inclusiv fostul jucător al Craio-
vei, Julius Wobay. Până recent, acolo
a evoluat şi fostul dinamovist Adrian
Scarlatache. Khazar ocupă locul 5
la jumătatea sezonului din Azerbai-
djan, iar tehnicianul actual este un
azer, Elbrus Mammadov. Acum,
Khazar are un lot format în majori-
tate din jucători autohtoni, străinii fi-
ind: sârbul Tomic, malianul Tounka-
ra şi leonezul Sankoh. Adversarii ol-
tenilor au în palmares un titlu de cam-
pioni, cucerit în 2007, dar şi trei
Cupe naţionale (2007, 2008, 2011). 
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