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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Aseară, Popescule, am săru-
tat în parc o blondă cu ochi al-
baştri şi acasă am  văzut stele
verzi.

Valea Stanciului este una
dintre cele mai mari comune
ale Doljului. La o populaţie
de peste 5.000 de locuitori, şi
problemele, dar mai ales tre-
buinţele localnicilor sunt mul-
te şi dintre cele mai diverse.
Ovidiu Gîngioveanu este un
primar tânăr, aflat la primul
mandat, care şi-a pus în plan
să le demonstreze sătenilor
săi că nimic nu este imposi-
bil şi că se pot face multe lu-
cruri dacă există voinţă şi in-
teres. Confortul şi siguranţa
oamenilor sunt pe primul
plan, şi aşa se urmăreşte ca
toate casele să poată fi racor-
date la reţeaua de apă şi, în
viitor, la cea de canalizare.
Pentru liniştea localnicilor,
Primăria are o colaborare
foarte bună cu Poliţia şi, în
plus, a montat o reţea de su-
praveghere video pe străzi.
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O declaraţie
„vicleană”
a preşedintelui
Klaus Iohannis

Într-un interviu, acordat ieri,
pentru cotidianul ame rican
„New York Times”, preşedinte-
le Klaus Iohannis a spus, între
altele: „Avem nevoie de un gu-
vern suficient de puternic şi cu
o viziune economică pe termen
lung, care să schimbe lucruri-
le. Ne trebuie un guvern care
să vină cu un nou mod de abor-
dare şi care să aibă curajul de a
păstra un set de reguli econo-
mice atât timp cât este necesar.
(...)  Avem nenumărate reguli
care se schimbă în continuu şi
asta descurajează investitorii”.

Pacient al Clinicii
de Psihiatrie
găsit spânzurat

cultură / 8

actualitate / 6

Gabriel Liiceanu
şi profeţii (lipsă)
ai… trecutului

M-au intrigant din 1990
încoace poziţiile  câtorva in-
te le ctuali (să acce ptăm no-
ţiunea aceasta cu toată con-
fuzia indete rminării e i se -
manti ce )  as umându- ş i în
nume  propriu o autoritate
de  tribuni ai ne amului, din
care  nu lipse şte nici te nta-
ţia de  a s e substitui într-un
fe l unor profeţi ale căror ju-
de căţi, livrate  de preferinţă
în s entinţe  apodictice , ne a-
gă cons istenţe ale  prezentu-
lui în numele unui viitor ie-
şit din propriile-i obse sive
năzuinţe .

Valea Stanciului
se modernizează
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se modernizează

Şapte premiere
în 2015 la Teatrul
Naţional din
Craiova. Se reîntorc
regizorii Peter
Schneider şi Yannis
Paraskevopoulos!
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FMI vine pe 27 ianuarie
la Bucureºti pentru a treia
evaluare

O misiune a Fondului Monetar
Internaþional, condusã de Andrea
Schaechter, se va afla în România
în perioada 27 ianuarie - 10 februa-
rie 2015, pentru a treia evaluare a
acordului preventiv aflat în derula-
re, a declarat ieri reprezentantul
rezident al FMI pentru România ºi
Bulgaria, Guillermo Tolosa, prin
intermediul unui comunicat trans-
mis presei. „Vor avea loc consultãri
în cadrul Articolului IV ºi a treia
evaluare a acordului Stand-By de
tip preventiv încheiat cu România,
care a fost aprobat în data de 27
septembrie 2013. Membrii misiunii
vor discuta cu autoritãþile române
recentele evoluþii ale economiei ro-
mâneºti ºi prioritãþile în reformele
economice”, a explicat Tolosa. Po-
trivit comunicatului, „membrii mi-
siunii vor avea inclusiv întâlniri cu
reprezentanþi ai sectorului privat,
ai partidelor politice, asociaþii pro-
fesionale ºi organizaþii neguverna-
mentale”, a mai spus reprezentan-
tul FMI.

Gorghiu: Am început discuþii
pentru formarea majoritãþii

Copreºedintele PNL Alina Gor-
ghiu a declarat, ieri, cã discuþiile
privind susþinerea moþiunii de cen-
zurã anunþatã de liberali au înce-
put, dar cã acestea nu vizeazã ne-
gocieri contra funcþii. „Singura ne-
gociere care se poartã este aceea
de a susþine o moþiune de cenzurã
pentru a înlãtura un guvern toxic.
Nu se face absolut nici o negociere
contra funcþii executive, nu se face
nici o discuþie de nume, de formulã
guvernamentalã, absolut nimic.
Este dovada simplã de maturitate
politicã a acestui partid cã nu vom
genera asemenea teme ºi discuþii
pânã nu vom avea lucrurile noastre
stabilite: un program de guverna-
re, cu proiecte de anvergurã, agreat
de mediul de afaceri, de populaþia
din România, care sã reuºeascã sã
transpunã agenda publicã în agen-
dã politicã”, a afirmat Gorghiu,
subliniind cã nu a afirmat cã a ne-
gociat direct cu Mircea Geoanã sau
orice alt parlamentar.

Dosarul Electronic de Sãnãtate al pa-
cientului, componentã a Platformei Infor-
matice a Asigurãrilor de Sãnãtate, va in-
clude informaþii medicale despre pacient,
adunate la nivel naþional de la toþi furni-
zorii de servicii medicale sub contract cu
casele de asigurãri cu care acesta a intrat
în contact. Dosarul va prelua datele ºi
informaþiile existente în Sistemul Infor-
matic Unic Integrat (SIUI) în ceea ce
priveºte istoricul medical al pacientului,
realizând o colecþie de date medicale, ne-
cesarã luãrii celor mai bune ºi rapide de-
cizii medicale, la care au acces în primul
rând proprietarii acestor date, asiguraþii,
conform procedurii aprobate, ieri, de Gu-
vern. „Iniþializarea dosarului electronic de sãnã-
tate se realizeazã de cãtre orice medic care deþi-
ne o semnãturã electronicã calificatã. La iniþiali-
zarea unui dosar, se va încãrca din Sistem istori-
cul medical al pacientului începând cu anul 2010,

Ce va conþine dosarul electronic de sãnãtateCe va conþine dosarul electronic de sãnãtateCe va conþine dosarul electronic de sãnãtateCe va conþine dosarul electronic de sãnãtateCe va conþine dosarul electronic de sãnãtate

anul din care existã Sistemul centralizat”, aratã
Guvernul. Executivul susþine cã informaþiile sto-
cate respectã cadrul legal privind protecþia ºi se-
curitatea datelor cu caracter personal. Informa-
þiile din dosarul electronic de sãnãtate vor fi struc-

turate în cinci module, respectiv Mo-
dulul „Sumar de urgenþã” (accesibil tu-
turor medicilor în vederea realizãrii ac-
tului medical, fãrã a fi necesar acordul
pacientului), Modulele „Istoric medical”,
„Antecedente declarate de pacient”,
„Documente medicale” ºi „Date perso-
nale” (accesibile medicilor numai cu
acordul pacienþilor). Accesul pacienþi-
lor la propriul dosar electronic de sãnã-
tate se poate realiza prin intermediul ma-
tricei de securitate care se elibereazã pa-
cienþilor de cãtre medici, în baza cardu-
lui de sãnãtate sau a actului de identita-
te. Medicii au acces la datele ºi infor-
maþiile din dosar ale pacientului pe baza

unui certificat calificat eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat, certificat înre-
gistrat la casa de asigurãri de sãnãtate. Pacientul
poate vedea oricând dacã i-a fost accesat dosa-
rul de sãnãtate, cine a avut acces ºi la ce nivel.

Fostul preºedinte Traian Bãsescu
a fost implicat în 68 de dosare pena-
le, ºapte dintre acestea fiind încã în
curs de soluþionare, aratã Parchetul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(PICCJ), într-un rãspuns transmis
la solicitarea agenþiei Mediafax. „La
Secþia de urmãrire penalã ºi crimi-
nalisticã, în perioada martie 2004 -
aprilie 2014, au fost înregistrate un
numãr de 58 de cauze penale, din
care soluþionate 53. Douã cauze au
fost conexate la o alta, soluþionatã în
cursul anului 2007 cu neînceperea
urmãririi penale, în baza art.10 lit. f
din Codul de procedurã penalã”, ara-
tã PICCJ. Potrivit sursei citate, alte
douã dosare au fost declinate la Par-
chetul Curþii de Apel Bucureºti, res-
pectiv la Parchetul Militar de pe lân-
gã Tribunalul Militar Bucureºti.
„Dosarul înregistrat la Parchetul
Militar de pe lângã Tribunalul Mili-
tar Bucureºti se aflã în curs de so-
luþionare, iar dosarul înregistrat la
Parchetul de pe lângã Curtea de Apel
Bucureºti a fost declinat în favoa-

Preºedintele Klaus Iohannis a
câºtigat definitiv procesul cu Agen-
þia Naþionalã de Integritate privind
incompatibilitatea, dupã ce instan-
þa supremã a respins, ieri, recur-
sul ANI ca nefondat ºi a menþinut
o decizie din 25 septembrie 2013 a
Curþii de Apel Alba Iulia. Totodatã,
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a
dispus anularea deciziei ANI de in-
compatibilitate. În 24 aprilie 2013,
ANI anunþa cã a constatat cã pri-
marul (pe atunci) Sibiului,
Klaus Iohannis, se aflã în
stare de incompatibilitate,
întrucât are ºi calitatea de
reprezentant al municipiu-
lui în Adunarea Generalã
a Acþionarilor SC Apã Ca-
nal SA Sibiu, din 5 august
2010, ºi SC Pieþe SA, din
30 aprilie 2009, ceea ce
contravine prevederilor le-
gale. Decizia ANI a fost
contestatã de Iohannis la
Curtea de Apel Alba-Iulia,
care în septembrie 2013

Persoanele fizice rezidente ºi
nerezidente care au împlinit deja
vârsta de 18 ani ºi deþin bonuri
fiscale care atestã cumpãrarea de
bunuri sau servicii în þarã vor pu-
tea participa, din iulie, la „Lote-
ria bonurilor fiscale”, bugetul total
alocat pe ºase luni din acest an
urmând sã fie 10 milioane lei. Lo-
teria va fi organizatã lunar, în
prima duminicã dupã data de 15
a fiecãrei luni, pentru luna ante-
rioarã, dar va putea fi organizatã
ºi ocazional, dupã minimum 15
zile de la sfârºitul intervalului ca-
lendaristic participant la Loterie,
ºi va consta în extragerea alea-
torie de numere, respectiv un
numãr cuprins în intervalul din-
tre 1 ºi 999 inclusiv, reprezentând
valoarea totalã a bonului fiscal
fãrã subdiviziunile leului, inclusiv
taxa pe valoarea adãugatã, ºi o
datã calendaristicã reprezentând
ziua emiterii bonului fiscal, afe-
rentã lunii sau intervalului calen-
daristic, dupã caz, pentru care

Klaus Iohannis nu a fost
în incompatibilitate

i-a dat câºtig de cauzã ºi a dispus
anularea hotãrârii. Klaus Iohannis
salutã decizia ÎCCJ în cazul pro-
cesului cu ANI, a precizat Preºe-
dinþia într-un comunicat, menþio-
nând cã ºeful statului a fost con-
vins încã de la început cã nu s-a
aflat într-o situaþie de incompati-
bilitate „ºi, de aceea, nu a recurs la
nici un fel de excepþie care ar fi
fost de naturã sã amâne aceastã
pronunþare”.

este organizatã Loteria, în vede-
rea acordãrii de premii în bani,
relevã proiectul obþinut de Me-
diafax. Extragerile vor fi organi-
zate de Loteria Românã ºi sunt
publice, iar prima extragere lu-
narã va fi în iulie 2015, fiind vã-
zutã de Guvern ca mãsurã pen-
tru combaterea evaziunii fiscale
ºi reducerea economiei subtera-
ne. La extragerile lunare vor par-
ticipa bonurile fiscale emise în
luna calendaristicã anterioarã or-
ganizãrii extragerii, iar la extra-
gerile ocazionale participã bonu-
rile fiscale emise în intervalul
calendaristic anterior organizãrii
extragerii, stabilit prin ordin al
ministrului Finanþelor. Premiile
vor fi revendicate prin depune-
rea bonului fiscal câºtigãtor, în
original, la orice unitate teritoria-
lã a Agenþiei Naþionale de Admi-
nistrare Fiscalã (ANAF), alãturi
de copia actului de identitate sau
a paºaportului titularului bonului
ºi de o declaraþie.

Guvernul începe din iulie
„Loteria bonurilor fiscale”,

cu extrageri lunare

Cele mai multe tichete Rabla
pentru maºini casate au fost elibe-
rate, în 2014, în Capitalã, Prahova
ºi Argeº ºi, în premierã, au fost
suplimentate tichetele pentru per-
soane juridice, programul fiind
„foarte popular”, astfel cã va con-
tinua ºi în 2015, a declarat minis-

rea Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Sectorului 3, fiind dispusã, la
data de 5 noiembrie 2008, soluþia
de neîncepere a urmãririi penale
(...)” conform rãspunsului oficial al
Parchetului instanþei supreme. În
prezent, potrivit sursei menþionate,
în instrumentarea procurorilor Sec-
þiei de urmãrire penalã ºi crimina-
listicã se mai aflã un singur dosar
penal. În ceea ce priveºte Direcþia
Naþionalã Anticorupþie (DNA), în
intervalul 2002 - 2012 au fost înre-
gistrate patru cauze penale în care
apare numele lui Bãsescu, din care
unul singur este în curs de soluþio-
nare, celelalte fiind soluþionate. La
Direcþia de Investigare a Infracþiu-
nilor de Criminalitate Organizatã ºi
Terorism (DIICOT) au fost înre-
gistrate în cursul anului 2012 ºase
dosare penale în care apare numele
lui Bãsescu, din care cinci sunt în
curs de soluþionare, iar unul a fost
clasat prin ordonanþa din 9 ianuarie,
se mai aratã în rãspunsul transmis
de PICCJ.

Traian Bãsescu, implicat
în 68 de dosare în ultimii 10 ani Gavrilescu: Programul RABLA

va continua în 2015
trul Mediului, Graþiela Gavrilescu.
„Acest program este unul foarte
popular, cu rezultate foarte bune
anul trecut. Cu siguranþã va conti-
nua, însã forma sa exactã în 2015
o vom cunoaºte abia dupã apro-
barea bugetului AFM, lucru care
sperãm cã se va întâmpla foarte

curând”, a precizat,
pentru Mediafax,
ministrul Gavrilescu.
Potrivit informaþiilor
transmise la solici-
tarea Mediafax de
Administraþia Fon-
dului pentru Mediu
(AFM), care ges-
tioneazã programul
Rabla, anul trecut
au fost decontate
17.030 de tichete
pentru persoane fi-
zice ºi 3.361 pentru
persoane juridice.
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Într-un interviu, acordat ieri,
pentru cotidianul americ an „New
York Times”, preşedintele Klaus
Iohannis a spus ,  între altele:
„Avem nevoie de un guvern sufi-
cient de puternic şi cu o viziune
economică pe termen lung, care
să schimbe lucrurile. Ne trebuie
un guvern care să vină cu un nou
mod de abordare şi care să aibă
curajul de a păstra un set de re-
guli economice atât timp cât este
necesar. (...) Avem nenumărate re-
guli care se schimbă în continuu
şi asta descurajează investitorii”.
Aşa cum a fost formulată abor-
darea, cam „vicleană”, a preşe-
dintelui Klaus Iohannis, lasă loc
la diverse interpretări.  Încât se
poate înţelege şi una şi alta.  Ne-
precizând expres „un alt guvern”,
se poate înţelege c ă dezideratul
enunţat, „al unui guvern suficient
de puternic şi cu o viziune eco-

MIRCEA CANŢĂR

O declaraţie „vicleană”
a preşedintelui Klaus Iohannis

nomică pe termen lung”, este pla-
sat c hiar celui condus de premie-
rul Victor Ponta. Supus deocam-
dată unei presiuni teribile, atât din
partea „noului PNL”, c ât ş i a
frondiştilor din propriul partid. Nu
excludem ca domnul Klaus Iohan-
nis să dorească un guvern nou,
ceea ce nu putea dec lara deschis
unui cotidian american, exigent cu
respectarea regulilor democrati-
ce. Fireşte,  preşedintele Klaus
Iohannis nu poate schimba guver-
nul,  dar poate exprima dorinţa
unei „noi abordări” din partea ce-
lui exis tent sau a altui guvern,
sus ţinut în Parlament, pe lângă
PNL, şi prin aportul unei oşti de
strânsură,  reţetă statornicită. Pe
de altă parte, noul PNL, prin te-
norii săi, unii precum Cătălin Pre-
doiu ş i Vasile Blaga, aparţinând
ex-PDL, măturat literalmente la
alegerile legislative de acum doi

ani,  se consideră „pregătit” şi ...
îndreptăţit să revină, în timp ce
camaradul lor Gabriel Stan, fost
ministru, declară ce declară, cu
o dezinvoltură dementă,  despre
Anastase, Videanu şi Berceanu, la
care aceşti vechi comilitoni nici
nu visaseră. De fapt, problema cu
duşmanul din vecinătate – c ole-
gul de vot,  prietenul de altădată –
nu din tranşeele opuse, devine va-
labilă şi la social-democ raţi, Alina
Gorghiu, de pildă, lidera noului
PNL, cu aerul său dis tins, făcând
figura de demon minor pe lângă
Marian Vanghelie, Radu Mazăre
sau Marian Oprişan.  Devine tot
mai evident că Victor Ponta, lide-
rul unui mare partid, s-a autoa-
măgit, prea încrezător de sine în
evaluarea câmpului de luptă: for-
mulele de convieţuire cordială cu
Klaus Iohannis îl pot ajuta la ni-
vel de imagine,  ceea ce nu s-a

întâmplat cu predecesorul ac tua-
lului preşedinte. Dar nu se poate
guverna pe bază de înţelegere, mai
ales că domnul Klaus Iohannis
promisese că va dec onecta func-
ţia de preşedinte de la un stil in-
acceptabil. În schimb, are destu-
le probleme în propriul partid
după pierderea alegerilor preziden-
ţiale. Când inclusiv ziarul „Azi”,
apropiat social-democraţilor, în
general stângii, îl cr itică vehe-
ment, dar cu argumente, liderul
PSD chiar are dif icultăţi şi multe
şi le-a creat singur, prin ambigui-
tăţi şi neinspiraţie, înc epând cu
os trac izarea senatorului Mirc ea
Geoană. Pentru a doua oară. Nu
poţi marginaliza sau exclude din
partid un fos t preşedinte al aces-
tuia, pentru motivul că „nu cân-
tă în c or”.  Dac ă nu suntem
drepţi,  nu suntem nimic.  Un
partid democratic nu es te o fir-

mă privată, fie ea şi multinaţio-
nală, la care patronul sau CEO
pot trimite ac asă pe cine mor-
măie în batistă. Sub o imensă
pres iune psihică, care se dez-
voltă de la o zi la alta,  venită din
propriul partid,  dar şi din partea
unei opoziţii resusc itate după
alegerile prezidenţiale,  Victor
Ponta avea nevoie imperativă de
nişte sfetnic i de taină de bună
c alitate.  După interviul dat de
deputatul Sebastian Ghiţă c elor
de la DC News Live, unul din-
tre apropiaţii săi,  ne-am mai lu-
minat.  Chiar sufic ient.  E destu-
lă ambiguitate în ce a vrut să
spună Klaus  Iohannis  în referi-
rea sa despre guvern din inter-
viul din „New York Times”,  dar
e perceptibil că Victor Ponta are
mari probleme „care fierb la foc
mic” de unde nu s-ar fi aş teptat
până recent: din propriul partid.

Ileana Măjină, director Direc-
ţia Afaceri Europene, din cadrul
Consiliului Judeţean Dolj,  c ol.
Constantin Florea, şeful Inspec-
toratului pentru Situaţii de Urgen-
ţă Dolj, şi col. Vlăduţ Minciună,
din partea ISU Dolj, au prezentat,
ier i, „Optimizarea capacităţii de
intervenţie în situaţii de urgenţă în
Regiunea Sud-Vest Oltenia”,  un
proiect care face parte din „Pro-
gramul Operaţional Regional, Axa
prioritară 3, Domeniul major de
intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea
dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă”. Proiectul, în
valoare de aproximativ 6,4 milioa-
ne de lei, inclusiv TVA, valoarea
eligibilă nerambursabilă din Fondul
pentru Dezvoltare Regională con-
stând în 5,2 milioane de lei, iar cea
nerambursabilă din bugetul naţio-
nal fiind de peste 800.000 de lei
(la aceste sume adăugându-se con-
tribuţiile locale ale Consiliilor Ju-
deţene parte din proiect, în cuan-
tum de 169.500 de lei), are ca be-
neficiar Asociaţia de Dezvoltare In-
tercomunitară Sud-Vest Oltenia,
formată din cele cinci judeţe –
Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi, Vîlcea,
Consiliul Judeţean Dolj fiind lide-

Oltenii vor avea
capacităţi sporite
de intervenţie

Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, a fost făcut cunoscut noul program optim de intervenţie în
caz de dezastre sau accidente. Aproape 1,5 milioane de euro sunt alocate, prin programe de finanţare
europeană, pentru ajutorarea persoanelor aflate în pericol, timpii de intervenţie scăzând simţitor.

rul structurii amintite.
Dotări necesare în orice situaţie

Conform celor afirmate de Ilea-
na Măjină, „s-a ajuns la concluzia
că s-au constatat mai multe defi-
cienţe în timpul intervenţiilor, ca-
uza fiind dotarea precară a Inspec-
toratelor pentru Situaţii de Urgen-
ţă, Doljul fiind un judeţ supus mul-
tiplelor riscuri”. Astfel, prin ADISV
Oltenia, au fost achiziţionate 10
echipamente specifice de interven-
ţie, mai ales pe timp de iarnă. Fie-
care judeţ, care face parte din pro-
gram, va primi câte un autovehi-
cul cu şenile – „autoşenilată”,  iar
fiecare dintre ISU Dolj, Olt şi Vâl-
cea va fi dotat cu o autofreză de
zăpadă.  De asemenea, judeţelor
Gorj şi Mehedinţi le va fi reparti-
zată câte o autospecială complexă
de intervenţie, descarcerare şi de
acordare a asistenţei medicale de
urgenţă.  „Cu noile dotări, vom
ajunge în zonele cel mai greu ac-
cesibile. Este pentru prima dată
când, la Dolj, dispunem de o auto-
şenilată, foarte necesară, fiindcă s-
a văzut că, fără aceasta ne-a fost
foarte greu să intervenim. Pot spu-
ne că, la Craiova, suntem oricând
capabili să intervenim, în orice fel

de situaţii, şi sper să nu ai fim puşi
în situaţia de a cere unor agenţi
economici să ne pună la dispoziţie
utilaje grele necesare intervenţiilor
de orice fel, fie ele provenite din
prăbuşiri sau, Doamne fereşte!,
cutremure.”, a spus col. Constan-

tin Florea. La rândul său, col. Vlă-
duţ Minciună, responsabil tehnic
al proiectului, a afirmat că „ne-am
gândit ca autofreza să nu o folo-
sim numai pe timp de iarnă, astfel
că am adaptat-o şi pentru interven-
ţiile vara, mai ales la incendii, do-

tând-o cu un bazin de apă”. Pro-
iectul prezentat, contractul de fi-
nanţare fiind semnat în 31 octom-
brie 2014, are, ca termen de finali-
zare sfârşitul acestui an.

CRISTI PĂTRU
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Poliþiºtii craioveni ºi reprezen-
tanþii Inspectoratului pentru Situa-
þii de Urgenþã (ISU) Dolj au fost
anunþaþi, ieri dimineaþã, în jurul
orei 7.00, cã într-un izolator al Cli-
nicii de Psihiatrie din Craiova a fost
gãsit un pacient spânzurat. O am-
bulanþã SMURD a ajuns rapid la
faþa locului, au fost efectuate ma-
nevre de resuscitare, însã fãrã nici
un rezultat, medicii constatând
decesul bãrbatului. S-a stabilit cã
este vorba despre Marian Nanu,
de 42 de ani, din Caracal, judeþul

Poliþiºtii Brigãzii de Comba-
tere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova – Serviciul de
Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (SCCO) Olt ºi procu-
rorii DIICOT – Biroul Teritorial
Olt au destructurat, ieri, o gru-
pare infracþionalã, specializatã
în trafic de persoane ºi trafic
de minori. Astfel, oamenii legii
au descins la cinci locuinþe -
douã în comunele doljene Câr-
cea ºi Bratovoeºti ºi alte trei în
Studina ºi Vlãdila din judeþul
Olt, la locuinþele principalilor
membri ai grupãrii. Concomi-
tent, poliþiºtii au pus în execu-
tare  32 de mandate de aduce-
re, persoanele depistate fiind
conduse la sediul S.C.C.O. Olt,
pentru audieri. Din cercetãri a
reieºit cã, în perioada 2011-

Poliþiºtii Biroului Rutier Cra-
iova au fost solicitaþi ieri dimi-
neaþã, în zona Materna din car-
tierul craiovean Craioviþa Nouã,
unde s-a produs un accident de
circulaþie soldat cu rãnirea unei
persoane. Din cercetãrile efec-
tuate de oamenii legii la faþa lo-
cului s-a stabilit cã, în jurul orei
10.30, Valentin Jianu, de 39 de
ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea un autoturism Volkswagen
Golf pe bulevardul Oltenia, cã-
tre Orizont, la sensul giratoriu
de la intersecþia cu bulevardul
Tineretului nu i-a acordat prio-
ritate de trecere ºi l-a accidentat
pe Sorin Bãrbuceanu, de 47 de
ani, din Craiova, care traversa

Craiovean accidentatCraiovean accidentatCraiovean accidentatCraiovean accidentatCraiovean accidentat
grav în timp ce traversagrav în timp ce traversagrav în timp ce traversagrav în timp ce traversagrav în timp ce traversa

strada regulamentarstrada regulamentarstrada regulamentarstrada regulamentarstrada regulamentar
Un craiovean de 47 de ani a ajuns la Spitalul Clinic Judeþean

de Urgenþã Craiova, rãnit grav, într-un accident petrecut ieri în
zona Materna din cartierul craiovean Craioviþa Nouã. Bãrbatul a

fost accidentat în timp ce traversa regulamentar strada, pe
trecerea de pietoni, iar ºoferul vinovat s-a ales cu dosar penal.

strada regulamentar, pe trecerea
de pietoni. Victima a fost rãnitã
grav, fiind transportatã cu o
ambulanþã la Spitalul Clinic Ju-
deþean de urgenþã Craiova pen-
tru investigaþii ºi îngrijiri medi-
cale. Poliþiºtii l-au testat pe ºofer
cu etilotestul, rezultatul fiind ne-
gativ, ºi acum îl cerceteazã pe-
nal. „Poliþiºtii ajunºi la faþa lo-
cului au întocmit pe numele con-
ducãtorului auto dosar penal ºi
continuã cercetãrile sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de vã-
tãmare corporalã din culpã.
Acesta nu consumase bãuturi al-
coolice”, ne-a declarat agent ºef
adjunct Amelia Barbu din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Pacient al Clinicii de PsihiatriePacient al Clinicii de PsihiatriePacient al Clinicii de PsihiatriePacient al Clinicii de PsihiatriePacient al Clinicii de Psihiatrie
gãsit spânzuratgãsit spânzuratgãsit spânzuratgãsit spânzuratgãsit spânzurat

Un pacient internat în urmã cu
aproximativ o sãptãmânã la Cli-
nica de Psihiatrie de lângã Par-
cul Nicolae Romanescu din Cra-
iova ºi-a pus capãt zilelor. Ca-
davrul sãu a fost descoperit de
medici ieri dimineaþã, într-un
izolator al unitãþii, unde fusese

Olt, care fusese internat în unita-
tea medicalã din Craiova pe 13 ia-
nuarie a.c. Bãrbatul, care avea doi
copii, era extrem de deprimat, se
temea cã-ºi va pierde locul de
muncã ºi a ajuns la Craiova cu
diagnosticul Tulburare depresivã
majorã. Potrivit ºefului Clinicii de
Psihiatrie I Craiova, prof. univ. dr.
Tudor Udriºtoiu, pacientul de 42
de ani, care a fost gãsit spânzu-
rat, a fost internat pe data de 13
ianuarie, dupã o tentativã de sui-
cid. A fost diagnosticat cu episod

depresiv major ºi pus sub trata-
ment. Pentru cã în ultimele zile
avusese câteva episoade psihoti-
ce, marþi seara a fost dus într-o
camerã de izolare pentru a fi în
siguranþã. Numai cã, ieri diminea-
þã, pacientul a fost gãsit spânzu-
rat cu un cearceaf.  Conducerea
Clinicii de Psihiatrie I Craiova a
mai precizat cã în perioada urmã-
toare în unitatea medicalã va fi
instalat un sistem de supraveghe-
re video, în încercarea de a pre-
veni alte situaþii de acest gen.

Chiar dacã nu existã suspiciuni cu
privire la deces, poliþiºtii Secþiei 2
Craiova au demarat o anchetã pen-
tru a stabili cu exactitate circum-
stanþele în care bãrbatul ºi-a pus
capãt zilelor. Cadavrul a fost ridi-
cat ºi depus la morgã în vederea
efectuãrii necropsiei.

Reamintim cã, în urmã cu
aproape ºase luni, un alt pacient,

care a fugit din Clinica de Psihia-
trie, ºi-a bãtut tatãl, a agresat un
tânãr de 27 de ani, în cartierul Cra-
ioviþa Nouã, apoi a mers în pãrcu-
leþul din cartier cu un cuþit, poli-
þiºtii fiind nevoiþi sã-l împuºte în
picioare pentru a-l putea reþine.
Este vorba despre Florin Ghiþules-
cu, de 30 de ani, care acum este
internat într-un spital-penitenciar.

închis tocmai pentru a nu-ºi
face rãu. Bãrbatul, care era din
Caracal ºi avea 42 de ani, a fo-
losit cearceaful de pe pat ºi s-a
spânzurat. Poliþiºtii Secþiei 2
Craiova au deschis o anchetã
pentru a stabili exact cum s-a
petrecut tragedia.

Exploatau tinere în cluburi din strãinãtate
Grupare de traficanþi

de minore destructuratã
Poliþiºtii ºi procurorii de

crimã organizatã au organi-
zat, ieri, o acþiune vizând
destructurarea unei gru-
pãri infracþionale specializa-
tã în trafic de persoane ºi
trafic de minori. Oamenii
legii au descins la douã
locuinþe din Dolj ºi la alte
trei din judeþul Olt ºi au pus
în executare 32 de manda-
te de aducere emise pe
numele unor suspecþi.
Membrii grupãrii sunt
acuzaþi cã ar fi obþinut
aproximativ 200.000 euro
din exploatarea sexualã a
unor tinere în cluburi din
Germania, Irlanda ºi Belgia.

2014, cinci persoane, membre
ale grupului infracþional orga-
nizat, ar fi recrutat,  transpor-
tat, transferat, adãpostit ºi ex-
ploatat sexual, prin plasarea ca
prostituate în cluburi din Ger-
mania, Irlanda ºi Belgia, a mai
multor tinere ºi chiar minore ra-
colate din judeþele Dolj, Olt, dar
ºi din alte zone ale þãrii. Pânã în
prezent au fost identificate ºi
audiate 6 victime, însã numãrul
lor este mult mai mare dupã
cum susþin anchetatorii. Preju-
diciul cauzat prin activitatea in-
fracþionalã este de aproximativ
200.000 de euro. În urma per-
cheziþiilor, au fost ridicate în
vederea continuãrii cercetãrilor
un autoturism, documente, car-
duri bancare, 22.250 de lei ºi
4.400 de euro.

„Cinci persoane sunt cerce-
tate sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de constituire a u-
nui grup infracþional organizat,
trafic de persoane ºi trafic de
minori. Acþiunea s-a desfãºu-
rat cu sprijinul poliþiºtilor de
combatere a criminalitãþii or-
ganizate din Galaþi, Iaºi, Ilfov,
Bucureºti, Gorj, Buzãu, al po-
liþiºtilor din Olt ºi Dolj, pre-
cum ºi al jandarmilor ºi cu spri-
jinul de specialitate al Direc-
þiei Operaþiuni Speciale din ca-
drul Inspectoratului General al
Poliþiei Române”, dupã cum se
aratã într-un comunicat al In-
spectoratului General al Poliþiei
Române. Dupã încheierea audi-
erilor, la DIICOT – B.T. Olt,
procurorii vor dispune mãsuri-
le necesare faþã de suspecþi.
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Anul trecut, Primăria Valea Stan-
ciului a reuşit finalizarea proiectu-
lui de alimentare cu apă, în procent
de 95%, cu ajutorul fondurilor gu-
vernamentale. Ultimul tronson a fost
cel din satele Horezu-Poenari şi
Greceşti. Totodată au fost forate
două puţuri noi, unul în parcul co-

munei, iar celălalt în curtea şcolii
din Valea Stanciului, pentru a asi-
gura cantitatea necesară de apă.
”Reţeaua este funcţională, dar mai
avem să facem probele la apă şi ana-
lizele şi să instalăm staţia de clori-
nare care este achiziţionată deja.
Sperăm ca anul acesta să o dăm în
funcţiune”, a spus primarul Ovidiu
Gîngioveanu. Canalizarea în întrea-
ga comună se va realiza prin inter-
mediul Masterplanului de Apă şi
Canal de la nivelul judeţului Dolj.
15 străzi cu probleme
au fost pietruite

Tot anul trecut s-au pietruit 15
kilometri de drumuri c omunale.
Este vorba de 1,2 miliarde de lei,
bani care au fost alocaţi de la bu-
getul local şi care au ajuns pe stră-
zile cu probleme ale localităţii, prin-

Valea Stanciului se modernizează
Pagină realizată de RADU ILICEANU şi LAURA MOŢÎRLICHE

Vale a Stanciului e ste  una dintre  ce le  mai
mari comune  ale Doljului.  La o populaţie de
pe ste  5.000 de  locuitori,  şi probleme le,  dar mai
ales  trebuinţele  localnicilor sunt multe ş i din-
tre cele mai diverse.  Ovidiu Gîngioveanu este
un primar tânăr,  aflat la primul mandat, care
şi-a pus în plan să le demonstreze sătenilor
săi că nimic nu es te  imposibil ş i că se  pot face

multe  lucruri dacă e xistă voinţă şi interes .
Confortul şi s iguranţa oamenilor sunt pe pri-
mul plan,  şi aşa se  urmăre şte  ca toate  case le
să poată fi racordate  la reţeaua de  apă şi, în
viitor,  la cea de canalizare . Pentru liniştea lo-
calnicilor, Primăria are o colaborare  foarte
bună cu Poliţ ia şi, în plus,  a montat o re ţe a de
supraveghere video pe s trăzi.

tre care strada „Duduleni”, „Câm-
pului”, „Constantin Mihail”, „Con-
stantin Bălan” şi „Gogu Zamfira-
che”. Întreaga comună are o reţea
de 54 de kilometri de drumuri şi
se doreşte ca să fie asfaltate 19
străzi pe o lungime de 11 kilometri.
Valoarea acestei lucrări ar ajunge

la suma de 88 miliarde de lei vechi
şi se intenţionează ca toţi banii să
fie atraşi de la bugetul de stat, pri-
măria având un proiect depus la
Ministerul Dezvoltării.
Camerele video
vor fi puse în funcţiune

O altă grijă a primarului a fost
să asigure un grad de siguranţă mai
mare în comună. De anul trecut,
cu fonduri de la bugetul local, s-a
început modernizarea postului de
Poliţiei, în localitate acţionând şase
poliţişti. Tot anul trecut, Primăria
Valea Stanciului a achiziţionat un
sistem de supraveghere video, for-
mat din 18 camere wireless care
au fos t deja montate în punc te
strategice şi urmează să fie puse
în funcţiune de anul acesta. „Sis-
temul va fi gestionat atât de noi,

cei de la Primărie, cât şi cei de la
Poliţie. Camerele au fost plasate în
aşa fel încât să nu se mai pătrundă
în curţile oamenilor prin locuri care
nu pot fi păzite”, a menţionat pri-
marul Ovidiu Gîngioveanu. Anul
trecut, iluminatul public a fost re-
parat, urmând ca şi în următoare-
le luni să se continue cu montarea
de becuri economice pentru a asi-
gura pe timpul nopţii siguranţa
cetăţenilor din comună.
Se pictează biserica
din satul Valea Stanciului

În comuna Valea Stanciului se
găsesc cinci biserici, câte una în
fiecare sat. Pentru că aproape toa-
te au fost construite în secolul 19,
pictura s-a degradat odată cu zi-
dăria, ceea ce l-a determinat pe
primar să iniţieze un proiect de rea-
bilitare treptată a acestora. Lucră-
rile cele mai ample se află în plină
desfăşurare la biserica din satul
Valea Stanciului. Aici s-au făcut re-
paraţii capitale, s-a intervenit la
acoperiş şi tencuială. Pictura este
refăcută în totalitate, fiind înlocui-
tă cu pictură în frescă. ”Se face o
nouă pictură, bineînţeles respec-
tând stilul anului 1850, atunci când
a fost ridicat lăcaşul de cult. Este
un pictor de biserici care realizea-
ză aceste fresce şi sperăm ca anul
acesta să fie gata”, a mai spus pri-
marul. Biserica din satul Bîrza va
fi refăcută cu bani de la bugetul de
stat, iar ultima care va intra în rea-
bilitare va fi cea din satul Ţugu-
reşti. Şi fostul muzeu al comunei,
o clădire construită în stil grecesc,
cu coloane, va fi renovat şi trans-
format în bibliotecă a localităţii.
Primarul vrea
mai mulţi medici specialişti

Una dintre cele mai mari dorinţe
a primarului este să modernizeze
centrul medical din comună. Aici
îşi au cabinetele medicale trei doc-
tori de familie şi un medic stoma-
tolog, dar intenţia lui Ovidiu Gîn-

gioveanu este ca toată clădirea să
fie reabilitată şi, în plus, aici să vină
măcar o dată pe săptămână medici
specialişti cardiologi, ORL-işti, of-
talmologi. Tot aici va fi şi un punct
de recoltare a analizelor astfel încât
oamenii să nu mai fie nevoiţi să se
deplaseze la Segarcea sau la Craio-
va. „Acest centru medical vrem să
îl legăm de un cămin de bătrâni pe
care dorim să îl amenajăm în fosta
şcoală de la Greceşti. Copiii au fost
mutaţi la Horezu-Poenari şi mai
funcţionează acolo doar o grupă cu
12 preşcolari care şi ei vor fi mu-
taţi”, a precizat primarul. Locaţia se
află la o distanţă de 3 kilometri de

centru medical şi ar ajuta foarte mult
bătrânii din localitate care au rămas
fără sprijin.
Mica Unire
va fi sărbătorită vineri

Mâine, pe 23 ianuarie, în co-
mună va fi sărbătoare mare, Uni-
rea Principatelor Române urmând
să f ie celebrată,  cu o zi înainte,
printr-o horă în faţa Primăriei. Vor
participa elevi de la toate şcolile
din comună. De altfel, Valea Stan-
ciului are o reţea şcolară comple-
xă. În toate şcolile învaţă 691 de
elevi şi există şi o şcoală profesio-
nală, cu clasele a-IX-a, a X-a şi a
XI-a. Elevii care urmează cursurile
şcolii profesionale au calificarea de
mecanici agricoli, iar în clasa a XI-
a obţin şi permisul de conducere
de categoria B. „Elevii sunt de nivel
mediu. Dintr-o clasă de 30 de elevi,
sunt obligatoriu 5-6 vârfuri care
învaţă foarte bine. Deosebit de im-
portant este că nu prea absentează
de la ore şi îşi dau interesul pentru
a participa la cursuri”, ne-a spus
Nadia Mazilu, directorul adjunct al
şcolii din Valea Stanciului. La exa-
menul de Evaluare Naţională, din
vara trecută, elevul Robert Stoican
a obţinut nota 10 la matematică, o
performanţă notabilă pentru orice
şcoală. Un alt elev merituos este Şte-
fania Olteanu care a reuşit să fie ad-
misă la Colegiul Naţional „Ştefan
Velovan” din Craiova.



6 / cuvântul libertãþii joi, 22 ianuarie 2015
actualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Gabriel Liiceanu ºi profeþiiGabriel Liiceanu ºi profeþiiGabriel Liiceanu ºi profeþiiGabriel Liiceanu ºi profeþiiGabriel Liiceanu ºi profeþii
(lipsã) ai… trecutului(lipsã) ai… trecutului(lipsã) ai… trecutului(lipsã) ai… trecutului(lipsã) ai… trecutului

M-au intrigant din 1990 încoace pozi-
þiile câtorva intelectuali (sã acceptãm no-
þiunea aceasta cu toatã confuzia indeter-
minãrii ei semantice) asumându-ºi în nume
propriu o autoritate de tribuni ai neamu-
lui, din care nu lipseºte nici tentaþia de a
se substitui într-un fel unor profeþi ale
cãror judecãþi, livrate de preferinþã în sen-
tinþe apodictice, neagã consistenþe ale pre-
zentului în numele unui viitor ieºit din pro-
priile-i obsesive nãzuinþe. Faptul cã, în cele
mai multe cazuri, profeþiile – ca ºi nãzuin-
þele – lor se dovedesc a fi simple reflexe
reactive ale unor refulãri mocnind insidios
în vâscul biografiei e un adevãr prea uºor
scãpat din vedere.

O probã, una printre alte câteva de-a
lungul acestor ultime decenii, a oferit-o,
în aceeaºi notã de intoleranþã spectacu-
loasã, nimeni altul decât Gabriel Liicea-
nu. Cine îºi mai aminteºte de „istorica”
sa „Scrisoare de la Cozia” propusã în ter-
menii unui „edict” cãtre Naþiunea aflatã
la rãscruce (dacã memoria nu mã înºealã
pretextul îl constituia cazul „colaboraþio-
nistei” Mona Muscã), ar putea gãsi o che-
ie de lecturã adecvatã pentru ceea ce cu-
tez sã relev mai jos.

Într-o intervenþie recentã, Gabriel Liicea-
nu dezvãluie resortul, cu conjunctura sa cu
tot, în care s-a conturat ºi a prins formã
celebrul sãu „Apel cãtre lichele”. Nu-mi pro-

pun aici sã reiterez acele demers în semni-
ficaþiile sale, altminteri salutare, ºi pe care,
mãrturisesc, le-am salutat ca atare la vre-
mea aceea.

Ceea ce surprinde – ºi de-a dreptul
ºocheazã – în noua mãrturisire a ex-dis-
cipolului noician este cu totul altceva, mai
precis o afirmaþie care, pusã în limitele
unei elementari gramatici etiologice, de-
nunþã în toatã amplitudinea ºi, deopotri-
vã, în toatã goliciunea sa exact sursa
noianului de refulãri pe care le suspectez
la mereu reînnoitul tribun…humanitarist.
Spune domnia sa cã (abia?) în toamna lui
1990 a realizat, ca printr-o revelaþie de
naturã misterioasã, adevãrul gol-goluþ cã
ºi-ar fi înfrânt frica. ªi aºa explicã de ce
atunci ºi numai atunci ºi-a regãsit cura-
jul ce l-a inspirat ºi motivat în a conce-
pe, a scrie ºi a face public acel „Apel”,
închipuit ca un fel de instigare disperatã
a foºtilor sinecuriºti ceauºiºti ºi comu-
niºti de a se da la o parte din procesul de
renovare, revoluþionarã, s-a presupus, a
Þãrii.

Nimeni, din câte bag seamã, n-a simþit

mãcar o minimã curiozitate de a detecta
în mãrturisirea aceasta un adevãr, acela
pe care-l anticipam mai sus, ce mi se pare
aproape o recunoaºtere frustã în onestita-
tea ei a unei complex de culpabilitate cã-
ruia nimeni dintre cei trãitori în vechiul
regim n-ar trebui sã i se sustragã. Aºadar,
Gabriel Liiceanu, procuratorul intolerant
al unei lungi liste de intelectuali propuºi la
un index aleatoriu, ºi-ar fi înfrânt frica abia
în toamna lui 1990, vinovat de târziu, aº
spune, dacã þinem seama de realitatea cã,
deja încã din primele zile ºi luni post-de-
cembriste, sute, poate mii de intelectuali,
mai „vechi” ori mai „noi”, depãºiserã, unii
chiar prea zgomotoºi, pragul nemilos al
unei frici generalizate în conºtiinþa unui
întreg neam vreme de decenii.

Pornind de la aceastã mãrturisire, m-
am trezit revenind la o întrebare pe care
am ºi mi-am mai pus-o în legãturã cu bio-
grafia multora dintre tribunii anticomuniºti
de astãzi: dacã frica a fost cea care le-a
blocat eventuale contestaþii la adresa atâ-
tor nesãbuinþe ale ceauºismului, inclusiv
lipsa de minimã disponibilitate de susþine-

re, mai mult ori mai puþin fãþiºã, a rarelor
tentative ºi experienþe de disidenþã (mãcar
cu cazurile mai izolate ale lui Dorin Tudo-
ran, ori ale lui Alin Teodorescu, ca sã nu
mai vorbim de cel al lui Paul Goma), ce
dimensiune ºi ce exemplaritate ar mai avea
poziþia lor, nemiloasã ºi constantã, tradu-
sã într-o intoleranþã belicoasã faþã nu nu-
mai de sinecuriºti ai vechiului regim, ci ºi
faþã de companioni de gândire ºi de scris
întru nimic mai culpabili de incapacitatea
de a-ºi învins… proverbiala fricã?

În acest context mi se pare cã, în loc
de profeþi ai viitorului, la care ar fi singu-
rii îndrituiþi, n-ar fi rãu dacã ºi-ar asuma
mai curând pe aceea de profeþi ai… tre-
cutului. Asta ar presupune cã, infinit mai
mult decât „epistolele” cãtre lichele, fie ele
ºi demne de oprobriu public, eventuale au-
toanalize în arheologia propriilor biografii
– ºi a propriilor, eventuale ºi oricât de ne-
dorite, dar reale, culpabilitãþi ar stârni nu
doar un interes mai mare, dar s-ar consti-
tui, presupun, lecþii mai profitabile pentru
un public mai numeros decât cel din cer-
cul unor aplaudaci simandicoºi.

Nicolae Coande, poet ºi publicist român,
a studiat filozofie-sociologie la Universitatea
din Craiova ºi este membru al Uniunii Scrii-
torilor din România, filiala Craiova, din anul
1996. În prezent, editor al revistei „Spec-
tActor” a Teatrului Naþional Craiova. Între
2001 ºi 2006 a fost redactor al ziarului „Cu-
vântul Libertãþii” din Craiova, perioadã în
care a coordonat pagina de culturã LAMA
(Literaturã, Artã, Mentalitãþi, Atitudini). A
colaborat de-a lungul timpului cu revistele
Vatra, Cultura, Timpul, România literarã,
Argeº, Viaþa Româneascã, Luceafãrul de
dimineaþã ºi Confesiuni, Ramuri etc. I s-au
acordat mai multe premii ale Uniunii Scriito-
rilor din România. Din anul 2009 coordo-
neazã „Întâlnirile SpectActor” la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu” din Craiova. În

Institutul Cultural Român de la Viena, în colaborare cu
„quartier21” (MuseumsQuartier) ºi Labyrinth (Asociaþia de
Limbã Englezã a Poeþilor Internaþionali din Viena) organi-
zeazã astãzi, la ora 20.00, în RaumD, quartier21, Museum-
sQuartier (Museumsplatz 1, 1070 Viena) evenimentul „Ecua-
þii poetice: C+B+L= V³”. Poetul român Nicolae Coande, aflat

în prezent la MuseumsQuartier din Viena ca rezident în ca-
drul programului Writers-in-Residence al „quartier21” ºi
invitaþii sãi, poeþii Hanane Aad ºi Peter Waugh, vor citi frag-
mente din volumele proprii de poezie, în limbile germanã,
românã, englezã ºi arabã. Lecturile vor fi acompaniate de
muzicã live în interpretarea muzicianului Sandro Miori.

noiembrie 2012, poetul Nicolae Coande a
fost invitat de Goethe-Institut Berlin la reu-
niunea pe tema teatrului documentar a ex-
perþilor în teatru din sud-estul Europei.

Poeta libanezã Hanane Aad are studii în
jurnalism ºi comunicare ºi a  publicat patru
volume de poezie în limba arabã: „I Carry
My Freedom in My Mouth” (Dergham,
2010), „Pearls of the Soul Riding Virtue”
(Al Ibdaa, 2005), „Like a Grain of Wheat”
(Kleudge, 1999) ºi „The Echo of Nostal-
gia” (Almacharek, 1992). Poeziile ei au fost
traduse în limbile germanã, englezã, fran-
cezã, spaniolã, olandezã, italianã, rusã, ja-
ponezã, românã, estonã, turcã, hindi, bos-
niacã ºi bulgarã. În anul 2014 a primit Pre-
miul de Excelenþã al Festivalului de Litera-
turã „Tudor Arghezi” (Târgu Jiu, Gorj), iar
în anul 2011 a obþinut premiul de exce-
lenþã în poezie strãinã la Festivalul Poe-
sis din Satu Mare. În
anul 2001 a câºtigat pre-
miul de excelenþã în jur-
nalism al Uniunii Inter-
naþionale a Presei Cato-
lice din Elveþia.

Peter Waugh (Marea
Britanie), poet, translator,
editor, compozitor, publi-
cist ºi profesor de litera-
turã ºi lector în cadrul
Universitãþii de ªtiinþe Apli-
cate din Viena, este co-
fondator al „Labyrinth”
(Asociaþia de Limbã En-
glezã a Poeþilor Internaþi-
onali din Viena), al revis-
tei literare subdream ºi al
trupei de poezie experi-
mentalã „dastrugistenda”.
A publicat volumele „Ho-

rizon Firelight” (1999) ºi „Haiku Butterfly
Death Dream” (2002), a fost finalist în ca-
drul Festivalului „Berlin Slam Poetry Days”
(Berlin, 2009) ºi a primit premiul special al
Festivalului de Literaturã „Tudor Arghezi”
(Târgu Jiu, 2014).

 Sandro Miori (Austria), saxofonist ºi
flautist, a studiat la Universitatea de Muzicã
din Viena ºi la Conservatorul Hartford din
Connecticut (Statele Unite ale Americii). A
colaborat cu Reform Art Unit, Sunny Mur-
ray, Peter Gabis, Ulrich Drechsler ºi Michael
Kneihs, iar în prezent este liderul formaþiei
de jazz Paradox Jazz Group.

 În cadrul parteneriatului cu Museum-
sQuartier, „quartier21”, ICR Viena a organi-
zat în anul 2014 întâlniri cu autorii români
Daniel Bãnulescu ºi Dan Lungu. Pentru pro-
gramul complet al evenimentului puteþi ac-
cesa www.rkiwien.at.

În 2014, Serviciul de Securitate ºi Sã-
natate în Muncã al Inspectoratului Teritoe-
ial de Muncã Dolj a desfãºurat mai multe
controale, în vederea depistãrii unor nere-
guli, aplicând diverse sancþiuni, de la cele
contravenþionale pânã la sistarea de activi-
tãþi. Astfel, au fost verificaþi 2.416 angaja-
tori, 1.639 dintre aceºtia fiind sancþionaþi.
Au fost acordate 143 de amenzi contraven-
þionale, în cuantum de 950.000 de lei, au
fost sistate activitãþile unor agenþi econo-
mici în 13 cazuri, iar 22 de echipamente de
muncã au fost oprite. În ceea ce priveºte
evenimentele neplãcute, au fost depistate
158 de astfel de cazuri, 19 dintre ele fiind
mortale. Din total, 9 sunt în curs de cerce-
tare, douã au fost deja soluþionate, iar 8 s-a
dovedit cã nu au avut loc în timpul progra-
mului de lucru. Din cele 139 de cazuri sol-
date fãrã deces, 85 s-au soldat cu incapaci-
tate temporarã de muncã, 17 au avut loc în
afara timpului normat, 35 nu au îndeplinit
condiþiile declarãrii incapacitãþii de muncã,
iar alte douã sunt în curs de cercetare.

CRISTI PÃTRU
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ONG-urile mai atrag atenþia
ºi asupra altor aspecte. Menþi-
nerea aceluiaºi cuantum al
nivelului mediu al subvenþiei
lunare, în contextul în care
cheltuielile au crescut constant
în ultimii cinci ani. Diminuarea
numãrului de beneficiari pentru
care se acordã subvenþia, sau
a cuantumului alocat per
beneficiar, fãrã precizarea
criteriilor care au stat la baza
acestor decizii. Lipsa consultã-
rii cu asociaþiile ºi fundaþiile în
vederea stabilirii liniilor priori-
tare de subvenþionare a servi-
ciilor sociale la nivel naþional.
Criteriile pentru calculul
cuantumului efectiv al subven-
þiei nu sunt publice. Obligativi-
tatea ca beneficiarii sã pri-
meascã servicii timp de 8 ore
zilnic, pentru ca furnizorii sã
devinã eligibili la subvenþie,
este o solicitare care nu
respectã nevoile specifice ºi
drepturile beneficiarilor.
Aplicarea neuniformã, la
nivelul judeþelor, a procedurilor
de subvenþionare.

 Peste 150 de organizaþii negu-
vernamentale active la nivel naþi-
onal semnaleazã modalitatea de-
fectuoasã  în  care  Minis terul
Muncii, Familiei, Protecþiei So-
ciale  º i  Persoanelor Vârstnice
(M.M.F.P.S.P.V.) a evaluat ºi acor-
dat finanþãrile pentru subvenþiona-

rea servici i lor  sociale  în  anul
2015. Organizaþiile semnaleazã de
asemenea, birocraþia inutilã ºi vi-
ciile de procedurã ale mecanismu-
lui de utilizare ºi raportare a sub-
venþiei aprobate dar mai ales lip-
sa de transparentã privind modul
de acordare a subvenþionãrii.

Confederaþia Caritas România, organizaþie neguvernamentalã de tip
reþea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel naþional ºi
internaþional cele 10 organizaþii Caritas active în România. La nivel naþi-
onal, organizaþiile Caritas deruleazã programe de asistenþã socialã com-
plexã. Confederaþia Caritas România este membrã în reþelele internaþio-
nale ºi naþionale: Caritas Internationalis, Caritas Europa ºi FOND.

Federaþia Organizaþiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC),
este o organizaþie neguvernamentalã de tip reþea/federaþie, numãrând în
prezent 78 de membrii, ONG active în domeniul protecþiei copilului, din
Bucureºti ºi peste 25 de judeþe din România.

Federaþia Organizaþiilor Neguvernamentale pentru Servicii So-
ciale – FONSS, reprezintã o platformã de lobby ºi advocacy. Federaþia
reuneºte 10 organizaþii cu activitatea relevantã în domeniu. În anul 2013,
cele 10 ONG care fac parte din federaþie au raportat 14,4 mil euro atraºi
ºi investiþi în comunitate, din care finanþarea din fonduri publice a repre-
zentant doar 1,78%, foarte puþin comparativ cu implicarea de peste
60% a statului în finanþarea serviciilor sociale oferite de cãtre ONG-uri
în alte state europene.

Dizabnet - Reþeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu
dizabilitãþi a fost înfiinþatã în 2006 ºi acþioneazã ca o platformã de
comunicare ºi reprezentare pentru prestatorii de servicii sociale în do-
meniul dizabilitãþii. În prezent, reþeaua are 91 de organizaþii membre din
România, cu caracter public ºi privat.

SenioriNET este o reþea informalã care reuneºte 52 de ONGuri furni-
zoare de servicii sociale ºi medicale dedicate persoanelor vârstnice, cu
precãdere îngrijiri la domiciliu. SenioriNET a fost creatã printr-un grant
co-finanþat din partea Elveþiei prin intermediul Contribuþiei Elveþiene pentru
Uniunea Europeana extinsa, in cadrul Schemei de Grant pentru ONG-
uri, Fondul Tematic pentru Participarea Societãþii Civile - Programul de
Cooperare Elveþiano-român.

Fundaþia pentru Dezvoltarea Societãþii Civile (FDSC) este o orga-
nizaþie neguvernamentala, independenta, înfiinþata in anul 1994 a cãrei
viziune este aceea a unei societãþi civile puternice si influente, cu cetãþe-
nii responsabili, implicaþi, care îºi promoveazã interesele si valorile pen-
tru binele comunitãþilor.

S-a redus bugetul
folosit pentru
finanþarea
serviciilor adresate
persoanelor în
nevoie

“Þinând cont de faptul cã
sistemul serviciilor sociale din
România se aflã în condiþii
cronice de sub finanþare, în anul

2015 Ministerul Muncii a redus
cu peste 1.5 milioane de euro
(24%) bugetul folosit pentru
finanþarea serviciilor adresate
persoanelor în nevoie comparativ
cu anul 2014”, a precizat Doina
Crângaºu, reprezentantul Confe-
deraþiei Caritas România, într-un
comunicat de presã. Decizia
M.M.F.P.S.P.V. afecteazã în mod
direct sute de beneficiari în
nevoie, cum sunt bãtrânii ºi copiii
separaþi sau cu risc de separare
de familie. Aceºtia se vor
confrunta cu dispariþia sau
închiderea unor unitãþi de
asistenþã socialã ca urmare a
obstacolelor de ordin financiar
întâmpinate de ONG-uri. „Orga-
nizaþiile neguvernamentale solicitã
Ministerului Muncii tratarea cu
responsabilitate a problemelor
semnalate ºi îºi exprimã de
asemenea deschiderea ºi disponi-
bilitatea unui dialog privind
perspectiva finanþãrii serviciilor
sociale”, susþine Doina Crângaºu.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Pe 12 decembrie 2014 s-au
împlinit 5 ani de la lansarea ul-
timei generaþii Ford Focus RS,
iar oficialii Ovalului Albastru au
confirmat atunci apariþia unei
noi versiuni de performanþã a
celui mai bine vândut model din
lume. Ieri, reprezentanþii Ford
România au anunþat printr-un
comunicat de presã remis re-
dacþiei cã noul FocusRS va fi
dezvelit peste douã sãptãmâni.
O premierã anunþatã de Ford
constã în faptul cã viitoarea

generaþie a lui Focus RS va fi
disponibilã pe principalele pie-
te din întreaga lume. „Compa-
nia Ford rãmâne dedicatã ino-
vaþiei prin performanþã. Prin
echipa noastrã globalã Ford
Performance care se va ocupa
de vehiculele ºi de piesele de
înaltã performanþã, putem lan-
sa mai rapid pe piaþa produse
ºi accesorii care satisfac ne-
voile clienþilor din toatã lumea,
atât pe ºosea cât ºi pe pistã.
Pentru a purta sigla RS, aceasta

trebuie sã fie o maºinã fãrã
compromisuri, care poate oferi
performanþa excepþionalã pe
pistã ºi un stil de conducere
excelent pe ºosea”, a declarat
în urmã cu o lunã de zile, Raj
Nair, vicepreºedintele grupului
Ford, divizia Global Product
Development, citat de auto-
bild.ro. Dar pânã la dezvelirea
vii torului  Ford Focus RS,
clienþii pot opta pentru versiu-
nea ceva mai docilã care poar-
ta indicativul ST.
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Pagină realizată de MAGDA BRATU

În debut, Dragoş Muşoiu
şi Andreea Negrilă au dat
„Spargerea” la TNC!

Recenta montare „Spargerea”
în regia lui Dragoş  Alexandru
Muşoiu, scenografia arh. Andreea
Simona Negrilă – ambii aflaţi la
debutul artistic –, după proza „Jaf
armat” semnată de scriitorul Răz-
van Petrescu, a deschis, pe 17 ia-
nuarie, seria premierelor din 2015
la Teatrul Naţional din Craiova.
Proiect câştigător al celei de-a IV-
a ediţii a concursului pentru tineri
regizori şi scenografi români or-
ganizat de instituţie, spectacolul îi
are în distribuţie pe Claudiu Bleonţ,
Iulia Lazăr, Angel Rababoc, Adri-
an Andone,  Cătălin Vieru, Iulia
Colan, Gabriela Baciu, Anca Dinu
şi Eugen Titu. „Cred că debutul lor
este de o foarte bună calitate. Am
şi recomandat spectacolul pentru
a fi selecţionat în Festivalul Naţio-
nal de Teatru, din această toamnă.
Şi, de asemenea, am invitat foarte
mulţi cronicari şi oameni de teatru
să vină la premiera oficială, din 31
ianuarie”, a declarat managerul
Teatrul Naţional Craiova (TNC),
Mircea Cornişteanu. Acesta i-a
urat tânărului Dragoş Muşoiu să
calce cu „Spargerea” pe urmele
câştigătorului ediţiei precedente a
concursului de proiecte, Bobi Pri-
cop, cu apreciatul ş i premiatul
spectacol „Profu’ de religie”.

„Este o bucurie enormă pentru
mine că am dat şi dăm în conti-
nuare prilejul unor tineri să se afir-
me într-un teatru important cum e
Naţionalul craiovean. În urma suc-
cesului de anul trecut, lui Bobi Pri-
cop i-am încredinţat un alt spec-
tacol. La fel, celor doi tineri An-
dreea Negrilă şi Dragoş Muşoiu le-
am propus să se gândească la o
punere în scenă a unei piese de
Marin Sorescu, în toamna acestui
an”, a precizat Cornişteanu.

Că premiul oferit de TNC, de
a-l sprijini să pună în scenă „Spar-
gerea”, a fost o adevărată şansă
pentru debutul în cariera regizora-
lă, a recunoscut-o şi Dragoş Mu-
şoiu. „Eu am avut norocul că lu-
crurile s-au legat în aşa fel încât
în vară am terminat studiile, iar în
toamnă am intrat într-un teatru de
stat. Nu ştiu, procentual, câţi din-
tre colegii mei mai mari au avut
norocul acesta. Şi nu am debutat
în orice teatru de stat, ci într-unul
despre care noi învăţăm în şcoală,

Unul a pus în scenă, la început de 2014, „HOT
L Baltimore” de  Lanford Wilson, celălalt a
montat aici, în anii din urmă, două spectacole
de neuitat: „Romeo şi Julieta” de W. Shake-
speare şi „Medeea” de Euripide, iar mai apoi
„Lysistrata” de Aristofan. Este vorba despre
Peter Schneider – producător şi regizor ame-
rican cu o prolifică şi variată carieră în teatru
şi cine ma, f igură legendară a Walt  Disney
Company, şi de grecul Yannis Paraskevopou-
los, care anul acesta se reîntorc la Teatrul Na-
ţional „Marin Sorescu” cu noi producţii regi-
zorale. Tragedia shakespeariană „Julius Cae-

sar” şi „Pescăruşul” dramaturgului rus A.P.
Cehov sunt doar două, care se regăsesc între
cele şapte premiere ale acestui an la Naţionalul
craiovean. Potrivit managerului Mircea Corniş-
teanu, instituţia va continua şi în 2015 proiecte
precum „Întâlnirile SpectActor”, iniţiate în 2009,
şi „Autorii sunt în sală”, menit să încurajeze dra-
maturgia contemporană românească. Anul mai
aduce reprezentaţii ale altor teatre din ţară, pre-
cum şi participări cu „Rinocerii” de Eugene Io-
nesco (regia: Robert Wilson) şi „O furtună” de
W. Shakespeare (regia: Silviu Purcărete) la mai
multe festivaluri europene.

la Istoria teatrului românesc. Am
ajuns să aud poveşti legate de mari
spectacole de-aici direct din gura
actorilor care au fost parte din ele.
Nu cred că aş fi avut un alt con-
text mai bun de a debuta!”, a de-
clarat Dragoş Muşoiu.
Până la încheierea stagiunii –
o comedie şi un spectacol
pentru copii

Între proiectele primei părţi a
anului, până la închiderea stagiunii
artistice 2014-2015, de la sfârşitul
lunii iunie, se mai numără alte trei
premiere. Cea dintâi – chiar una
pe ţară! – , va avea loc pe data de
14 februarie: spectacolul cu piesa
„Dimineaţa de după…” de Pe-
ter  Quilter (Marea Britanie), după
o traducere de Iolanda Mănesc u,
în regia lui Mirc ea Cornişteanu
şi scenografia Adrianei Dinules-
cu. „Mi se pare un bun prilej
de a lansa o nouă c omedie în
repertoriul românesc şi de a
face un spectacol care să aibă
un sperat mare succ es de pu-
blic. Pentru că spec tacolul de
comedie es te c el mai agreat”,  a
comentat Cornişteanu.

La sfârşitul lunii martie, actorii
TNC vor începe repetiţiile la un
spectacol pentru copiii de gimna-
ziu – „Isteaţa”,  după Fraţii
Grimm, în regia lui Traian Săvi-
nescu –, premiera fiind anunţată
pentru prima parte a lunii mai. Îi
va urma, la începutul verii, pre-
miera spectacolului regizat de
Bobi Pricop. «Încă nu ne-am pus
de acord între două propuneri: una
ar fi o nouă piesă de Eugene Io-
nesco, „Cântăreaţa cheală”, cea-
laltă o nouă piesă englezească, încă
netradusă», a precizat managerul
teatrului craiovean.
Shakespeare şi Cehov,
cu „piesele de rezistenţă”
ale anului

„Piesele de rezistenţă” se anunţă
la TNC în cea de-a doua parte a
anului. De la început de septembrie
până la sfârşit de octombrie se va
repeta pentru tragedia shakespeari-
ană „Julius Caesar”, pusă în sce-
nă de Peter Schneider – personali-
tate a lumii teatrului şi filmului ame-
rican. Figură legendară a Walt Dis-
ney Company, pe durata unui man-
dat de 17 ani Peter Schneider a con-
dus crearea a peste 50 de filme. Pe
Broadway, a produs „The Lion
King” (pentru care a primit un Pre-

miu Tony), „Aida” de Elton
John şi Tim Rice, iar în afara
Broadway, spectacole pre-
cum „The Marvelous Won-

derettes” şi „Lif e Could be a
Dream”. Noul spectacol pe care îl
va realiza la Craiova urmează să fie
prezentat în ediţia 2016 a Festiva-
lului Internaţional „Shakespeare”.

Tot în toamnă va reveni la Craio-
va un alt valoros regizor: grecul Yan-
nis Paraskevopoulos, de al cărui
nume se leagă trei montări de neui-
tat pe scena Teatrului Naţional „Ma-
rin Sorescu”. Este vorba despre „Ro-
meo şi Julieta” de W. Shakespeare
(2005),  „Medeea” de Euripide
(2006) şi „Lysistrata” de Aristofan
(2014). De această dată, Yannis Pa-
raskevopoulos a ales o altă capodo-
peră a dramaturgiei mondiale: „Pes-
căruşul” de A.P. Cehov.

Ultima premieră a anului 2015 la
TNC va fi cea a spectacolului cu
piesa declarată câştigătoare la edi-
ţia a V-a, recent lansată, a concur-
sului de proiecte pentru tineri regi-
zori şi scenografi români. Data-li-

mită pentru înscriere este 28 fe-
bruarie 2015. Regizorul şi sceno-
graful trebuie să fie absolvenţi de
studii superioare de specialitate, în
ultimii 5 ani, iar textul proiectului
să aibă la bază o piesă românească
contemporană, scrisă în ultimii 10
ani şi cu maximum 8 personaje.
Continuă proiectele
„Întâlnirile SpectActor”
şi „Autorii sunt în sală”

Pe lângă noile producţii teatrale,
managerul Teatrului Naţional „Ma-
rin Sorescu” a anunţat, ieri, în ca-
drul unei conferinţe de presă, şi
celelalte proiecte pe care instituţia
le va derula pe parcursul acestui an.

Eveniment iniţiat încă din anul
2009, în cadrul căruia sunt pro-
gramate conferinţe şi discuţii cu pu-
blicul ale unor personalităţi din lu-

mea culturală românească, „Întâl-
nirile SpectActor” vor continua şi
în 2015, fotoliul din Sala „I.D. Sîr-
bu” urmând să fie ocupat, în câte-
va duminici, de alţi valoroşi invitaţi.
Până în prezent aici au conferen-
ţiat, între alţii, Ion Caramitru, Radu
Beligan, Varujan Vosganian, Andrei
Marga, Solomon Marcus, Răzvan
Theodorescu, Matei Vişniec, Ga-
briela Adameşteanu, ASR Radu al
României, Dan Grigore, Cristian
Ţopescu, George Banu, Eugen
Negrici, Florin Zamfirescu, Adrian
Cioroianu, Adrian Streinu Cercel,
Jean Askenasy, Dan C. Mihăilescu,
Cristian Bădiliţă, Dorel Vişan, Emil
Constantinescu, Dumitru Radu Po-
pescu, Laurenţiu Damian, Lucian
Boia, Daniel Barbu şi Cristian Tu-
dor Popescu.

De asemenea, va continua seria
de spectacole-lectură din
cadrul proiectului „Autorii
sunt în sală”. Acesta este
menit să încurajeze drama-
turgia contemporană româ-
nească, din dorinţa de a

sensibiliza regizorii aflaţi în căutare
de texte valoroase, precum şi de a
atrage publicul către creaţia drama-
tică autohtonă. Cornel Mihai Ungu-
reanu,  Daniel Bănulescu, Cornel
Udrea şi Valentin Nicolau sunt doar
patru dintre autorii invitaţi până
acum de TNC.
Spectacolele „Rinocerii”
şi „O furtună” –
purtate în turnee prin Europa

Activitatea artistică se va con-
cretiza, în 2015, la Naţionalul cra-
iovean şi în participarea la câteva
turnee internaţionale. Vizată este,
în primul rând, spectaculoasa pro-
ducţie „Rinocerii” de Eugene Io-
nesco, în regia lui Robert Wilson
– creator complex, cunoscut ca
regizor, interpret, coregraf, pictor
şi sculptor. Spectacolul a avut pre-

miera pe 2 iulie 2014, primind re-
zonanţa celui mai important pro-
iect teatral derulat în România în
ultimele două decenii, prin prisma
notorietăţii regizorului artistic, a
originalităţii viziunii acestuia asu-
pra capodoperei dramaturgiei io-
nesciene, a colaboratorilor veniţi
din şapte ţări pentru a se alătura
echipei tehnice a Naţionalului, a ce-
lor 23 de actori şi, nu în ultimul
rând, a impresionantei colecţii de
ec hipamente de scenă folos ite.
Publicul şi critica de specialitate l-
au apreciat la superlativ, iar croni-
cile profesioniste apărute confir-
mă valoarea viziunii regizorale.

«Suntem în discuţii avansate cu
Change Performing Arts, din Mi-
lano, o companie de impresariat
care vrea să poarte spec tacolul
prin Europa şi nu numai. De ase-

menea, Opera Naţională Bucureşti
şi-a exprimat intenţia de a invita
spec tacolul în cadrul festivalului
pe c are îl organizează. Şi cu cer-
titudine „Rinocerii” vor merge
anul viitor  la Ljubljana, în Slove-
nia»,  a anunţat Cornişteanu, adă-
ugând că la Craiova,  reprezenta-
ţiile vor f i reluate pe 20 şi 21 fe-
bruarie 2015.  „Din cauza dificul-
tăţilor întâmpinate la montare,
pentru care trebuie să închiriem
ec hipamente şi e nevoie de un
mare număr de c olaboratori,
spec tacolul se va juca la sediu în
calupuri de două-trei reprezenta-
ţii, aproximativ la două luni”, a pre-
c izat managerul TNC. Un alt
spec tacol cu care se va plec a în
turneu anul aces ta va fi „O fur-
tună” de William Shakespeare, în
regia lui Silviu Purcărete. Desti-
naţia: Festivalul Internaţional de
Teatru de la Izmir, Turcia.
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Andreea Negrilă (scenograf), managerul TNC,
Mircea Cornişteanu, Dragoş Muşoiu (regizor)



cuvântul libertãþii / 9
externe

joi, 22 ianuarie 2015

ªTIRI

ªTIRI

Un numãr de peste 9.000 de sol-
daþi ruºi sunt desfãºuraþi în estul
Ucrainei, unde are loc un conflict
armat între forþele guvernamentale
ucrainene ºi separatiºtii proruºi, a
declarat ieri preºedintele ucrainean,
Petro Poroºenko, transmite AFP.
„Sunt peste 9.000 de soldaþi ai Fe-
deraþiei Ruse pe teritoriul nostru,
având peste 500 tancuri, piese de
artilerie grea ºi vehicule pentru trans-
portul trupelor. Promit cã va exista
o situaþie clarã ºi stabilã în Ucraina
dacã Rusia respectã acest punct (al
acordurilor de la Minsk, din septem-
brie): închiderea frontierei (ruso-
ucrainene) ºi retragerea trupelor
strãine de pe teritoriul nostru. Soluþia la con-
flict este foarte simplã: oprirea furnizãrii de arme
ºi muniþii, retragerea trupelor ºi închiderea fron-
tierei. Este un plan de pace foarte simplu”, a
spus ºeful statului ucrainean, într-o intervenþie
în cadrul Forumului Economic Mondial de la
Davos (Elveþia). Agravarea situaþiei din estul

Cine este „jihadistul John”?
Militantul grupãrii Statul

Islamic (SI) care apare în
înregistrarea video ºi cere o
rãscumpãrare de 200 de
milioane de dolari în schim-
bul vieþii a doi japonezi
aratã ºi vorbeºte la fel ca
bãrbatul din cel puþin alte
cinci înregistrãri video
anterioare cu ostatici, rela-
teazã CNN. Vocea, postura ºi
ameninþãrile pe care jihadis-
tul le profereazã sunt „în mod
ameninþãtor familiare”,
comenteazã postul american,
adãugând cã bãrbatul mascat
care fluturã un cuþit ºi
vorbeºte cu accent londonez -
alias „jihadistul John” - este
autorul ameninþãrilor profe-
rate ºi a „supravegheat”
decapitãrile unor ostatici
americani ºi britanici. „ªtiþi
cã aveþi 72 de ore pentru a
exercita presiuni asupra
Guvernului vostru sã ia o
decizie înþeleaptã prin plata
(sumei de) 200 de milioane
de dolari pentru a salva
vieþile cetãþenilor voºtri”,
spune bãrbatul în înregistra-
rea video care a apãrut marþi,
adresându-se cetãþenilor
japonezi. „Altfel, acest cuþit
va deveni coºmarul vostru”,
ameninþã el. Suma cerutã este
echivalentul fondurilor
promise recent de cãtre
premierul Shinzo Abe ca
ajutor umanitar þãrilor din
Orientul Mijlociu afectate de
campania sângeroasã a SI în
Irak ºi în Siria. Însã misterul
ºi confuzia plutesc în conti-
nuare în jurul identitãþii
„jihadistului John”. Oficiali
americani ºi britanici afirmã
cã ei cred cã ºtiu cine este
bãrbatul, dar cã nu au
dezvãluit informaþia. Acest
lucru poate fi motivat prin
faptul cã agenþiile occidenta-
le de informaþii cred cã au
mai mult de câºtigat din
faptul cã pãstreazã tãcerea,
apreciazã Aki Peritz, un fost
ofiþer CIA. „Ei pot exercita
presiuni asupra familiei lui,
asupra prietenilor lui”, a
declarat el pentru CNN.

Boko Haram ameninþã statele
vecine cu Nigeria

Liderul grupãrii armate
Boko Haram a revendicat
atacul oraºului Baga, în nord-
estul Nigeriei, care s-a soldat
cu sute de morþi la începutul
lunii ianuarie, ºi a ameninþat
Nigerul, Ciadul ºi Camerunul,
într-o înregistrare video datã
publicitãþii marþi searã,
potrivit AFP. „Am ucis
poporul din Baga. I-am ucis
într-adevãr, aºa cum Allah ne
cere în cartea sa”, declarã
Abubakar Shekau într-o
înregistrare video de 35 de
minute postatã pe YouTube ºi
care, de asemenea, conþine
ameninþãri la adresa þãrilor
învecinate cu Nigeria care au
trimis trupe militare pentru a
lupta împotriva grupãrii
islamiste.

Premierul francez, Manuel Valls,
a prezentat ieri o serie de mãsuri
împotriva terorismului al cãror
cost este evaluat la 735 milioane
de euro pe o perioadã de trei ani,
demers ce survine atentatelor jiha-
diste de la Paris, subliniind cã ser-

Comisia Europeanã (CE) s-a
declarat, ieri, pregãtitã sã-ºi mo-
difice propunerea de creare a unui
Registru european al pasagerilor
aerieni  (PNR), cu scopul de a
convinge Parlamentul European
(PE) sã îl adopte, ºi va prezenta o
„strategie pentru securitate” în
mai. „Dacã PE spune cã ar trebui
sã fie efectuate modificãri în pro-
punerea CE, atunci noi suntem
pregãtiþi sã deschidem dezbate-
rea”, a declarat într-o conferinþã
de presã prim-vicepreºedintele
CE, Frans Timmermans. Acest
lucru „se aplicã mai ales propu-
nerii PNR, dar ºi protecþiei date-
lor. Vreau sã vãd unde poate Co-
misia (...) ajuta celelalte instituþii,
pentru a se ajunge la un consens”,
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Ucrainei l-a determinat pe Petro Poroºenko sã
decidã sã revinã ieri în þarã. În noaptea de marþi
spre miercuri, 5 civili au fost uciºi ºi alþi 29 au
fost rãniþi în cursul unor bombardamente în
oraºul Doneþk, în estul Ucrainei, au anunþat ieri
autoritãþile locale. Confruntãrile armate s-au in-
tensificat în ultimele 12 zile ºi armata ucrainea-

nã a anunþat marþi seara cã trupele
sale au fost atacate direct de trupe
ruseºti, în apropiere de Lugansk, o
altã regiune separatistã prorusã ve-
cinã cu Doneþk. Aceste acuzaþii sunt
o premierã de la semnarea acorduri-
lor de la Minsk, în septembrie. Mi-
niºtrii de Externe ucrainean, rus,
german ºi francez urmau sã se reu-
neascã asearã la Berlin, pentru „a
împiedica o nouã agravare a con-
fruntãrii militare ºi o nouã escalada-
re politicã între Kiev ºi Moscova”,
potrivit ministrului german de Exter-
ne, Frank-Walter Steinmeier.

Vladimir Putin „nu va obþine nimic”
de la Ucraina, a declarat preºedintele

ucrainean într-un interviu publicat ieri de ziarul
elveþian „Neue Zürcher Zeitung”. „Nu-i voi da
nici o posibilitate lui Putin sã ne ia vreun petic
din teritoriul Ucrainei”, a declarat Poroºenko, pre-
zent la lucrãrile Forumului Economic de la Da-
vos. În opinia sa, „linia frontului pentru apãrarea
libertãþii ºi democraþiei se aflã în Ucraina”.

CE se declarã pregãtitã sã-ºi modifice
propunerea cu privire la fiºierul pasagerilor

a adãugat el. Însã Timmermans a
avertizat cã este necesar sã se þinã
cont de poziþia statelor membre,
care au aprobat propunerea de
PNR - Passengers Names Re-
cord. „Baletul este complicat”, a
recunoscut el. Marea Britanie se
opune oricãrei moificãri a propu-
nerii, a declarat pentru AFP o sur-
sã apropiatã negocierilor. PE blo-
cheazã adoptarea acestui text din
2011, apreciind cã el nu protejea-
zã suficient libertãþile individuale
ºi cerând în prealabil un vot asu-
pra unei propuneri de lege cu pri-
vire la protecþia datelor personale
în cadrul colaborãrii justiþie-poli-
þie. La rândul lor ºi statele blo-
cheazã acest proiect de lege, a
precizat o sursã comunitarã.

Franþa: Serviciile secrete vor monitoriza 3.000 de persoane
viciile de securitate trebuie sã su-
pravegheze 3.000 de persoane,
relateazã AFP. „În prezent trebuie
supravegheate aproape 1.300 de
persoane, francezi sau strãini care
trãiesc în Franþa, pentru implica-
rea lor în filierele teroriste în Siria

ºi Irak. Este o creºtere de 130%
într-un an”, a explicat Valls într-o
conferinþã de presã, precizând cã,
la numãrul respectiv, se adaugã alte
„400-500 de persoane în legãturã
cu filiere mai vechi sau cu alte þãri,
precum ºi principalii protagoniºti
activi din sfera informaticã jihadistã
francofonã”. Pe de altã parte, pre-
ºedintele François Hollande a de-
cis, ieri, sã desfiinþeze cu 7.500 de
posturi mai puþin decât se preve-
dea în cadrul armatei franceze,
pentru perioada 2015-2019, tot ca
urmare a atentatelor de la Paris, a
anunþat Palatul Elysée. ªeful sta-
tului a cerut, astfel, „sã se actuali-
zeze pânã în varã Legea progra-
mãrii militare (LPM)” aferente
acestei perioade, potrivit unui co-
municat difuzat de cãtre preºedin-
þie la finalul unei ºedinþe a Consi-
liului Apãrãrii. Tãierile vor fi, ast-
fel, cu 30% mai mici decât în pro-
iectul iniþial, care prevedea des-
fiinþarea a câte 7.500 de posturi

pe an în 2015, 2016 ºi 2017 ºi a
3.500 de posturi în 2018. Înce-
pând din acest an, numãrul postu-
rilor desfiinþate va fi redus la apro-
ximativ 6.000. Preºedintele a
anunþat pe 14 ianuarie, când ºi-a
prezentat urãrile armatei, cã, þi-
nând cont de „situaþia excepþio-
nalã” creatã de atentate, „ritmul
reducerii” efectivelor din Apãrare
urma sã fie „revizuit ºi adaptat”.
Adoptatã în decembrie 2013,
LPM prevede credite în valoare
de 190 de miliarde de euro pentru
perioada 2014-2019 ºi menþinerea
bugetului anual la 31,4 miliarde de
euro pânã în 2016, adicã 1,5% din
PIB, urmând ca ulterior sã creas-
cã uºor. Aceastã „ajustare” buge-
tarã a fost posibilã cu preþul a
numeroase restructurãri ºi redu-
ceri de efective, care vizau iniþial
33.600 de posturi, în cadrul legii
programãrii aferente perioadei
2015-2019, dar care au fost redu-
se la aproximativ 26.000.
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METEO

Averse
de ploaiejoi, 22 ianuarie - max: 9°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,5110 .............. 45110
1 lirã sterlinã................................5,8867....................58867

1 dolar SUA.......................3,8989........38989
1 g AUR (preþ în lei)........162,6784.....1626784

Cursul pieþei valutare din 22 ianuarie 2015 - anunþat de BNR
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În spatele liniilor
inamice 3: Columbia

Se difuzeazã la PRO  Tv,
ora 20:30

Forþele SEALS ale marinei
americane pun la cale un atac
asupra forþelor speciale co-
lumbiene, operaþiunea având
ca obiectiv salvarea unui
ostatec ºi refacerea imaginii
puºcaºilor...

Regia: Tim Matheson
Cu: Joe Manganiello, Ken An-

derson

Centura roºie

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 23:00

REDBELT e povestea lui Mike
Terry (Chiwetel Ejiofor), un
maestru Jiu-Jitsu care a evitat
mereu circuitul oficial de lupte
ºi a ales în schimb o viaþã
onorabilã: are o salã de autoa-
pãrare ºi respectã codul sa-
muraiului.

Regia: David Mamet
Cu: Tim Allen, Chiwetel Ejiofor

Ghinionistul

Se difuzeazã la HBO,
ora  14:45

Happy Gilmore este un jucãtor
de hockey ratat fãrã nici un
scop în viaþã. Prietena l-a pãrã-
sit, iar bunica lui, fiinþa care l-a
crescut ºi a avut grijã de el are
mari probleme. Aceasta urmea-
zã sã fie evacuatã din frumoasa
sa locuinþã pentru neplata
taxelor pe care le datoreazã...

Regia: Dennis Dugan
Cu: Adam Sandler

JOI - 22 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Nimic prea bun pentru un

cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
12:20 Discover România
12:30 Lumea ºi noi
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:50 Discover România
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel are
18:30 Discover România
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Extaz
2013, SUA, Comedie, Fantastic
01:20 Exclusiv în România
02:00 Telejurnal
02:50 Sport

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Jurnal de front
08:30 Naturã ºi aventurã
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Ferma
12:00 Mistere ºi conspiraþii
13:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Negustorii de ocazii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Anotimpul victoriei
2009, Comedie, Sport
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Omul cu chitara
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Pescar hoinar
01:30 Negustorii de ocazii
02:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
02:50 5 minute de istorie

TVR 2

07:50 Salutare, doamnelor! - Filmul
09:10 Fata cu nouã peruci
11:05 Saving Mr. Banks: În

cãutarea poveºtii
13:10 Premiile Academiei

Europene de Film 2014
14:45 Ghinionistul
16:20 Scooby-Doo! Robotul
16:45 Familia Stone
18:30 Naufragiaþi în Laguna

Albastrã
20:00 Sonic Highways
21:05 Prietenie mortalã
22:35 Cum trãiesc acum
00:15 Haita

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 În spatele liniilor inamice 3:

Columbia
2009, SUA, Acþiune, Rãzboi,

Thriller
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 CSI: New York - Criminaliºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
23:45 XIII: Spion de sacrificiu
00:30 În spatele liniilor inamice 3:

Columbia (R)

PRO TV

ACASÃ

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

08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Extravagantul Mr. Deeds

(R)
14:30 Ca-n vremurile bune (R)
16:30 Ce femeie!
18:30 O zeiþã pe pãmânt
20:30 Leu în deºert
23:00 Centura roºie
01:00 Leu în deºert (R)
03:00 Lumea Pro Cinema
03:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Burlacul
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Cursa împotriva morþii
2011, SUA, Acþiune
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Legãturi de sânge (R)
2010, Dramã, Romantic
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Codul magicienilor
13:00 Click! Poftã bunã! (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Legãturi de sânge
2010, Dramã, Romantic
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Mondenii
2006, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Fii pe fazã! (R)
01:00 Mãrul discordiei
03:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Secrete de stil (R)
05:30 Focus din inima României

(R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

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

Wrestlemania XXX
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Swiss company hire PHP &

Javascript Developer. Ideal can-
didate profile will include: - PHP,
MySQL, PostgreSQL, Sympho-
ny(2), Javascript, Ajax, LAMP
experience; - Big project experi-
ence / high traffic / high load /
scalability knowledge; - Very
good English. German and ex-
perience with OroCRM would be
a huge advantage. More informa-
tion by email office@brains-sof-
tware.com or call 0745.662.652.

ANAF – Direcþia Generalã
Regionalã a Finanþelor Publice
Craiova - Administraþia Judetea-
nã a Finanþelor Publice Dolj, or-
ganizeazã, în data de 3.02.2015,
ora 10 la sediul sãu din Craiova,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, în
conformitate cu prevederile art.
162 din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003, privind Codul de
procedurã fiscalã, republicatã,
licitaþie publicã pentru vânzarea
urmãtoarelor bunuri aparþinând
Meke Forest SRL, CUI 26248647,
cu sediul în Carcea, srada Mã-
rului, nr. 15: Frezã rotativã,mar-
ca Pegoraro, tip RY500–
29550lei; Scarificator, marca
Jympa, tip SJ79E–17950lei; Ma-
ºinã de erbicidat, marca Mszy-
ny Rolnicze, tip 600L–1550lei;
Maºinã de plantat pomi, marca
Damcon, tip PL10 –9100lei; Plug
rotativ, marca Rabe-Werk, tip
Kranich-Avant 180BS–11987lei;
Prãºitoare,marca Maschio Gas-
pardo, tip HL 8 Rows–18850lei;
GPS agricol, marca TeeJet, tip
Matriz Pro 570G–3550lei; Auto-
turism, marca Land Rover, tip

Anunþul tãu!
Freelander–12425lei; Autoutili-
tara, marca Volkswagen,tip Cad-
dy–7150lei; Tractor Antonio Car-
raro, tip Ergit T, Tip TRX 9400–
35850lei; Tocator Agrimaster
KN150–5200lei. Preþul nu inclu-
de TVA. Invitãm pe cei care pre-
tind vreun drept asupra acestor
bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare,
înainte de data stabilitã pentru
vânzare. Pentru participarea la
licitaþie ofertanþii trebuie sã de-
punã, cu cel puþin o zi înainte
de data licitaþiei, urmãtoarele do-
cumente: oferta de cumpãrare,
dovada plãþii taxei de participa-
re; împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant
(procura special legalizatã); pen-
tru persoanele juridice de naþi-
onalitate românã, copie dupã
certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; pentru persoanele
fizice române, copie dupã actul
de identitate; dovada emisã de
creditorii bugetari cã nu au obli-
gaþii bugetare restante. Oferta de
cumpãrare se va prezenta în
scris organului de executare,
însotitã de dovada plãþii sumei
reprezentând 10% din preþul de
pornire a licitaþiei pânã în ziua
de 2.02.2015. Taxa de participa-
re se va achita in contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, CUI
4830007. Pentru relaþii suplimen-
tare vã puteþi adresa Adminis-
traþiei Judetene a  Finanþelor Pu-
blice Dolj, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, Serviciul Executare
Silitã Contribuabili Mijlocii, ca-
mera 406, tel: 0251402277.

Anunþul tãu!
COMUNA AFUMAÞI anunþã

publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul »SIS-
TEM ALIMENTARE CU APÃ ªI CA-
NALIZARE ÎN COMUNA AFUMAÞI,
SATELE AFUMAÞI, BOURENI ªI
COVEI, JUDEÞUL DOLJ - CON-
STRUCÞIE NOUÃ» propus a fi am-
plasat în comuna Afumaþi. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul
comuna Afumaþi, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vi-
neri între orele 8.00-14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, municipiul Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1, fax: 0251/419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro

CENTRUL Judeþean de Resur-
se ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj
organizeazã concurs pentru ocu-
parea, pe perioadã nedeterminatã,
a funcþiei de medic specialist pe-
diatru, în cadrul Centrului Judeþean
de Resurse ºi Asistenþã Educaþio-
nalã Dolj - Serviciul de Evaluare ºi
Orientare ªcolarã ºi Profesionalã a
copiilor, elevilor ºi tinerilor cu cerin-
þe educaþionale speciale. Nivelul
studiilor pentru ocuparea postului:
Facultatea de Medicinã, Certificat
Medic specialist pediatru. Data:
16.02.2015, ora: 10.00. Locul: Cen-
trul Judeþean de Resurse ºi Asis-
tenþã Educaþionalã Dolj, Str. Ludwig
van Beethoven, nr. 2, Craiova, Dolj.
Data limitã pânã la care se pot de-
pune actele pentru dosarul de con-
curs: 4.02.2015, ora 14.00. Datele de
contact ale secretarului comisiei de
concurs: Mirela Gabriela Burcã, tel.
0351/411.055, 0351/411.056.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul cen-

tral din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea postului
vacant de director al Sport Club Municipal Craiova, nivel stu-
dii - superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã.

Concursul se organizeazã în trei etape:
- prima etapã - în perioada 5-06.02.2015 - selecþia

dosarelor;
- a doua etapã - în data de 12.02.2015, ora 10.00 -

proba scrisã;
- a treia etapã - interviul, va fi programatã în conformitate

cu prevederile art. 24 alin. 5 ºi alin. 6 din Hotãrârii Guvernu-
lui nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pri-
vind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor con-
tractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte pro-
fesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Criteriile generale ºi specifice, documentele necesare, pre-
cum ºi bibliografia sunt afiºate la sediul instituþiei.

Dosarele de înscriere se vor depune pânã cel târziu în
data de 04.02.2015, ora 16.30, la sediul Primãriei Munici-
piului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235
interior 358, Serviciul Resurse Umane.

COMUNA CARPEN titular al proiectului «SISTEM
DE ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE ÎN
COMUNA CARPEN, SATELE CARPEN ªI CLEA-
NOV, JUDEÞUL DOLJ - CONSTRUCÞIE NOUÃ»
anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj, pentru proiec-
tul propus a fi amplsat în COMUNA CARPEN.

1.Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele
de L-V, între orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii /
observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã
la data de 31.01.2015.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanã se-
rioasã îngrijesc
bãtrâni pentru
cedare locuinþã.
Rog seriozitate.
Telefon: 0723/
466.154.
Familie serioasã
îngrijim bãtrâni.
Telefon: 0765/
744.323; 0760/
071.644.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã
cãmin nr. 2, str.
Putnei. Telefon:
0768/437.838.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
2 camere deco-
mandat (48 mp)
Craioviþa Nouã, bl.
162B, etaj 1. Tele-
fon: 0770/496.453.
VÂND aparta-
ment 2 camere,
54 mp, 1 Mai -
Confecþii, 33.000
Euro. Telefon:
0764/693.220.
Vând 2 camere,
ultracentral, ultra-
lux, A.C., internet,
renovat complet.
Telefon: 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,
îmbunãtãþit. Te-
lefon: 0351/
177.594, 0762/
482.044.
3 - 4 CAMERE

Particular, vând
apartament 4
camere, parter,
zona caracal.
Telefon: 0724/
512.304; 0746/
914.824.

CASE
Vând casã comu-
na Calopãr nr. 241,
teren 2800 mp.
Telefon: 0767/
840.722.
Vând casã la
Negoieºti cu
vie, fântânã, ga-
raj, gard din be-
ton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

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 + ane-
xe gospodãreºti
în centrul comunei
Periºor cu teren
17 ari, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã Cra-
iova, 5 camere
izolatã termic,
termopane, încãl-
zire centralã sau
schimb cu 2
apartamente a 2
camere / varian-
te. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã 500
mp teren zonã
centralã, idealã
afaceri. Telefon:
0737/639.237.

TERENURI
Vând 400 mp te-
ren intravilan în
Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F,  13
m la stradã, ca-
dastru.
Preþ 1,5 euro/m.p.
Telefon: 0251/
428.415; 0740/
510.255.
Vând teren 5000
mp Braniºte
(zona Mânãstire).
Telefon: 0745/
392.924.
Vând 2.600 mp
teren pe ºosea-
ua Craiova - ªim-
nicul de Sus la
600 m de lacul
Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon:
0351/170.504.
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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

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 1.500 mp
Bãile Govora, toa-
te utilitãþile, îm-
prejmuit, studiu
geotehnic, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, în-
chiriez teren, Calea
Bucureºti, km 9,
ideal halã, showro-
om, 1000 m, ben-
zinãrie, parc auto,
sau schimb cu
apartament. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 3000
mp în satul Urzi-
ca Mare, la stra-
da principalã, ul-
tra-central, cu uti-
litãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.

Intravilan, Po-
dari, 673 mp,
curent electric,
puþ forat, fosã
septicã, caba-
nã + fundaþie,
18.500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0732/381.876.
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, cadastru
fãcut, parcelabil.
Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal,
utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Munte-
nilor - Craiova,
40 Euro/mp.
Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul
fabricaþiei 1993.
Autoturismul este
în stare de funcþi-
onare. Telefon:
0765/789.181.

STRÃINE
Vând Renault
Clio 2003 full,
taxa nerecupera-
tã 2150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza
motor “Clio”, ben-
zinã, 2004, con-
sum 4%, 90.000
Km, culoare alb,
1000 Euro. Tele-
fon: 0749/059070.
Vând Cielo 2007.
Telefon: 0767/
153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mobilã pen-
tru farmacie. Tele-
fon: 0755/074.742.

Vând baloþi de lu-
cernã, 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 abric original
fãrã motor. Telefon:
0744/545.771.
VÂND criptã be-
tonatã (un loc), ne-
folositã, în cimitirul
catolic Craiova cu
posibilitatea de
etajare. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0253/334.494.
Vând ºase tabu-
rele (scaune) din
lemn melamina-
te. 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 / bucatã, lus-
tree cu 2-5 braþe
- 20 lei / bucatã.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã natu-
ralã, preþ conve-
nabil. Telefon:
0725/576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin
inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50
Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.

Vând bibliotecã
cca 150 ani, lemn
masiv, geamuri
cristal (2,05- 2,37-
0,60), cãrþi bele-
tristicã, stare
bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scri-
sã – 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 +
anvelope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Presã balotat
plastic- cutii de
bere, bicicletã
nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider
cu congelator
ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani.
Telefon: 0745/
751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Te-
lefon: 0251/
416.455.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã
fãrã picior nouã
20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã
de cusut de cis-
mãrie veche,
maºinã de scris
defectã. Telefon:
0251/417.493.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alu-
miniu nouã 20 l,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

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.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Închiriez spaþiu
comercial 140 mp
Craioviþa Nouã
(zona Segarcea).
Telefon: 0767/
772.498.
ÎNCHIRIEZ apar-
tament 2 camere,
zona 1 Mai, mo-
bilat. Telefon:
0745/966.099.
Închiriez magazin
stradal, cu toate
utilitãþile, Dezrobi-
rii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.

ÎNCHIRIEZ garso-
nierã Calea Bucu-
reºti. Telefon:
0764/536.599.
MATRIMONIALE
Pensionar scund,
65/1,60 caut feme-
ie nevoiaºã, modes-
tã, vãduvã pentru
prietenie, tot restul
vieþii. Constantin C-
tin - comuna Dãnciu-
leºti nr. 136 - Gorj.

DIVERSE
Singura argin-
tãrie din Craio-
va, situatã în
Va leaVlã ic i i
(vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii
lucrate ma-
nual, cu argint
la schimb ºi
manopera/ob-
iect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut carnet stu-
dent eliberat de Fa-
cultatea de Drept
ºi ªtiinþe Sociale
din Craiova pe nu-
mele FLOREA
CRISTINA. Se de-
clarã nul.
CONDOLEANÞE
Regretãm profund
decesul profeso-
rului MIHALCEA
GHEORGHIÞÃ ºi
transmitem since-
re condoleanþe
familiei îndoliate!
Familia Mitiþã Didu.



sp   rt cuvântul libertãþii / 15joi, 22 ianuarie 2015

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cele douã românce calificate în
manºa secundã a Openului Austra-
liei, Simona Halep (nr. 3 mondial)
ºi Irina-Camelia Begu (locul 42
WTA), au repurtat noi victorii, ieri,
în cadrul primului turneu de Grand
Slam al anului.

Într-o ordine inversã disputãrii,
Halep n-a avut nici o problemã în
faþa Jarmilei Gajdosova (Australia,
nr. 62), cea care o eliminase în
runda inauguralã pe Alexandra
Dulgheru, de care a trecut cu un
dublu 6-2, la capãtul unei ore ºi 7
minute de joc.

În faza urmãtoare a competiþiei
de la Melbourne, Halep, sfert-fi-
nalistã la ediþia trecutã,  o va în-
tâlni, vineri, pe americanca Betha-
nie Mattek-Sands (258 WTA),
ajunsã aici dupã ce a eliminat-o
surprinzãtor pe franþuzoiaca Kris-
tina Mladenovic (71 WTA), scor
7-6 (3), 7-6 (6).

Accidentatã mai multe luni anul
trecut, Mattek-Sands, fostã numã-
rul 30 WTA în iulie 2011, este pe
tabloul principal de simplu al Aus-
tralian Open datoritã “clasamentu-

lui protejat”.
Sportiva americancã în vârstã

de 29 de ani a fãcut în trecut echi-
pã cu Horia Tecãu la dublu mixt,
ei având în palmares un titlu ma-
jor, chiar la AO, în 2012.

Cât o priveºte pe Begu, aceasta
a învins-o pe Katerina Siniakova
(Cehia), locul 81 WTA, scorul 7-
5, 6-4, revanºându-se astfel pen-
tru eºecul din urmã cu douã spã-
tãmâni de la Shenzhen (turul I).

Aflatã în premierã într-un tur III
la un turneu de Grand Slam, Begu
se pregãteºte acum de întâlnirea cu
o germancã în vârstã de 20 de ani
Carina Witthoft, locul 104 WTA,
care a trecut de Christina McHale
(SUA), locul 54 WTA, scor 6-3,
6-0.

Begu ºi Witthoft s-a mai întâlnit
o datã, în 2013, în turul I la Bad
Gastein, când românca s-a impus
cu 6-3, 6-3.

Douã victorii ºi la dublu
De asemenea ieri, perechea

Monica Niculescu/Vitalia Diatcen-
ko (Rusia) a acces în turul doi al

probei de dublu feminin, dispunând
cu  6-2, 4-6, 6-3, de tandemul
american Lauren Davis/Christina
McHale. La rându-le, Florin Mer-
gea ºi Dominic Inglot au bifat ace-
eaºi performanþã pe tabloul mas-
culin, 6-2, 6-2 cu australienii Mat-
thew Ebden/Matt Reid.

Azi noapte, undeva în jurul orei
4:00, pe “Margaret Court Arena”,
Marius Copil (nr 194 ATP), singu-
rul nostru reprezentant pe tabloul

de simplu masculin, a dat piept, în
turul 2, cu deþinãtorul trofeului,
elveþianul Stanislas Wawrinka (lo-
cul 4 mondial). De asemenea, au
fost ºi 3 meciuri de dublu, este
vorba de Horia Tecãu/Jean-Julien
Rojer (Olanda) – Ricardas Beran-
kis/Andreas Haider-Maurer (Litua-
nia/Austria), Raluca Olaru/Tatjana
Maria (Germania) – Bethanie Mat-
tek-Sands//Lucie Safarova (SUA/
Cehia), Irina-Camelia Begu/Lara

Arruabarrena (Spania) – Zhaoxuan
Yang/Qiu Yu Ye (China).

Florin Mergea ºi Horia Tecãu
vor evolua ºi în proba de dublu
mix. Mergea, care va face pere-
che cu Michaella Krajicek (Olanda),
va da în primul tur peste cuplul Eli-
na Svitolina/Raven Klaasen (Ucrai-
na/Africa de Sud), iar Tecãu, alãturi
de Lucie Hradecka (Cehia), peste
perechea Andreja Klepac/Chris Guc-
cione (Slovenia/Australia).

Ieri, la Motru, a avut loc un triunghiular, cu parti-
ciparea echipelor de Liga a treia, Minerul din localita-
te, CS Podari ºi ACSO Filiaºi. Meciurile, disputate pe
teren sintetic, s-au întins pe durata a 45 de minute,

Coasta de Fildeº – Guineea ºi
Mali – Camerun au încheiat ne-
decis, 1-1, marþi searã, în runda
inauguralã a Grupei D, fãcând ca
respectivul rezultat sã se înregis-
treze de 5 ori în cele 8 meciuri
disputate pânã la întocmirea aces-
tor rânduri. ªi puteau fi chiar 6,
dacã Senegalul nu învingea Gha-
na, luni, doar în prelungiri.

În prima dintre aceste partide,
Guineea a deschis scorul prin
omul lui Lyon, Mohamed Yattara
(36), în timp ce reuºita “Elefan-
þilor” a purtat semnãtura jucãto-
rului lui ÞSKA Moscova, Seydou
Doumbia (72). Moment când ivo-
rienii se aflau în inferioritate nu-
mericã, Gervinho (58) fiind eli-
minat ca urmare a lovirii unui ad-

BASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ

Eºec la scor pentru alb-albastre
SCM CSª Craiova a pierdut

fãrã drept de apel, ieri, în Sala
Sporturilor “Ion Constantines-
cu, meciul din Liga Naþionalã
contra Olimpiei Braºov, scor
70-98 (pe sferturi 14-29, 21-
14, 18-27, 17-28).

Cea mai bunã realizatoare a

echipei din Bãnie a fost Adina
Pop, care a reuºit 17 puncte,
2 recuperãri ºi 3 pase decisiv,
urmatã de Irina Moþãþeanu
Borº (14-2-5) ºi Brittany Mor-
gan Paige (14-2-0).

A fost al 16 lea eºec stagio-
nal în 19 meciuri, bilanþ cu care

SCM se menþine pe locul 12
din 14, cu 21 de puncte.

Runda viitoare, alb-albas-
trele se deplaseazã pe terenul
vecinei de clasament U Cluj
(locul 11). Meciul va fi mâi-
ne ,  cu  începere  de  la  ora
17:00.

închewindu-se astfel: Motru – Filiaºi 0-1 (Buciuman
31), Motru – Podari 0-1 (Mirescu 44), Filiaºi – Po-
dari 0-0. Tot la Motru, ºi în aceeaºi componenþã, cele
3 se vor întâlni ºi în data de 27 ianuarie.

Podariul ºi Filiaºul s-au neutralizat
reciproc, într-un triunghiular la Motru

versar. În confruntarea de searã,
tot echipa ce pleca cu ºansa a
doua a miºcat ce-a dintâi tabela,
malienii punctând prin Sambou
Yatabare (71), ºi el fotbalist în
Ligue 1, la Guingamp. Golul “Lei-
lor neîmblânziþi” a cãzut în mi-
nutul 84, din partea lui Ambroise
Oyongo, legitimat la RB New
York.

Asearã a început etapa a doua
a grupelor, Grupa A programând
partidele dintre gazda Gunineea
Ecuatorialã (1p) ºi Burkina Faso
(0p), respectiv Gabon (3p) cu
Congo (1p). Astãzi revine în aten-
þie ºi Grupa B, cu meciurile Zam-
bia (1p) – Tunisia (1p) ºi Insule-
le Capului Verde (1p) – RD Con-
go (1p).

Cupa Africii, sub zodia lui 1-1

Rezultate consemnate marþi –
runda a III-a a fazei grupelor

GRUPA C: Cehia – Egipt 24-27,
Franþa – Islanda 26-26, Suedia –
Algeria 27-19.

Clasament: 1. SUEDIA 6p, 2.
FRANÞA 5p, 3. EGIPT 4p, 4. Is-
landa 3p, 5. Cehia 0p, 6. Algeria 0p.

A mai rãmas de jucat: Suedia –
Egipt, Islanda – Cehia, Algeria –
Franþa (toate astãzi), Egipt – Islan-
da, Algeria – Cehia, Franþa – Sue-
dia (toate sâmbãtã).

GRUPA D: Polonia – Rusia 26-
25, Argentina – Arabia Sauditã
32-20, Danemarca – Germania
30-30.

Clasament: 1. Germania 5p, 2.
Danemarca 4p, 3. Polonia 4p, 4.
Argentina 3p, 5. Rusia 2p, 6. Ara-
bia Sauditã 0p.

A mai rãmas de jucat: Polonia –
Arabia Sauditã, Germania – Argen-
tina, Rusia – Danemarca (toate as-
tãzi), Arabia Sauditã – Germania,
Rusia – Argentina, Danemarca –
Polonia (toate sâmbãtã).

DIGI SPORT 1
22:00 – FOTBAL – Cupa

Italiei: Napoli – Udinese.
DIGI SPORT 2
20:00 – BASCHET (M) –

Euroliga Top 16: Galatasaray
Istanbul – ALBA Berlin / 23:00
– FOTBAL Spania – Cupa
Regelui: Espanyol – Sevilla.

DIGI SPORT 3
19:00, 21:45 –

BASCHET (M) –
Euroliga Top 16: ÞSKA
Moscova – Unicaja
Malaga, Real Madrid –
Panathinaikos Atena.

DOLCE SPORT
20:00 – HANDBAL

(M) – Campionatul
Mondial, în Qatar:
Rusia – Danemar-
ca.

DOLCE
SPORT 2

18:00 – HAND-
BAL (M) – Campiona-
tul Mondial, în Qatar:
Germania – Argentina.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL MONDIAL (QATAR)

Asearã, dupã închiderea

ediþiei, în runda a IV-a

GRUPA A: Slovenia (4p) – Bra-
zilia (2p), Chile (0p) – Belarus
(0p), QATAR (6p) – SPANIA (6p).

Ultima rundã: Brazilia – Chile,
Spania – Slovenia, Qatar – Belarus
(toate mâine).

GRUPA B: Iran (0p) – Austria
(3p), Bosnia (2p) – Tunisia (1p),
MACEDONIA (6p) – CROAÞIA
(6p).

Ultima rundã: Tunisia – Iran,

Macedonia – Austria, Croaþia –

Bosnia (toate mâine).

Mai departe se va juca în sis-

tem 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). Echipe-

le scrise cu majuscule au obþinut

deja calificarea.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
EUROSPORT
7:00, 11:45 – TENIS –

Australian Open: ziua a 4-a /
15:30 – BIATLON (M) - Cupa
Mondialã, la Antholz, în Italia /
18:00, 21:00 – FOTBAL – Cupa

Africii ãe Naþiuni, în Guineea
Ecuatorialã: Zambia – Tunisia,
Insulele Capului Verde – RD
Congo / 2:00 – TENIS – Austra-
lian Open: ziua a 5-a.

EUROSPORT 2
7:00, 10:00 – TENIS

– Australian Open: ziua a
4-a / 12:30 – SCHI
ALPIN (M) – Cupa
Mondialã, la Kitzbühel, în
Austria / 14:00 – SNOW-
BOARD – Campionatul
Mondial, la Kreischberg,
în Austria / 19:00 – SCHI
ACROBATIC – Campio-
natul Mondial, la Kreis-
chberg, în Austria / 2:00
– TENIS – Australian
Open: ziua a 5-a.

LOOK PLUS
14:00 – SNOWBOARD

– Campionatul Mondial, la
Kreischberg, în Austria /
19:00 – SCHI ACROBA-
TIC – Campionatul
Mondial, la Kreischberg, în
Austria.
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Partida cu Vllaznia Shkodra n-a
fost programată deloc prea devre-
me după meciul de campionat cu
BC Mureş, fiindcă albanezii n-au
pus deloc probleme trupei lui Man-
dic, un antrenament obişnuit fiind
mai solicitant decât disputa din Bal-
kan League. Suspansul n-a existat
în Sala Polivalentă, diferenţa mă-
rindu-se treptat, chiar dacă în re-
priza sec undă SCMU Craiova a
evoluat într-o formulă inedită.
Panoul craiovean a avut mai multe
probleme cu defecţiunea la secun-
dar decât cu aruncările albanezi-
lor, problema apărută în primul
sfert fiind remediată însă rapid de
organizatori. Oaspeţii au evitat să
arunc e de aproape, după c âteva
capace încasate şi totodată au în-
cercat să prelungească fiecare atac
până la limita celor 24 de secunde,
sperând probabil să limiteze pro-
porţiile scorului. Nici la recupera-
re nu au contat jucătorii ultimei
clasate, spectatorii fiind surprinşi
doar de diferenţa de 3 puncte la
care alb-albaştrii au câştigat în tur.
Bureau şi-a permis  câteva faze
spectacol, cu capace de efect şi
slam-dunk-uri care n-au ţinut cont
de opoziţia adversarilor,  care nu

"U" Craiova câştigă cu 3-0
amicalul cu azerii de la Lankaran

Universitatea Craiova a câştigat al doilea amical din stagiul din Anta-
lya, scor 3-0 cu azerii de la Khazar Lankaran. Golurile au fost marcate
de: Târnăcop şi Herghelegiu (2).

Universitatea a început: Bălgrădean – Achim, Izvoranu, Frăsinescu,
Briceag – Târnăcop, Cârstea, Brandan, Varga – Bawab, Ivan.

În a doua repriză au evoluat: Straton- Dumitraş, Frăsinescu, Acka,
Vătăjelu, Manea, Briceag, Madson, Mateiu, Băluţă, Herghelegiu

S-au stabilit semifinalele
Cupei României

Echipa care a eliminat Universitatea Craiova în sferturile de finală ale
Cupei României Timişoreana, Steaua Bucureşti, va întâlni formaţia Pe-
trolul Ploieşti, în semifinalele competiţiei, în timp ce CFR Cluj va întâlni
Universitatea Cluj, conform tragerii la sorţi de ieri, de la Casa Fotbalului.
Programul complet al semifinalelor: CFR Cluj - Universitatea Cluj, Petro-
lul Ploieşti - Steaua Bucureşti. Semifinalele Cupei României se vor dispu-
ta în sistem tur-retur, primul club urmând a găzdui manşa întâi. Turul
semifinalelor se va disputa în intervalul 3-5 martie, iar returul în perioada
31 martie-2 aprilie.

Ecuaţia calificării în faza urmă-
toare a Cupei CEV a fost rezolvată
încă din meciul din Sala Polivalen-
tă de formaţia italiană Energy Dia-
tec Trentino, care s-au impus cu
3-0 (la 25, 22 şi 19), însă echipa
lui Dan Pascu îşi propune să sca-
pe onorabil din returul programat
în seara ac eas ta,  în Sala „Palo
Trento”. „Sper să facem un joc
bun, să ne apropiem de jocul ad-
versarilor şi poate chiar să câşti-
găm un set, pe care l-am fi meritat
în meciul de la Craiova” spune
antrenorul Dan Pascu. Meciul este
programat de la ora 20.30, (21.30,
ora României).

Site-ul oficial al grupării care a
câştigat de 3 ori în ultimul deceniu
Liga Campionilor prefaţează parti-
da din seara aceasta. „Craiova vine
în premieră în Pala Trento sperând
să-şi vândă scump pielea, aşa cum
s-a întâmplat şi pentru mare parte
din meciul tur, de acum 8 zile. Pen-
tru a se califica, echipa condusă
de Dan Pascu, care este şi selecţi-
onerul României, are nevoie de o
victorie în maxim patru seturi şi
apoi de a-şi adjudeca setul de aur.
Dacă nu va reuşi,  formaţia din
România se poate considera bucu-
roasă de parcursul reuşit, sfertu-

Volei, Cupa CEV, sferturi de finală

SCMU Craiova încearcă
să ia setul de onoare cu Trentino

SCMU Craiova a câştigat la scor meciul
din Balkan League cu Vllaznia Shkodra SCMU Craiova – Vllaznia Shkodra

86-45 (22-12, 18-11, 27-8, 19-14)
Sala Polivalentă, spectatori: 1.000.

SCMU Craiova: Micic (6), Boltic (3), Bureau (10), Bozovic (11),
Şanta (8). Au intrat: Corneanu (12), Damian (11), Petrişor (3),
Ciotlăuş (12), Marojevic (6), Bosnjak (4). Antrenor: Andjelko

Mandic.
Vllaznia: Bekteshi (8), Berdica (12), Huti (2), Arra (6), Zef

Ndoja (7). Au intrat: Faslija, Shabani (2), Taraboshi (4). Antre-
nor: Bledar Gjecaj.

rile Cupei CEV fiind cea mai mare
performanţă a echipei care a tre-
cut în tururile anterioare de Parti-
zan Belgrad şi pe Kecskemeti, iar
anul trecut a fost eliminată de fran-
cezii de la Sete de Arago în turul al
doilea” notează pagina ofic ială a
grupării din „Cizmă”.

Va fi o partidă specială, cea cu
numărul 300 la Trentino, pentru
vedeta echipei gazdă, polonezul
Matey Kaziysky, cel care a impre-
sionat şi în meciul din Bănie. „Ob-

iectivul este să obţinem calificarea
şi dacă se poate cât mai rapid, dar
va f i o greşeală dacă vom trata
meciul superficial” a declarat an-
trenorul italienilor, bulgarul Rados-
tin Stoytchev.

Deşi partida se joacă pentru faza
sferturilor de finală, formatul com-
petiţiei prevede în continuare un
Challange Round, în care vor fi
implicate şi echipe eliminate din
Championa League, ş i abia apoi
semifinalele şi finala.

apucau nici să faulteze. Dacă titu-
larii şi-au permis să-i abordeze mai
relaxat pe albanezi, ţinând cont de
diferenţa netă de valoare, „leii ti-
neri”, trimişi pe parchet după pau-
ză, n-au avut milă de adversari, în-
cercând să se remarce, iar dife-
renţa a crescut neverosimil. Repri-

za sec undă a aparţinut aproape
exclusiv românilor din lotul SCMU,
formula folosită cu predilecţie con-
ţinându-i, în ordinea poziţiilor ocu-
pate, pe: Cătălin Petrişor, Andrei
Damian, Marius Ciotlăuş, Cristian
Corneanu şi Szabolcs Şanta. Aceş-
tia s-au ridicat chiar peste aştep-

tări, declanşând frec-
vent aplauze în sală,
unde alături de fanii
români s-a aflat şi un
grup de sârbi veniţi
să-şi încurajeze com-
patrioţii care luptă
pentru Craiova. Cris-
tian Corneanu a
transformat 4 din
cele 7 aruncări din
afara semicercului,
iar Damian a zburdat
printre jaloanele alba-

neze. Ciotlăuş n-a avut emoţii de
lângă panou şi de la semidistanţă,
în timp ce Şanta a cules aproape
toate mingile,  lângă ambele
panouri, ajungând la 12 recuperări
la final, care l-au făcut şi cel mai
eficient jucător de pe teren. Ghi-
nionistul a fost Petrişor, imprecis
la finalizare, o singură aruncare din
cele 12 fiind transformată de co-
ordonatorul Craiovei. Singurul ju-
cător trecut de Andjelko Mandic
pe foaia de joc care nu a marcat a
fost Dragoş Andrei.

Mandic: „A fost mai uşor
decât mă aşteptam”

Unul dintre cei mai buni jucă-
tori de pe teren, Cristian Cornea-
nu, a declarat la final: „A fost un
meci relativ uşor. Antrenorul ne-a
spus să nu ne panicăm, să ne ve-
dem de jocul nostru, pentru că în
primul rând trebuia să câştigăm.

Nu mă aşteptam să joc atât de
mult, dar mă bucur că mi s-a dat
ocazia şi m-am descurcat cât am
putut de bine”. Andjelko Mandic a
recunoscut că meciul a fost unul
extrem de facil şi de aceea a decis
să le dea minute şi tinerilor din lot:
„A fost un meci mai uşor decât m-
am aşteptat, încă de la început ne-
am distanţat şi ceilalţi jucători din
lot au avut şansa să joace mai mult
decât ne propusesem. Tinerii au
jucat aproape întreaga repriză se-
cundă şi au făcut-o foarte bine, îi
felicit”.

SCMU Craiova a ac umulat 10
puncte în clasament,  rămânând
tot pe locul 4. Şansa de a termi-
na pe poziţia a treia este ca echi-
pa kosovară Sigal Priştina să fi
pierdut aseară pe teren propriu cu
macedonenii de la Kozuv Gevge-
lija, iar  în ultimul meci din grupa
B, marţea viitoare, alb-albaştrii să
treac ă de muntenegrenii de la
Mornar Bar. În ac est caz, la ega-
litate de punc te cu Sigal, SCMU
ar fi avantajată de diferenţa de
coşaveraj în întâlnirile directe.  În
sferturile de finală, în func ţie de
locul pe care va termina, Craio-
va va avea adversar una dintre
echipele macedonene KB Peja sau
KK Kumanovo sau pe bulgarii de
la Rilski Sportis t. Pentru echipa
lui Andjelko Mandic urmează
meciul din Liga Naţională, cu Gaz
Metan Mediaş , programat sâm-
bătă, de la ora 19.
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