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Nu mai puţin de 14 persoane, majoritatea femei, 10 dintre
ele încă angajate la Direcţia de Taxe şi Impozite din cadrul
Primăriei Craiova, au fost reţinute pentru 24 de ore, joi seara,
în urma celor 24 de percheziţii făcute de poliţiştii de investiga-
rea fraudelor împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă
Judecătoria Craiova. Este vorba despre un dosar în care func-
ţionarii sunt suspectaţi că au şters din evidenţa informatizată a
instituţiei amenzi ale unor persoane sau că au acordat facilităţi
fiscale unor persoane care nu beneficiau în mod normal, pre-
judiciul creat în acest fel bugetului local fiind de aproximativ
650.000 lei. Aseară, toţi cei 14 inculpaţi, cu vârste cuprinse
între 33 şi 56 de ani, au fost prezentaţi Judecătoriei Craiova
cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

4 EV
EN

IM
EN

T

pa
gi

na

14 reţinuţi în dosarul fraudelor
de la Direcţia de Taxe şi Impozite Craiova

14 reţinuţi în dosarul fraudelor
de la Direcţia de Taxe şi Impozite Craiova

14 reţinuţi în dosarul fraudelor
de la Direcţia de Taxe şi Impozite Craiova

14 reţinuţi în dosarul fraudelor
de la Direcţia de Taxe şi Impozite Craiova

14 reţinuţi în dosarul fraudelor
de la Direcţia de Taxe şi Impozite Craiova

14 reţinuţi în dosarul fraudelor
de la Direcţia de Taxe şi Impozite Craiova

14 reţinuţi în dosarul fraudelor
de la Direcţia de Taxe şi Impozite Craiova

14 reţinuţi în dosarul fraudelor
de la Direcţia de Taxe şi Impozite Craiova

14 reţinuţi în dosarul fraudelor
de la Direcţia de Taxe şi Impozite Craiova

Filiala Craiova
a USR: scandal
sordid sau delir?

Exact ce ne mai lipsea prin
părţile  locului s e  pare  că
avem: un scandal s ordid, cu
o ge neză confuză la filiala
Craiova a USR, menit să des-
cumpănească de -a dre ptul.
Excludem din start orice sen-
tinţă, abordarea noastră vi-
zând exclus iv etica deme rsu-
lui intelectual. Când enunţi
filiala Craiova a USR te gân-
de şti automat la s criitorii
băştinaşi şi cărţile lor. Impli-
cit truda acestora spre a con-
fe ri pere nă valoare  es tetică
opere i.

Craiova şi Unirea
Principatelor

Craiova a fost, de la început, în
primele rânduri ale curentului unio-
nist, care, după mişcările revoluţi-
onare de la 1848, a cuprins Ţara
Românească şi Moldova. Craiova
a fost chiar un „centru nervos” al
marelui eveniment, celebrat an de
an, semn de recunoştinţă pentru
înaintaşii noştri. La Craiova s-a ju-
cat „Hora Unirii”, s-a militat pentru
ca actul premergător  întemeierii
Regatului să se înfăptuiască. Am
găsit, prin colaborarea cu Serviciul
Judeţean al Arhivelor Naţionale Dolj,
dovezi ale participării craiovenilor
la Mica Unire de la 24 ianuarie 1859.
Astăzi, în Piaţa „A.I. Cuza” din Cra-
iova, evenimentele de atunci vor fi
celebrate aşa cum se cuvine.

Primăria
Segarcea va
reabilita Spitalul
Orăşenesc

Codrin Scutaru:
Concediul medical şi
alte tipuri de concedii
nu vor mai afecta
durata concediului
de odihnă
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Ioan Adam ºi-a dat demisia
din Parlament

Biroul Permanent al Came-
rei Deputaþilor a luat act,
ieri, de demisia deputatului
PSD Ioan Adam din Parla-
mentul României. „Am primit
demisia domnului deputat
Ioan Adam din calitatea de
deputat ºi o vom înainta pe 2
februarie cãtre plen”, a spus
preºedintele Camerei Deputa-
þilor, Valeriu Zgonea, dupã
ºedinþa Biroului Permanent.
Ioan Adam a fost arestat pe
20 noiembrie, printr-o decizie
luatã de instanþa supremã, în
dosarul retrocedãrilor ilegale
de pãduri din judeþul Bacãu.

E posibilã reducerea generalã
a TVA cu maximum 3 puncte
procentual sau pe categorii de
produse

Premierul Victor Ponta a
declarat, ieri, la Iaºi, cã este
posibilã reducerea generalã a
TVA cu cel mult trei puncte
procentual sau scãderea TVA la
categorii de produse, în special
cele alimentare. „Un obiectiv
pentru 2015-2016 este aplica-
rea fie a unei reduceri generale
de TVA (...), fie scãderea TVA
la categorii de produse, în
special cele agricole, alimenta-
re”, a afirmat Ponta, într-o
conferinþã de presã la Iaºi.
Potrivit premierului, reducerea
generalã de TVA s-ar putea
face cu „un punct-douã, trei
puncte maxim procentual”. În
acelaºi context, Ponta a
adãugat cã existã ºi varianta
scãderii TVA, „aºa cum s-a
fãcut pentru pâine”, la catego-
rii de produse, în special cele
alimentare. Premierul a precizat
cã va trebui luatã o decizie de
politicã fiscalã ºi cã, cel mai
probabil, aceastã mãsurã ar
putea fi aplicatã de la 1
ianuarie 2016.

Victor Ponta a declarat, ieri, la Iaºi, cã va
fi fãcut un proiect comun pentru spitalele re-
gionale din Iaºi, Cluj ºi Craiova, România

Ponta: Facem un proiect comun pentru spitalelePonta: Facem un proiect comun pentru spitalelePonta: Facem un proiect comun pentru spitalelePonta: Facem un proiect comun pentru spitalelePonta: Facem un proiect comun pentru spitalele
regionale Iaºi, Cluj ºi Craiova, cu finanþare prin PORregionale Iaºi, Cluj ºi Craiova, cu finanþare prin PORregionale Iaºi, Cluj ºi Craiova, cu finanþare prin PORregionale Iaºi, Cluj ºi Craiova, cu finanþare prin PORregionale Iaºi, Cluj ºi Craiova, cu finanþare prin POR

având alocate în acest sens 300 de milioane
de euro de la Comisia Europeanã, prin Pro-
gramul Operaþional Regional (POR), iar au-

toritãþile locale vor asigu-
ra infrastructura, terenul ºi
cofinanþarea. „Conform
documentelor trimise la
Comisia Europeanã, avem
alocaþi, în perioada 2014-
2020, din fonduri europe-
ne, în jur de 100 de mili-
oane de euro pentru fieca-
re dintre cele trei spitale
regionale pe care noi le-
am considerat importante,
prioritãþi, ºi anume Iaºi,
Cluj ºi Craiova”, a spus
premierul Ponta într-o
conferinþã de presã la Iaºi.

„Cu cele 100 de milioane de euro pentru fie-
care, repet, în total 300 - 300 ºi ceva milioa-
ne de euro, depinde ºi cum va ieºi licitaþia,
vom face un proiect comun, un tip de spital
regional, un proiect tip, care, dupã aceea, si-
gur, se realizeazã pe teren, cu sprijinul auto-
ritãþii locale, care trebuie sã punã la dispozi-
þie teren, infrastructurã ºi confinaþare”, a mai
spus Ponta. Premierul a explicat cã partea de
dotare a celor trei unitãþi urmeazã sã fie asi-
guratã fie din spitalele care nu vor mai func-
þiona, fie din programul pe care România l-a
semnat cu Banca Mondialã, „un program de
250 de milioane de dolari privind dotarea cu
aparaturã medicalã”. Totodatã, Ponta a anun-
þat cã licitaþia va fi organizatã de Ministerul
Dezvoltãrii, deoarece finanþarea este asigu-
ratã prin Programul Operaþional Regional
(POR).

Viorel Hrebenciuc este cercetat
în continuare, într-un dosar des-
prins din cel al retrocedãrilor, pen-
tru instigarea deputaþilor Ilie Sâr-
bu ºi Dan ªova la traficarea influ-
enþei ºi instigare la cumpãrare de
influenþã a lui Dan ªova. Ancheta-
torii DNA noteazã în secþiunea fi-
nalã a rechizitoriului prin care l-au
trimis în judecatã pe Viorel Hreben-
ciuc, în dosarul retrocedãrilor ile-
gale de pãduri, cã „cercetãrile nu
au fost finalizate din motive obiec-
tive pânã la momentul întocmirii
rechizitoriului cu privire la toate
faptele ºi persoanele, nefiind lãmu-
ritã, dincolo de orice îndoialã, exis-
tenþa tuturor faptelor ºi contribu-
þia tuturor persoanelor implicate”,
astfel cã procurorul de caz a dis-
pus „disjungerea cauzei, formarea
unui nou dosar ºi continuarea cer-
cetãrilor” cu privire la Hrebenciuc
ºi alte persoane. Astfel, Hreben-
ciuc este cercetat în continuare de
DNA Braºov, pentru „sãvârºirea
infracþiunilor prevãzute de art. 47

Preºedintele Klaus Iohannis a trimis, ieri,
invitaþia cãtre partidele politice, pentru con-
sultãri, care vor avea loc miercurea viitoare,
pe prioritãþile legislative ale sesiunii parlamen-
tare. Potrivit unui comunicat de presã al Ad-
ministraþiei Prezidenþiale, miercuri, preºedin-
tele invitã partidele ºi formaþiunile politice re-
prezentate în Parlamentul României la Palatul
Cotroceni, în vederea unor consultãri referi-
toare la prioritãþile legislative ale urmãtoarei
sesiuni parlamentare. Preºedinþia a menþionat

Iohannis cheamã miercuri partidele la consultãri,
pe prioritãþile legislative din Parlament

cã pe agenda discuþiilor se vor afla mai buna
organizare a votului in strãinãtate, finanþarea
campaniilor electorale ºi a partidelor politice
ºi accelerarea procedurilor privind ridicarea
imunitãþii parlamentare. Premierul Victor Ponta
a anunþat cã PSD va participa sãptãmâna vii-
toare la consultãrile iniþiate de preºedintele
Klaus Iohannis ºi cã social-democraþii vor
merge cu propriile propuneri, care vizeazã in-
clusiv reducerea numãrului de parlamentari.
„Vom participa la consultãrile cu ºeful statu-

lui, nu ne deranjeazã sã mergem la mediere la
preºedinte pe Codul Electoral. Nu avem orgo-
lii de acest gen. Mergem cu propunerile noas-
tre, care þin de modul de alegere a Parlamen-
tului, ºi anume reducerea numãrului de parla-
mentari. Mergem sã ne spunem punctele de
vedere, dupã care, în comisia parlamentarã
specialã, reprezentanþii noºtri vor merge în
direcþia stabilitã”, a anunþat, într-o conferinþã
de presã la Iaºi, liderul PSD, premierul Victor
Ponta, citat de corespondentul Mediafax.

Meteorologii au atenþionat cã, de
asearã ºi pânã mâine (n.r. - dumi-
nicã) dimineaþã, va ploua în cea mai
mare parte a þãrii, în Banat ºi Olte-
nia cantitãþile de precipitaþii vor
depãºi 15-20 l/mp, în zona monta-
nã, în Moldova ºi local în Transil-
vania va ninge, iar vântul va atinge
la rafalã viteze de 70-80 km/h.
Potrivit informãrii transmise de
Administraþia Naþionalã de Meteo-
rologie (ANM), de asearã, ora
18.00, pânã mâine, la ora 10.00,
vor fi precipitaþii în cea mai mare
parte a þãrii, la început sub formã
de ploaie, iar la munte, treptat vor
predomina ninsorile. În cursul nop-
þii de sâmbãtã spre duminicã, pre-
cipitaþii sub formã de lapoviþã ºi

DNA continuã cercetarea
lui Hrebenciuc, Ilie Sârbu

ºi Dan ªova, într-un nou dosar
C.pen (instigarea la comiterea de
infracþiuni – n.r) raportat la arti-
colul 13 din Legea nr.78/2000
(Fapta persoanei care îndeplineºte
o funcþie de conducere într-un par-
tid, într-un sindicat sau patronat ori
în cadrul unei persoane juridice
fãrã scop patrimonial, de a folosi
influenþa ori autoritatea sa în sco-
pul obþinerii pentru sine ori pentru
altul de bani, bunuri sau alte foloa-
se necuvenite, se pedepseºte cu
închisoare de la unu la 5 ani – n.r.),
faptã comisã în legãturã cu sus-
pectul Sîrbu Ilie”. Totodatã, Ilie
Sârbu ºi Dan ªova sunt ºi ei sus-
pecþi în acest dosar. Reamintim cã
Viorel Hrebenciuc a fost trimis în
judecatã în dosarul retrocedãrilor,
în care este învinuit, alãturi de Ioan
Adam, Paltin Gheorghe Sturdza ºi
Dan Costin Bengescu, de consti-
tuirea unui grup infracþional, prin
care urmãreau sã obþinã venituri
prin cumpãrare de influenþã sau
folosirea funcþiilor. Dosarul vizea-
zã retrocedarea a peste 43.000 de

hectare de pãdure în
judeþul Bacãu, în baza
unor decizii ilegale ale
unor judecãtori, cu im-
plicarea unor parlamen-
tari, pentru obþinerea
ilegalã a unor sume
mari de bani.

Ploi, ninsori ºi vânt
în toatã þara, pânã

duminicã dimineaþa
ninsoare se vor semnala ºi în cea
mai mare parte a Moldovei, local
în Transilvania ºi pe spaþii restrân-
se în rest. În Banat ºi Oltenia, can-
titãþile de precipitaþii vor fi mai
abundente ºi vor depãºi local 15-
20 de litri pe metru pãtrat ºi izolat,
în zona deluroasã ºi montanã afe-
rentã, 30-40 de litri pe metru pã-
trat. În Carpaþii Meridionali ºi în
Munþii Banatului se va depune strat
consistent de zãpadã, iar vântul va
avea intensificãri mai ales pe cres-
te, cu viteze ce vor depãºi la rafalã
70-80 de kilometri pe orã, visco-
lind ºi spulberând zãpada. Intensi-
ficãri ale vântului se vor semnala,
local, în regiunile sudice ºi pe arii
restrânse în centru, cu viteze de

45-55 de kilometri pe
orã ºi izolat peste 55-65
de kilometri pe orã. În
cursul zilei de duminicã
ºi în noaptea de dumini-
cã spre luni va mai nin-
ge în zonele montane,
iar în restul teritoriului
vor fi precipitaþii mixte.
În regiunile sudice ºi
estice se vor cumula
cantitãþi de precipitaþii în
jurul a 10 litri pe metru
pãtrat, se mai aratã în in-
formarea ANM.
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Exact ce ne mai lipsea prin păr-
ţile locului se pare că avem: un
scandal sordid, cu o geneză con-
fuză la filiala Craiova a USR, menit
să descumpănească de-a dreptul.
Excludem din start orice sentinţă,
abordarea noastră vizând exclusiv
etica demersului intelectual. Când
enunţi filiala Craiova a USR te gân-
deşti automat la scriitorii băştinaşi
şi cărţile lor. Implicit truda acesto-
ra spre a conferi perenă valoare
estetică operei. Toate acestea sunt
însă premise facile la o şuetă, fi-
indcă de-a lungul timpului obştea
scriitoricească doljeană, şi nu nu-
mai, n-a fost deloc scutită de con-
troverse, polemici aprinse, spirit de
gaşcă, ingrediente nelipsite, din care
nu s-a murit şi nu se va muri. Nu
toţi scriitorii dotaţi cu har sunt şi

MIRCEA CANŢĂR

Filiala Craiova a USR:
scandal sordid sau delir?

intelectuali fini, cu dubii, stupori şi
tristeţi. Unii chiar par dispensaţi de
lecturi, de vreme ce au talent. Nici
unul nu poate lua însă distanţă de
elementare principii etice. Să ne lă-
murim, după cele apărute ieri pe
site-ul Cotidianul.ro. Scriitorul cra-
iovean Nicolae Bălaşa şi soţia aces-
tuia, Beatrice Silvia Sorescu, cu
câteva volume publicate fiecare,
susţin că, îndeplinind toate criterii-
le, au solicitat din 2010 primirea în
rândul Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, potrivit prevederilor statu-
tare. Sistematic au fost amânaţi sine
die, dându-li-se de înţeles de către
economistul filialei Craiova a USR,
Valentin Bazăverde, anumite „con-
diţii exprese” ce trebuie îndeplinite.
Nu le enumerăm. Din jenă. Scriito-
rul Nicolae Bălaşa reprezintă CNA

în teritoriu şi în apariţiile publice,
pe la posturile locale de televiziune,
lasă impresie de om aparent onest,
chiar dacă nu e o uşă de biserică.
Excesiv de pedant, vorbeşte îngri-
jit, deloc predispus la gâlceavă de-
rizorie. Pare mai de grabă un vor-
bitor preţios, cu tehnica de a pero-
ra. Probabil exasperat, năzuim noi,
a purces la memorii către Uniunea
Scriitorilor, chiar DNA, dezvăluind
„subteranele” admiterii în rândul
scriitorilor. Un imn epic închinat
aventurii în viziunea luminată a in-
feriorităţii. E greu de crezut că bate
câmpii, chiar dacă o sesizare adre-
sată Curţii Constituţionale şi Minis-
terului Culturii, despre care se po-
meneşte, mai mult ne încurcă în
judecarea demersurilor sale. E chiar
un râs sănătos, dar cam galben în

„dezvăluiri”. Sunt dezvăluite nume
de scriitori deloc străine de „calva-
rul” îndurat, precum Gabriel Co-
şoveanu, preşedintele filialei Craio-
va a USR, Gabriel Chifu – vicepre-
şedinte al USR, prins momentan de
o furtună în mediul cultural româ-
nesc , prin decernarea premiului
„Mihai Eminescu” de către Primă-
ria Botoşani, Nicolae Prelipceanu,
un alt vicepreşedinte al Uniunii
Scriitorilor, şi Paul Aretzu, redac-
tor-şef la revista „Ramuri”. Refe-
ririle vizează mentalitatea feudală
a acestora. Scriitorul Nicolae Bă-
laşa dezbracă, într-un exces cri-
tic, de orice onoare pe cei la care
face referire, generând un tămbă-
lău greu de descris. Mânia e ome-
nească, dar dacă are şi dreptate?
Fie ea şi parţială. Nu excludem să

nu o aibă, însă clarificările trebu-
iau făcute la o manieră tranşantă.
Să admitem că zgomotul de fond
al convieţuirii noastre este recri-
minarea,  scandalul, bombăneala.
Trăim din resentimente. Nimic
nou, dar tot circul acesta sordid
se derulează într-un teritoriu al
culturii şi, fără preget, universita-
rul Gabriel Coşoveanu, preşedin-
tele filialei Craiova a USR, într-un
moment în care aerul e apăsător
ca asupra unui câmp de luptă, e
obligat să facă lumină. Nu e vorba
de o ceartă a scriitorilor, cu ma-
nevre de gherilă, ci de lovituri în
moalele capului, discreditare, ca-
lomnie, gimnastica zilnică a politi-
cienilor, nu a celor care scriu cărţi
cu netulburată candoare, aspirând
la recunoaştere publică.

Mihai Cilibiu, director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imo-
biliară Dolj, a prezentat deunăzi bilanţul acţiunilor desfăşurate de
angajaţii instituţiei pe anul trecut. Fapt lăudabil.  Numit pe alinia-
ment politic, ca ş i predecesorii săi, Mihai Cilibiu a adus în disc uţie
volumul imens de activitate derulat de la venirea sa în fruntea insti-
tuţiei menţionate, tot mai importantă în peisajul Doljului.

Nu mai reiterăm atribuţiile şi c ompetenţele c onferite prin lege
OCPI. Am făcut-o c u alte prilejuri. A spus însă domnia sa la un
moment dat că „legile fondului f unciar au constituit principalele
nemulţumiri ale cetăţenilor veniţi în audienţă”. Îl corec tăm: apli-
carea după ureche,  prin nerespectarea frapantă a prevederilor  pa-
chetului de legi în materie func iară, de la comisiile locale la Comisia
judeţeană pentru s tabilirea dreptului de proprietate asupra terenuri-
lor,  a condus la s tarea de lucruri enunţată.

Faptul că în instanţe se judecă anularea a pes te 111 TDP-uri, pe
care se află şi semnătura reprezentantului OCPI Dolj, es te un argu-
ment suficient de convingător în privinţa „calităţii” activităţii desfă-
şurate şi c hiar a competenţei c elor care şi-au caligrafiat semnătura.
E drept că, pe fondul marilor dezvăluiri privind retrocedările ana-
cronice, se resimte fiorul unei atenţii sporite, la întocmirea fiec ărei
lucrări. (M.C.)

OCPI: Un bilanţ excesiv de festivist

Reabilitarea c lădir ii fos tului
Comisariat Militar de pe strada
„J ieţului” din Craiova a deschis
noi oportunităţi pentru alte insti-
tuţii din Craiova. As tfel, în spa-

Spaţii noi şi pentru alte instituţii judeţene

ţiul în care va funcţiona, de acum
încolo, Centrul Zonal de Pregă-
tire a Cadrelor pentru Situaţii de
Urgenţă, se vor muta şi alte struc-
turi judeţene. „Avem în vedere

mutarea aici a Autorităţii Terito-
riale de Ordine Publică şi, spe-
răm, a Camerei Agricole.  N-aş
vrea să se îneleagă că am avea
rezerve în ceea c e priveş te Ca-
mera Agric olă,  dar  singura noas-
tră temere ţine de statutul încă
neclar  al acesteia. Nu ’ tim, deo-
camdată, dacă va rămâne de s ine
stătătoare sau vor f i în subordi-
nea noastră”, a dec larat Ion Prio-
te asa,  preşedintele Cons iliului
Judeţean Dolj. Aces ta a mai pre-
cizat că,  tot pe strada „J ieţului”,
în aceeaş i curte a fostului Comi-
sariat Militar, vechea casă c unos-
cută drept „Casa Damianov”, va
fi reabilitată, printr-un proiec t
comun cu autorităţi de la Vratsa
(Bulgaria), în valoare de c irca 3
milioane de euro.  Zona astfel rea-
bilitată va f i pusă la dispoziţia
Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi
Aristia Aman”.

CRISTI PĂTRU

Astăzi, sâmbătă, între
orele 9.00 şi 12.00, circu-
laţia rutieră este închisă în
c entrul Craiovei,  mai
exact pe s trăzile „Popa
Şapcă”, „A.I. Cuza” – în-
tre intersecţia cu strada
„Unirii” şi strada „Arieş”;
strada „Theodor Aman” –
între intersecţia cu strada
„Olteţ” şi s trada „A.I .
Cuza” şi strada „Unirii” –
între intersecţia cu strada
„Mihai Viteazul” şi strada „A.I. Cuza”. Restricţia este temporară, în acest
interval urmând să se desfăşoare manifestările dedicate Zilei Unirii Prin-
cipatelor Române. „În situaţia în care autovehicule staţionate în parcările
amenajate pe strada „A.I. Cuza” obstrucţionează buna desfăşurare a
manifestărilor, aceste autovehicule vor fi ridicate şi relocate pe amplasa-
mente din zone aflate în imediata apropiere”, se precizează într-un co-
municat de presă al Primăriei Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE

Centrul Craiovei,
închis sâmbătă dimineaţa

Primăria Craiova solici-
tă c raiovenilor care lo-
cuiesc în zonele în care
vor avea loc lucrări de in-
vestiţii pentru introduce-
rea reţelelor de utilităţi să
c edeze terenurile c are
sunt afectate de aceste lu-
crări. În acest sens, toţi
proprietarii de terenuri
care au destinaţia de alei
de acces şi sunt vizate de
lucrări sunt rugaţi să sprijine Primăria Craiova, prin renunţarea la dreptul
de proprietate de în favoarea municipalităţii. Cetăţenii care se află în
această situaţie sunt aşteptaţi la sediul Primăriei Craiova, din strada „A.I.
Cuza”, nr. 1, clădirea Palace, camera 200, de luni până joi, între orele
8.00 şi 16.00, şi vineri între orele 8.00 şi 14.00. Persoanele trebuie să se
prezinte cu următoarele acte: copie act de proprietate pentru terenul alee
de acces; copie documentaţie cadastrală şi extras de carte funciară pen-
tru teren; copie act de identitate al proprietarului terenului.

LAURA MOŢÎRLICHE

Craiovenii,
aşteptaţi să cedeze aleile
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Activitatea infracþionalã reþinu-
tã în sarcina angajaþilor Direcþiei
de Taxe ºi Impozite din cadrul Pri-
mãriei municipiului Craiova incul-
paþi în acest dosar s-a întins pe mai
mulþi ani, iar oamenii legii spun cã
ºi dupã descinderea din vara anu-
lui 2011, de la sediul instituþiei, din
Piaþa Centralã a Craiovei, aceºtia
ºi-ar fi reluat obiceiurile. Astfel, în
urma celor 24 de percheziþii efec-
tuate joi, de poliþiºtii Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Econo-
mice, sprijiniþi de lucrãtori ai altor
structuri din cadrul IPJ Dolj, la
locuinþele unor foºti ºi actuali an-

Jandarmii doljeni au marcat ºi
ei Unirea Principatelor Române.
Astfel, ieri, la sediul comun al ce-
lor douã unitãþi din Craiova, res-
pectiv Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean „Mihai Bravul”
Dolj ºi Gruparea de Jandarmi
Mobilã „Fraþii Buzeºti” Craiova,
cu prilejul sãrbãtoririi a 156 de
ani de la înfãptuirea Unirii Prin-
cipatelor Române, prof. univ. dr.
Sorin Damean a susþinut o pre-
zentare privind istoricul ºi însem-
nãtatea Zilei Unirii Principatelor
Române, la care au participat ca-
drele militare ºi personalul civil

Jandarmii doljeni au marcat 156 de ani
de la Unirea Principatelor Române

al celor douã unitãþi.
În plus, la activitãþile care se

desfãºoarã astãzi, în Piaþa „Al. I.
Cuza” din Craiova, o delegaþie de
militari din cadrul I.J.J. Dolj ºi
G.J.Mb. Craiova participã, alã-
turi de reprezentanþii autoritãþilor
publice locale ºi judeþene, la ce-
remonialul militar ºi religios con-
sacrat Zilei Unirii Principatelor,
ocazie cu care vor fi depuse jer-
be de flori la monumentul dom-
nitorului Alexandru Ioan Cuza, iar
un pluton din cadrul G.J.Mb.
Craiova va lua parte la constitui-
rea Gãrzii de Onoare.

Pe timpul desfãºurãrii manifes-
tãrilor organizate în municipiul Cra-
iova ºi municipiul Bãileºti cu prile-
jul sãrbãtoririi a 156 de ani de la
Unirea Principatelor, efective din
cadrul Grupãrii de Jandarmi Mo-
bile Craiova ºi Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj, în coope-
rare cu I.P.J. Dolj, I.S.U. Dolj,
Poliþia Localã Craiova ºi Poliþia
Localã Bãileºti, vor asigura mãsu-
rile de ordine publicã în vederea
prevenirii oricãror acte de tulbura-
re a ordinii publice ºi asigurarea
unui climat civic corespunzãtor
desfãºurãrii activitãþilor publice.

14 reþinuþi în dosarul fraudelor14 reþinuþi în dosarul fraudelor14 reþinuþi în dosarul fraudelor14 reþinuþi în dosarul fraudelor14 reþinuþi în dosarul fraudelor
de la Direcþia de Tde la Direcþia de Tde la Direcþia de Tde la Direcþia de Tde la Direcþia de Taxe ºi Impozite Craiovaaxe ºi Impozite Craiovaaxe ºi Impozite Craiovaaxe ºi Impozite Craiovaaxe ºi Impozite Craiova

Nu mai puþin de 14 persoane, majoritatea
femei, 10 dintre ele încã angajate la Direcþia
de Taxe ºi Impozite din cadrul Primãriei Craio-
va, au fost reþinute pentru 24 de ore, joi sea-
ra, în urma celor 24 de percheziþii fãcute de
poliþiºtii de investigarea fraudelor împreunã
cu procurorii Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova. Este vorba despre un dosar în
care funcþionarii sunt suspectaþi cã au ºters
din evidenþa informatizatã a instituþiei amenzi
ale unor persoane sau cã au acordat facilitãþi
fiscale unor persoane care nu beneficiau în
mod normal, prejudiciul creat în acest fel
bugetului local fiind de aproximativ 650.000
lei. Asearã, toþi cei 14 inculpaþi, cu vârste
cuprinse între 33 ºi 56 de ani, au fost prezen-
taþi Judecãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de zile.

gajaþi ai Direcþiei de Taxe ºi Impo-
zite din cadrul Primãriei municipiu-
lui Craiova, au fost ridicate ºi con-
duse la sediul Poliþiei 25 persoane
suspectate de comiterea mai mul-
tor infracþiuni economice.

În plus, oamenii legii au ridicat
ºi documente gãsite la locuinþele
suspecþilor, dar ºi alte mijloace de
probã. Anchetatorii spun cã sus-
pecþii, în schimbul unor sume de
bani sau a altor foloase, ar fi ºters
din evidenþa informatizatã amen-
zile unor persoane, ar fi scutit de
la plata sumelor datorate bugetului
de stat persoane care nu benefi-

ciau de facilitãþi sau chiar au anu-
lat chitanþe care atestau plata unor
taxe judiciare de timbru.
Au creat un prejudiciu de
aproximativ 650.000 lei

„În fapt s-a stabilit cã persoa-
nele în cauzã, în calitate de func-
þionari ai Direcþiei de Taxe ºi Im-
pozite din cadrul Primãriei muni-
cipiului Craiova, în perioada
2007-2014, au ºters din evidenþa
fiscalã informatizatã mai multe
debite din amenzi, în baza unor
sentinþe civile fictive ºi a unor
chitanþe nereale. Aceºtia au acor-
dat nejustificat facilitãþi fiscale
unor persoane care nu aveau drep-
tul ºi care nu se încadrau în pre-
vederile legale ori au anulat mai
multe chitanþe prin care au fost
încasate taxe judiciare de timbru,
în scopul de a obþine un beneficiu
material pentru sine sau pentru
altul. Din investigaþii s-a stabilit

un prejudiciu creat bugetului lo-
cal de aproximativ 650.000 lei”,
ne-a declarat purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj, subcomisar Alin Apos-
tol, precizând cã în cauzã se fac
cercetãri sub aspectul comiterii
infracþiunilor de fraude informati-
ce, fals intelectual, înºelãciune ºi
abuz în serviciu.

Ca urmare a cercetãrilor efec-
tuate sub coordonarea procuroru-
lui de caz din cadrul Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova s-
a pus în miºcare acþiunea penalã
ºi s-a luat mãsura reþinerii pe o
perioadã de 24 ore, joi seara, faþã
de 14 persoane, cu vârste cuprin-
se între 33 ºi 56 de ani, toate din
Craiova. Este vorba despre: Andre-
ea Loredana Beldeanu-Gegiu (38
de ani), Corina Coadã Petria (33
de ani), Vasilica Iuliana Bumbac
(39 de ani), Claudia Mariana Bo-
goi (40 de ani), Daniel Petriºor
Stepan (44 de ani), Luminiþa Pre-

doaica (45 de ani), Ioana Moraru
(41 de ani), Lucica Pãsãricã (56
de ani), Valentina Anca Cãtãnescu
(41 de ani), Georgeta Mitroi (47
de ani), Elena Munteanu (47 de
ani), Graþiela Titina Guºiþã (51 de
ani), Simon Octavian Cojocaru (37
de ani) ºi Lilioarã Piciu (55 de ani).
Zece din aceste persoane îºi des-
fãºurau în continuare activitatea la
„Taxe ºi Impozite”.

Dupã ce au petrecut noaptea în
arestul IPJ Dolj, ieri dupã-amiazã,
încãrcaþi în douã dube, cei 14 in-
culpaþi au fost duºi la Judecãtoria
Craiova, unde anchetatorii au ce-
rut arestarea preventivã pentru 30
de zile a acestora. Au coborât din
maºinile Poliþiei ascunzându-ºi
feþele ºi au intrat în sediul instan-
þei, unde judecãtorul a luat de la
capãt audierea fiecãrei persoane,
pânã la închiderea ediþiei nefiind
pronunþatã o hotãrâre cu privire la
mandatele de arestare.
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Chiar în prima zi a anului 2015,
una dintre clădirile Spitalului Oră-
şenesc din Segarcea a fost mis-
tuită de flăcări. Focul a izbucnit
la ora 17.00 şi a cuprins o supra-
faţă de aproximativ 150 de metri
pătraţi din acoperişul unităţii me-
dicale. Pentru că flăcările se în-
tindeau cu repeziciune, s-a inter-
venit cu şase autospeciale de apă

şi a durat două ore până ce pom-
pierii au reuşit să stingă incendiul.
În interior se aflau birouri, mai
multe cabinete şi aparatură me-
dicală, iar la demisol erau arhiva-
te documentele pacienţilor care,
din fericire, au fost evacuate şi
salvate în cele din urmă. Pagu-
bele au fost însă foarte mari, clă-
direa respectivă fiind afectată în
mare parte astfel încât nu mai
poate fi folosită în starea în care
se află acum.
Se lucrează
la studiul de fezabilitate

Clădirea distrusă de flăcări este
tot ce mai rămăsese dintr-un pa-
lat frumos în care familia regală
a României îşi petrecea vacanţe-
le în vremea domniei regelui Ca-
rol I. De mulţi ani, aici funcţiona
ambulatoriul unităţii medicale.
Primarul localităţii, Nicolae Popa,
spune că trebuie să se reabiliteze
această clădire întrucât este o
anexă importantă a spitalului care
asigură spaţiu pentru activitatea
medicală. „Acum se lucrează la
întocmirea studiului de fezabilita-
te pentru reabilitarea acestui corp
de clădire. Vom încerca să atra-
gem bani de la Ministerul Dez-
voltării, iar dacă nu se va putea
va trebui să îi alocăm noi, pentru
că spitalul are foarte mare nevo-

Primăria Segarcea
va reabilita Spitalul Orăşenesc
Clădirea Spitalului Orăşenesc Segar-

cea, care a fost distrusă în urma incen-
diului de la începutul acestui an, va fi re-
făcută în totalitate în următoarele luni.
Primăria localităţii a întocmit documen-
tele pentru a solicita fondurile necesare
de la Ministerul Dezvoltării, iar în cazul

Pagină realizată de LAURA MOŢÎRLICHE şi RADU ILICEANU

în care banii nu vor fi primiţi de la Gu-
vern, vor apela la fonduri proprii. Lucra-
rea se ridică, după toate estimările, la
700.000 de euro şi este absolut necesară
deoarece clădirea adăposteşte mai mul-
te cabinete medical e din ambulatoriu,
aici ajungând pacienţi din 12 localităţi.

ie de această clădire”, a menţio-
nat primarul Nicolae Popa.
Investiţia se ridică
la 700.000 de euro

Din estimări a rezultat că in-
vestiţia se ridică la suma de
700.000 de euro, un bugetul des-
tul de mare care pune în dificul-
tate Primăria Segarcea. Deşi se

vorbeşte despre o sumă mare, ad-
ministraţia locală spune că banii
sunt absolut necesari deoarece
această unitate medicală deser-
veşte 12 localităţi şi nu mai puţin
de 50.000 de persoane. „Segar-
cea este, şi din punctul de vedere
al sistemului sanitar,
un centru de refe-
rinţă pentru aceas-
tă zonă. Incendiul a
distrus plafoanele,
acoperişul şi cabi-
netele de ORL,
planning, neurochi-
rurgie şi neurologie,
dar şi birourile con-
ducerii. Acum este
absolut necesar să
refacem clădirea
pentru ca oamenii
să beneficieze în
continuare de servi-
cii medicale”, a mai
spus primarul ora-
şului Segarcea. Pe
segmentul de asis-
tenţă socială, Se-
garcea va avea, tot
din acest an, şi un
centru pentru per-
soanele cu dizabili-
tăţi care va fi ame-
najat în fosta şcoa-
lă specială de către

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Dolj.
Parcul „Domeniile Coroanei”
va fi gata anul acesta

Tot pentru anul 2015, Primăria
Segarcea şi-a propus să readucă
la viaţă Parcul „Domeniile Coroa-
nei” care se găseşte în centrul
oraşului. Parcul se întinde pe 5
hectare şi a fost amenajat în anul
1886, iar ultima reabilitare a fost
făcută în 1998, când doar s-au
plantat câţiva copaci. Acum însă
se vor planta 1.000 de copaci or-
namentali şi trandafiri, care vor fi
îngrijiţi cu ajutorul unui sistem de
irigaţii, şi acesta urmând să fie
achiziţionat tot în acest an. Potri-
vit primarului Nicolae Popa, vor
fi refăcute şi aleile, iar fântâna ar-
teziană care a început să se con-
struiască încă de anul trecut mai
trebuie doar să fie placată cu
marmură. Tot în parc vor fi insta-
late şi spaţii de joacă pentru co-
pii, grupuri sanitare şi băncuţe
pentru odihnă. Parcul „Domenii-
le Coroanei” va fi iluminat pe timp
de noapte cu un sistem de 20 de
lămpi fotovoltaice.
Investitorii sunt aşteptaţi
cu mai multe facilităţi

Primăria Segarcea le oferă fa-
cilităţi tentante firmelor care do-

resc să-şi stabilească afacerile în
oraş. Primarul Nicolae Popa spu-
ne că sunt mulţi tineri cu studii
medii şi superioare care ar dori
să aibă un loc de muncă, iar cei
care ar veni să investească aici
ar avea la îndemână oameni pre-
gătiţi. „Pentru investitori, Consi-
liul Local Segarcea va pune la
dispoziţie spaţii de producţie, cât
şi o scutire de la plata taxelor lo-
cale pe o perioadă de cel puţin 5
ani. Sunt facilităţile pe care noi le
oferim societăţilor care doresc să-

şi dezvolte afaceri aici. Avem şi
mulţi tineri bine pregătiţi care sunt
dornici să-şi găsească un loc de
muncă, dar şi destule spaţii de pro-
ducţie unde am putea să-i găz-
duim”, a mai spus primarul Nico-
lae Popa. Cel mai mare investitor
din zonă este SC Cervina, care a
creat multe locuri de muncă în
zonă, iar o altă societate este Fi-
balco, care a asigurat locuri de
muncă pentru 200 de persoane la
fabrica de încălţăminte pe care şi-
a deschis-o în Segarcea.
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Ford a inaugurat, zilele trecute,
Centrul de Cercetare ºi Inovaþie de
la Palo Alto, sporindu-ºi astfel
echipa globalã de cercetare ºi ac-
celerând planurile companiei în co-
nectivitate, mobilitate, vehicule au-
tonome, satisfacþia clienþilor ºi Big
Data. „Noi, cei de la Ford, ne con-
siderãm o companie în domeniul
mobilitãþii ºi auto, deoarece apli-
cãm inovaþii în fiecare aspect al
afacerii noastre”, a declarat Mark
Fields, Preºedinte ºi CEO Ford.
„Noul centru de cercetare aratã
angajamentul Ford de a face parte
din ecosistemul de inovaþie din Si-
licon Valley – anticipând dorinþele
ºi nevoile clienþilor, în special în
ceea ce priveºte conectivitatea,
mobilitatea ºi vehiculele autonome.
Lucrãm pentru a oferi aceste noi teh-
nologii tuturor, nu doar clienþilor care
achiziþioneazã produse de lux”.
125 de cercetãtori, ingineri ºi
oameni de ºtiinþã

Noul Centru de Cerce-
tare ºi Inovaþie de la Palo
Alto se alãturã reþelei glo-
bale Ford de centre de
cercetare ºi inovaþie, res-
pectiv: Dearborn, Michi-
gan, care pune accentul pe
sisteme electronice avan-
sate, interfaþa om-maºinã,
ºtiinþa materialelor, Big
Data ºi date analitice; Aa-
chen, Germania, care se
concentreazã pe cerceta-
rea de ultimã generaþie în
domeniul grupurilor moto-
propulsoare, tehnologiilor
de asistare a ºoferului ºi
sistemelor de siguranþã
activã. Cu noua unitate de
la Palo Alto, unde vor lu-
cra 125 de cercetãtori, in-
gineri ºi oameni de ºtiinþã,

Ford a deschis un nou centruFord a deschis un nou centruFord a deschis un nou centruFord a deschis un nou centruFord a deschis un nou centru
de cercetare în Silicon Vde cercetare în Silicon Vde cercetare în Silicon Vde cercetare în Silicon Vde cercetare în Silicon Valleyalleyalleyalleyalley

Ford a deschis, zilele trecute, Centrul
de Cercetare ºi Inovaþie de la Palo Alto
pentru a accelera dezvoltarea tehnolo-
giilor ºi experimentelor în conectivita-
te, mobilitate, vehicule autonome, ex-
perienþa clienþilor ºi „Big Data”. Com-
pania americanã a pus astfel  bazele
unei alianþe în cercetare cu Universita-
tea Stanford, oferind inginerilor de aici
Vehiculul de Cercetare Autonom Hibrid

- Fusion pentru urmãtoarea etapã de
testare. Dragoº Mãciucã, un inginer ex-
perimentat din Silicon Valley (anterior
activând la Apple), se alãturã Ford în
funcþia de Senior Technical Leader la
Centrul de Cercetare ºi Inovaþie de la
Palo Alto; planurile suplimentare de an-
gajãri vor ajuta Ford sã aibã una din cele
mai mari echipe de cercetare în dome-
niul auto din Silicon Valley.

Ford estimeazã cã pânã la sfârºi-
tul anuluiva avea unul din cele mai
mari centre de cercetare în dome-
niul auto din Silicon Valley. Situatã
la Stanford Research Park, unita-
tea sporeºte ºi amprenta geografi-
cã a Ford în Silicon Valley – o altã
extindere fiind planificatã în viito-
rul apropiat. Ford a deschis pri-
mul sãu centru în Silicon Valley în
anul 2012.

Dragoº Mãciucã, directorul
noului centru de cercetare

Noul centru de cercetare va fi
condus de Dragoº Mãciucã, un in-
giner care a venit la Ford de la Ap-
ple, cu experienþã în produse elec-
tronice de consum, fabricarea se-
miconductorilor, produse aerospa-
þiale ºi auto. În calitate de lider teh-
nic pentru inovaþie, Dragoº Mãciu-
cã are o vastã experienþã în Sili-
con Valley, în consultanþã pentru
firmele nou înfiinþate, dezvoltarea
ºi comercializarea de produse, co-

laborarea cu universitãþile ºi con-
ducerea unor echipe multifuncþio-
nale. Dragoº Mãciucã are un doc-
torat în Inginerie Mecanicã la Uni-
versity of California Berkeley ºi un
MBA la Haas School of Business.
Accelerarea inovaþiei

La începutul acestei luni, com-
pania a lansat Ford Smart Mobili-
ty la 2015 International CES. Acest
sistem subliniazã planurile compa-
niei de accelerare a inovaþiei în co-
nectivitate, mobilitate, vehicule au-
tonome, satisfacþia clienþilor ºi Big
Data. Echipa de la Palo Alto joacã
un rol esenþial în cercetarea ºi dez-
voltarea în aceste domenii. „Viitoa-
rele soluþii de mobilitate vor nece-
sita idei noi ºi o colaborarea vigu-
roasã între cercetãtorii Ford ºi cu
alþi lideri tehnologici din afara in-
dustriei auto”, a declarat Raj Nair,
Vicepreºedinte al Grupului Ford,
Global Product Development, ºi
Chief Technical Officer. „Echipa
noastrã de cercetare de la Palo Alto
va consolida relaþiile existente cu
universitãþile ºi companiile tehno-
logice ºi va crea relaþii noi, pentru
a ne ajuta sã dezvoltãm ºi sã apli-
cãm tehnologia adecvatã prin co-
laborare”.
Al doilea proiect – Mobilitate

În cadrul evenimentului,  Ford
a oferit câteva detalii în premierã
cu privire la proiectele sale din do-
meniile principale. Un prim proiect
– Vehicule autonome. Deºi cerce-
tarea ºi dezvoltarea Ford în dome-
niul vehiculelor autonome presu-
pune un efort global, inclusiv o
colaborare permanentã cu Univer-
sity of Michigan ºi M.I.T., echipa
de la Palo Alto va extinde colabo-

rarea cu Stanford University, de-
maratã în 2013. Pentru aceastã
nouã etapã a cercetãrii, Ford ofe-
rã un Vehicul de Cercetare Auto-
nom Hibrid Fusion programului de
inginerie Stanford, pentru a înce-
pe testarea algoritmilor de planifi-
care ºi predicþie pe care cercetã-
torii i-au dezvoltat în ultimul an. Al
doilea proiect – Mobilitate. În ca-
drul urmãtoarei etape de testare a
experimentului de mobilitate Ford
Remote Repositioning, echipa de
la Palo Alto testeazã abilitatea de a
conduce vehicule la campusul
Georgia Institute of Technology
din Atlanta, Bay Area, în vederea
confirmãrii acestei noi tehnologii.

Sistemul Nest Protect
Al treilea proiect este Conecti-

vitate. Ford realizeazã integrarea
cu interfaþa de programare a apli-
caþiilor Nest, vizând administrarea
sistemelor de energie din locuinþã
ºi de urgenþã de la volan printr-o
serie de experimente de cercetare.
Un vehicul realizeazã comunicarea
cu Termostatul Nest pentru a ac-
tiva modul „Away”, reducând au-
tomat utilizarea de energie în ca-
sãcând proprietarii pleacã de aca-
sã. Când se apropie de locuinþã,
vehiculul trimite o alertã pentru a
seta termostatul din locuinþã la tem-
peratura preferatã. Sistemul Nest
Protect poate avertiza Ford
SYNC® când sunt declanºate no-
tificãri de urgenþã. Experienþa
clienþilor: Ford testeazã o interfa-
þã avansatã om-maºinã pentru a
înþelege mai bine maniera în care
clienþii preferã sã controleze siste-

mele cu un nivel de funcþionalitate
ridicat, precum scaunul multi-con-
tur high-tech. Scaunul are 10 se-
tãri plus douã comenzi pentru 11
perne gonflabile care pot fi folosi-
te pentru funcþii de masaj. Ford
cerceteazã cea mai intuitivã ºi efi-
cace modalitate de a controla scau-
nul, inclusiv recunoaºterea limba-
jului natural ºi interfaþa cu smar-
tphone-uri ºi tablete.
Compania valorificã platforma
OpenXC

Un ultim proiect, Big Data ºi date
analitice. Ford valorificã platforma
OpenXC pentru a afla informaþii
despre maniera în care clienþii îºi
folosesc vehiculele ºi realizeazã ana-
lize pentru a detecta tipare ºi a co-
lecta informaþii care sã ducã la îm-
bunãtãþiri ale produselor sau noi
servicii de mobilitate. În plus, ingi-
nerii de la Palo Alto extind aria de
cercetare pentru a dezvolta seturi
de senzori pentru a colecta infor-
maþii de la biciclete ºi alte forme de
transport comun din zonele urba-
ne. Dispozitivele colecteazã date
inclusiv viteza roþilor, accelerarea ºi
altitudinea. Informaþiile s-ar putea
dovedi utile pentru a înþelege mani-
era în care mijloacele de transport
alternative ar putea fi poziþionate în
mod optim pentru a satisface ne-
cesitãþile de mobilitate urbanã.
Colaborarea cu comunitatea
de cercetare va genera noi idei

Noul Centru de Cercetare ºi Ino-
vaþie de la Palo Alto sperã sã con-
solideze relaþiile existente între Ford
ºi companiile ºi universitãþile din San

Francisco Bay Area ºi sã dez-
volte noi relaþii, sã inventeze
noi tehnologii ºi sã colabo-
reze la soluþii pentru viitoa-
rele provocãri de mobilitate.
„Extinderea echipei de la
Palo Alto ne va consolida ca-
pacitatea globalã de cerceta-
re ºi va genera inovaþia ne-
cesarã pentru a satisface
nevoile clienþilor în viitor”, a
declarat Ken Washington, Vi-
cepreºedinte al diviziei Ford
Research and Advanced En-
gineering. „Colaborarea cu
comunitatea de cercetare de
la Silicon Valley va genera
noi idei, produse ºi servicii
care vor ajuta Ford sã
schimbe din nou felul în care
se miºcã lumea”.
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Ziua Unirii Principatelor a fost sărbătorită aşa
cum se cuvine în comuna Valea Stanciului. Ieri,
cu o zi înainte de 24 ianuarie, elevii şcolilor din
localitate au oferit un adevărat spectacol de cân-
tece şi jocuri populare. Ziua a început cu marşul
copiilor şi părinţilor de la Şcoala Horezu-Poenari,
care, cu steaguri tricolore, s-au deplasat până în
faţa Primăriei, unde au fost aşteptaţi de prima-
rul Ovidiu Gângioveanu, dar şi de elevii şi profe-
sorii şcolii din satul Valea Stanciului. Aici au dat
mână cu mână şi au întins o tradiţională Horă a
Unirii. Apoi, în faţa Căminului Cultural un so-
bor de trei preoţi care slujesc la bisericile din
comună a oficiat o slujbă de pomenire a eroilor.

Programul a continuat cu poezii patriotice, dan-

Ziua Unirii,
sărbătorită la Valea Stanciului

suri populare şi sceneta „Moş Ion Roată şi Uni-
rea”, sub îndrumarea profesorilor Florin Badea,
Viorica Staicu, Lorena Buca, Paulina Miulescu,
Daniela Matei şi Aurelia Spiridon.

„Aceste zile de sărbătoare contribuie la îmbu-
nătăţirea relaţiei şcoală-familie -comunitate şi
constituie o lecţie practică de istorie a poporului
român, zi care va rămâne vie în memoria copii-
lor şi părinţilor. Împreună cu comunitatea şi au-
torităţile locale, şcoala îşi doreşte să se prindă
într-o Horă a Unirii în vederea creşterii calităţii
educaţiei fiilor comunei Valea Stanciului”, a pre-
cizat Anca Irina Neda, directorul Şcolii din Valea
Stanciului.

RADU ILICEANU

În primăvara anului 1857, câţi-
va fruntaşi ai mişcărilor revoluţi-
onare de la 1848 – Petrache Cer-
nătescu,  Emanoil Chine zu,
Gheorghe Chiţu, Nicolae Ple-
şoianu etc. – pun bazele Comi-
tetului Unional din Craiova.  Având
sprijinul majorităţii populaţiei,  in-
diferent de starea socială a aces-
teia, înfrâng voinţa păturii conser-
vatoare, care dorea să propună la
conduc erea Ţării Româneşti pe
unul dintre doi foşti domnitori –
Bibescu şi Ştirbei.  Adunarea Ad-
hoc a Ţării Româneşti a votat, pe
9 oc tombrie 1857, în unanimitate
pentru unirea cu Moldova. A doua
zi, la Craiova, peste 5.000 de oa-
meni (la acea vreme municipiul
număra cca 25.000 de persoane,
conform doc umentelor vremii),
se s trâng şi aclamă actul  respec-
tiv, sărbătorea fiind imortalizată de
Theodor Aman.

 Dar, până la desăvârşirea ac-
tului Unirii mai era ceva vreme.
Pe 5 ianuarie 1859,  Adunarea
Electivă din Moldova îl alege ca
domnitor  pe Ale xandru Ioan
Cuza,  reprezentant al Partidei
Naţionale.  Urma c a ş i la Buc u-
reşti să fie ales acelaşi domnitor,
însă, aic i, opoziţia devenise mai
puternică. În noaptea de 23/24 ia-
nuarie 1859, deputatul Vasile
Boerescu,  propune alegerea lui
Cuza. Întâlnirea are loc  la Hote-
lul „Concordia” din Buc ureş ti. În
Dealul Mitropoliei,  mii de buc u-
reşteni se strânseseră pentru a-i
convinge pe antiunioniş ti să re-
nunţe la planurile lor. La presiu-
nea maselor,  ac eş tia c edează,
as tfel că Alexandru Ioan Cuza
es te ales domnitor şi al Ţării Ro-
mâneşti, fiind desăvârşită Unirea

Craiova şi Unirea
Principatelor

Foto documente: Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale

Craiova a fost, de la început, în primele
rânduri ale curentului unionist, care, după
mişcările revoluţionare de la 1848, a cu-
prins Ţara Românească şi Moldova. Cra-
iova a fost chiar un „centru nervos” al ma-
re lui eveniment, celebrat an de  an, semn
de recunoştinţă pentru înaintaşii noştri. La
Craiova s-a jucat „Hora Unirii”, s -a mili-

tat pentru ca actul premergător întemeie-
rii Regatului să se înfăptuiască. Am găsit,
prin colaborarea cu Serviciul Judeţean al
Arhivelor Naţionale Dolj, dovezi ale  par-
ticipării craiovenilor la Mica Unire de la
24 ianuarie 1859. Astăzi, în Piaţa „A.I.
Cuza” din Craiova, evenimentele  de atunci
vor fi celebrate aşa cum se  cuvine.

Principatelor. La Craiova, mii de
oameni au ieş it din nou în stra-
dă. „Craiovenii au ieşit în număr
mare în stradă, cu steaguri şi stri-
găte de „Ura!”, „Trăiască Unirea!”,
„Trăiască Vodă-Cuza!”. A fost bu-
curie mare”, s-a menţionat în ra-
poartele semnate atât de şeful Po-
liţiei Craiova, cât şi de Prefectul
de Dolj de la acea vreme.

Primit cu bucurie în Bănie
Entuziasmul c raiovenilor n-a

rămas fără răspuns  din partea
Domnitorului.  Astfel, pe 26 iunie
1859, Alexandru Ioan Cuza a
efectuat o vizită la Craiova. „Vi-
neri, la 6 ore după amiază,  Măria
Sa ajunse în capitala României
Mici. Aici avu loc  o primire splen-
didă.  Se duse întâi la biseric a

Maicăi-Precis te unde asis tă la
servic iul divin. De aici, escortat
de o populaţie numeroasă, mer-
se la casa de la ţară de la grădina
public ă c are i se pregătise pen-
tru locuire. Primi pe toţi funcţi-
onarii publici şi o mulţime de par-
ticulari; căci Măria Sa în tot cur-
sul călătoriei Sale n-a refuzat ni-
mănui de a veni să-l vadă ş i să-i

exprime păsul său. A doua zi a
vizitat Şcoala c entrală, apoi a in-
spectat Temniţa unde, după re-
comandarea d.c apu al temniţelor
a graţiat pe mai mulţi ares taţi”,
se menţionează în Monitorul Ofi-
cial din 10 iulie 1859. Alexandru
Ioan Cuza a fost primit, atunc i,
la „Cântarul de piatră”,  af lat pe
locul ac tual al Grădinii „Mihai
Bravu”. Mai mult,  Domnitorul a
contribuit la realizarea liniei tele-
grafic e Craiov a – Buc u reş ti
(1859), a celei c u Turnu Seve-
rin, un an mai târziu, precum şi
la realizării proiec tului de c ale
ferată Craiova – Buc ureş ti,  fina-
lizat în 1875.
Ceremonie omagială

După 156 de ani, craiovenii
nu-l uită pe Cuza.  As tfel, astăzi,
în Piaţa c are-i poartă numele,
din centrul municipiului Craio-
va, Instituţia Prefec tului – jude-
ţul Dolj, Consiliul Judeţean Dolj,
Primăria munic ipiului Craiova şi
Garnizoana Craiova vor organi-
za o ceremonie dedicată Unirii
Principatelor, c are se va finaliza
cu un spectac ol susţinut de An-
samblul Folcloric „Maria Tăna-
se”.  La ora 10.00 va f i prezen-
tat onorul , urmat de întâmpina-
rea oficialităţilor ş i intonarea
Imnului Naţional al României.
După ofic ierea unei s lujbe reli-
gioase, prefectul de Dolj, pre-
şedintele Cons iliului Judeţean
Dolj şi primarul Craiovei vor
rosti aloc uţiuni.  Între 10.25-
10.40 se vor depune jerbe de
flori la statuia Domnitorului, apoi
vor urma defilarea gărzii de onoa-
re, onorul muzic ii militare ş i
Hora Unirii.

CRISTI PĂTRU
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GEORGE POPESCU Giuseppe Cifarelli – o „pagină”

de re-cucerit a culturii româneDe Giuseppe Cifarelli şi de traducerile
sale (cele din Leopardi şi din D’Annunzio)
am aflat întâia oară pe la sfârşitul anilor ’60,
când nepoftit, dar  entuziast student în ita-
lienistică la Craiova, le-am desc operit prin
revistele româneşti de altă dată pe c ont pro-
priu şi le-am citit cu o curiozitate decon-
certantă: era al doilea nume italian, alături
de c el al profesorului Ramiro Ortiz, care-şi
punea semnătura sub traduceri din italiană
în română. Dacă primul constituia un caz
în s ine, iar, prin biografie şi prin angaja-
ment cultural şi scolastic , putea fi deferit
unei înţelegeri de principiu, cel de-al doilea
avea darul să instige, c u atât mai mult cu
cât singurele informaţii c e se puteau obţine
la data aceea despre el vizau activitatea sa
de funcţionar italian de bancă în România,
pentru mai multe decenii.

Am aflat abia imediat după ’90 că, de
fapt, Cifarelli venise la noi la vârsta de un
an şi c ă,  urmând aic i studii şcolare ş i
trăind, la Focşani, la Bucureşti şi, apoi, la
Sibiu,  în cercuri bancare ş i în cercuri cul-

turale (membrii Cerc ului de la Sibiu îl c u-
noşteau foarte bine),  inculc a în propriul
destin biografic  suficiente garanţii pentru
întreprinderile sale de traducător.

Când, imediat după evenimentele din de-
cembrie 1989,  i-am c itit traduc erea „Di-
vinei Comedii” (adusă, se pare,  de regre-
tatul Marin Sorescu pentru „Sc risul ro-
mânesc ”, dar publicată de Ion Deacones-
cu, la editura „Europa”), surpriza a fost
totală: „sunetul” capodoperei divinului f lo-
rentin în limba lui Eminescu era indisc u-
tabil „nou”, altul decât cel impus în con-
ştiinţa lectorului român de întreprinderile
precedente, c ele ale lui Coşbuc , Alexan-
dru Marcu,  Etei Boeriu.

Aces t „sunet” nou avea darul de a intri-
ga ş i mărturisesc că înc ă mă intrigă, la a
doua lectură pe c are toc mai o parcurg, cu
originalul în faţă, în această a doua ediţie
românească,  datorată Editurii c lujene „Da-

cia” (Cf. Dante Alighieri, Divina Comedie.
În româneşte de Giuseppe Cifarelli. Cuvânt
înainte de Alexandru Ciorănescu. Îngrijire
de ediţie, note şi comentarii de Titus Pâr-
vulescu. Cluj-Napoca, Dacia, 1998).

Surprinzătoare,  spre exemplu,  sunt
frecventele opţiuni ale traducătorului (ita-
lian, totuşi) pentru un lexic românesc mult
mai marcat de o culoare „locală” ş i „po-
pulară” decât cele ale Etei Boeriu (şi chiar
ale lui Coşbuc), chiar dacă literaritatea nu
pierde nimic din pres tigiul autoimpus.

În plus, păstrarea unor „denivelări” pro-
zodice (semn neîndoielnic al caracterului
neconc luziv al operei, căci travaliul tra-
ducătorului nu fusese dus până la capăt,
iar varianta pe care o avem în faţă es te
deopotrivă opera intervenţiei benevole şi
generoase a lui Titus  Pârvulescu) sunt, în
opinia noastră,  preferabile unor ajus tări
„euritmic e” de c ircumstanţă, făcând par-

că mai pos ibilă pătrunderea în chiar uni-
versul plasmatic  al universului dantesc.

Există,  fără îndoială, multiple propuneri
cel puţin curajoase în această variantă c i-
farelliană, ce pot f i disc utate ori chiar
amendate (dantologii noştri, câţi vor fi mai
rămas,   vor trebui să se oc upe de ele), ră-
mâne însă o c ertitudine: ne aflăm în pre-
zenţa unei oferte de invidiat,  căc i aceas tă
nouă (veche!)  traduc ere a capodoperei
danteş ti sporeşte prestigiul c ulturii româ-
neşti (s ituând-o de multă vreme printre
cele mai privilegiate din lume în privinţa
interesului pentru Dante şi pentru poema
sa), iar faptul că ea aparţine unui italian
care, funcţionar de banc ă în România in-
terbelică,  a continuat să trudească, până
la moarte,  în Italia,  într-o aproape clan-
destinitate eroică, la finalizarea ei, îi con-
feră un plus  de autenticitate ontologică
demnă de invidiat.

„Începând de săptămâna viitoare, prevederile Co-
dului muncii referitoare la concediul de odihnă al sa-
lariaţilor vor fi modificate. Concediul medical şi alte
tipuri de concedii nu vor mai afecta durata concediu-
lui de odihnă, ca până în prezent. Spre exemplu, dacă
o persoană avea dreptul la 21 de zile de concediu de
odihnă pe an şi stă 2 luni în concediu medical, nu i se
vor tăia 3 zile de concediu de odihnă. Va putea să
meargă şi în concediul de odihnă pe durata celor 21
de zile. O a doua modificare a Codului muncii se re-
feră la perioada de report. Până acum, puteai să îţi iei
concediu de odihnă neefectuat pe parcursul următo-
rului an calendaristic. De acum înainte, îţi vei putea
lua acest concediu de odihnă în următorul an şi jumă-
tate, existând şanse mai mici să îţi pierzi zilele libere
neefectuate”, a afirmat Codrin Scutaru.

Potrivit acestuia, legislaţia română a luat act de hotă-
rârea preliminară pronunţată de Curtea Europeană de
Justiţie (CJUE) privind interpretarea dispoziţiilor art. 7
din Directiva 2003/ 88/ CE, care a decis că salariatul nu-
şi pierde dreptul la concediul de odihnă chiar dacă s-a

Codrin Scutaru: Concediul medical şi alte
tipuri de concedii nu vor mai afecta durata
concediului de odihnă

Concediul medical şi alte tipuri de concedii
nu vor mai afecta durata concediului de
odihnă, începând de săptămâna viitoare,
datorită modificării prevederilor Codului
muncii referitoare la concediul de odihnă al
salariaţilor, în vigoare de duminică, 25 ianua-
rie, a declarat, ieri, Codrin Scutaru, secretar
de stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protec-
ţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

aflat în concediu medical un an calendaristic întreg. 
„Această schimbare legislativă este rezultatul bu-

nei cooperări între Guvern şi Parlament pe această
temă şi reflectă un drept suplimentar pentru salariaţi.
Cred că este un pas suplimentar pentru reconcilierea
vieţii profesionale cu cea personală şi de familie. Sa-
lariatul este în primul rând om şi are dreptul la propria
viaţă personală, care presupune şi concedii medicale,
îngrijirea copilului bolnav sau alte tipuri de situaţii în
care nu poate munci. Concediul de odihnă este un
drept intangibil care e menit a da fiecăruia dintre noi
dreptul de a ne odihni, de a ne bucura de viaţa perso-
nală, lucruri care ne fac mai productivi în cele din
urmă la serviciu”, a precizat secretarul de stat.

Legea nr. 12/ 2015 pentru modificarea şi completa-
rea Legii nr. 53/ 2003 — Codul muncii a fost publicată
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 22 ianuarie 2015
şi va intra în vigoare duminică, 25 ianuarie.

Hidrologii au emis, ieri, o atenţionare de inunda-
ţii ce vizează râul Jiu şi unii afluenţi ai Oltului din
judeţul Dolj. Potrivit specialiştilor, având în vedere
situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza
meteorologică pentru următoarele ore, se pot pro-
duce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâ-
raie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte
de inundaţii locale şi creşteri importante de niveluri
pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate,
ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor li-
chide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă
din zona de munte şi propagării. Codul galben a
fost emis pe râurile din bazinele hidrografice Timiş
superior,  Bârzava, Caraş, Nera, Cerna (judeţele
Caraş Severin şi Timiş), Jiu superior şi mijlociu (ju-
deţele Mehedinţi, Gorj, Hunedoara şi Dolj) şi pe unii
afluenţi ai Oltului din judeţele Vâlcea, Dolj, Gorj,
Olt şi Argeş. Atenţionarea hidrologică este valabilă
până duminică la ora 18.00.

RADU ILICEANU

Cod galben
de inundaţii pe Jiu

„Don Pasquale”, la Operă
Astăzi, 24 ianuarie, ora 19.00, Ope-

ra Română Craiova vă invită la opera
bufă „Don Pasquale”, de G. Donizetti,
pe un libret de Michelle Accursi şi Gia-
como Ruffini.  „O încântătoare combi-
naţie între commedia dell’arte şi bel
canto”, „o irezis tibilă şi molipsitoare
comedie a moravurilor în care umorul
derivă atât din situaţiile create, cât şi din
tipologia personajelor”, „mereu de ac-
tualitate, această operă abundă în me-
lodie, comedie şi stil” – astfel recoman-
dă reprezentanţii instituţiei punerea în
scenă ce poartă semnătura regizorală a
Arabelei Tănase şi pe cea scenografică
a lui Răsvan Drăgănescu.

Urcă pe scena Operei Române din
Craiova, pentru a vă încânta în rolul bă-
trânului burlac Don Pasquale, basul So-
rin Drăniceanu – artist apreciat, format la Academia de Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca, colaborator al mai multor instituţii muzicale de
operă şi operetă din ţară şi străinătate. Invitat în rolul Doctorului Malates-
ta este baritonul Florin Estefan (Cluj-Napoca), artist cu studii de canto şi
artă scenică la Facultatea de Muzică din Oradea şi o serie de cursuri de
perfecţionare vocală la Cardiff şi Florenţa. În celelalte roluri îi regăsim pe
Sofija Pizurica, din Serbia (Norina), Florin Ormenişan (Ernesto), Alexan-
dru Petre (Notarul), Ştefan Ciucă, Ionuţ Dumitru, Stănescu Leonte (Ser-
vitori). Îşi vor da concursul Orchestra şi Corul Operei Române Craiova.

MAGDA BRATU

Seminarul Teologic Liceal
„Sfântul Grigorie Teologul” din
Craiova îşi va sărbători Ocro-
titorul spiritual duminică,  25
ianuarie. Cadrele didactic e şi
elevii seminarişti ai acestui stră-
vechi aşezământ de spirituali-
tate şi cultură teologică au pre-
gătit pentru ziua de hram un
program special. Începând cu

orele dimineţii, cadrele didactice împreună cu elevii Seminarului Teolo-
gic din Craiova îl vor întâmpina pe ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi
Mitropolitul Olteniei, care va săvârşi Sfânta Liturghie la Altarul Paracli-
sului „Sfântul Grigorie Teologul”, înconjurat de un sobor de preoţi şi
diaconi. După slujba euharistică, în sala de festivităţi a seminarului va
avea loc o serbare, în cadrul căreia vor fi evocate viaţa şi învăţătura
Sfântului Grigorie Teologul prin expuneri, poezii şi o scenetă religioasă.
În cadrul programului festiv, corul seminarului, dirijat de prof. Victor
Şapcă, va susţine un scurt concert de cântări religioase dedicate Sfântu-
lui Grigorie Teologul şi cântece patriotice prilejuite de sărbătorirea Zilei
Unirii Principatelor Române.

Slujbă arhierească la Seminarul
Teologic „Sfântul Grigorie Teologul”
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mi l i tare de anvergurã în  estul  Ucraineimi l i tare de anvergurã în  estul  Ucraineimi l i tare de anvergurã în  estul  Ucraineimi l i tare de anvergurã în  estul  Ucraineimi l i tare de anvergurã în  estul  Ucrainei

Preºedintele rus, Vladimir Putin, a
acuzat ieri autoritãþile ucrainene de lan-
sarea unei operaþiuni militare de anver-
gurã împotriva rebelilor proruºi ºi cã
sunt responsabile de zecile de morþi din
ultimele zile din estul Ucrainei, relateazã
AFP ºi Reuters. „Autoritãþile de la Kiev
au dat ordin oficial de lansare a unei
operaþiuni militare de anvergurã, prac-
tic pe toatã linia de contact” dintre tru-
pele regulate ucrainene ºi forþele sepa-
ratiste proruse, folosind artileria ºi avi-
aþia împotriva unor sectoare „foarte
populate”, a afirmat Putin în cadrul unei
reuniuni a Consiliului Securitãþii Rusiei.
Acesta le-a spus participanþilor la reu-
niune, potrivit Reuters, cã Ucraina n-a
rãspuns la o propunere pe care el a fã-
cut-o într-o scrisoare transmisã preºedintelui
Petro Poroºenko, de retragere a armamentului
greu al Kievului de la linia de demarcaþie, ca
mãsurã în direcþia aplicãrii armistiþiului. Biroul
ONU pentru drepturile omului a afirmat ieri cã
262 de persoane au fost ucise în luptele din
estul Ucrainei în ultimele nouã zile, estimând cã
a fost „cea mai sângeroasã perioadã” de la ob-
þinerea încetãrii focului, în septembrie 2014. La
rândul sãu, Ucraina a afirmat cã „grupuri tero-
riste ruse” trec la ofensivã în estul separatist al
þãrii, la o zi dupã abandonarea de cãtre armata
ucraineanã a aeroportului din Doneþk, dupã mai

multe luni de luptã, relateazã AFP. „Grupuri te-
roriste ruse au încãlcat toate acordurile (...) Ele
trec la ofensivã pe toatã linia frontului”, a de-
clarat secretarul general al Consiliului ucrainean
de securitate naþionalã ºi de apãrare, Olexandr
Turcinov, în cadrul unei reuniuni a guvernu-
lui.

Liderul separatiºtilor proruºi din estul Ucrai-
nei, Alexandr Zaharcenko, a respins ieri orice
nou armistiþiu cu Kievul, afirmând cã rebelii
intenþioneazã sã lanseze o ofensivã în întreaga
regiune, din care o parte se aflã în prezent sub
controlul armatei ucrainene, relateazã AFP ºi
Reuters. „Nu vor mai fi din partea voastrã ten-

tative de a vorbi despre un armistiþiu” cu
autoritãþile ucrainene, a declarat „preºe-
dintele” autoproclamatei republici Doneþk,
citat de agenþiile ruse de presã Interfax ºi
RIA Novosti. „Vom lansa o ofensivã în
toatã regiunea Doneþk”, a adãugat Zahar-
cenko. Ucraina îºi pregãtea ieri riposta,
dupã abandonarea, joi, a aeroportului din
Doneþk, aflat acum sub controlul separa-
tiºtilor, dupã o zi sângeroasã, marcatã de
lupte ºi bombardamente care s-au soldat
cu peste 40 de morþi în estul separatist.

La rândul sãu, Uniunea Europeanã a
cerut, ieri, o „anchetã imparþialã” dupã
bombardamentul soldat cu 13 morþi care
a vizat, joi, un troleibuz la Doneþk, în estul
Ucrainei, ºi pentru care autoritãþile de la
Kiev ºi rebelii proruºi s-au acuzat reciproc.

„Facem apel la o anchetã imparþialã, pentru a
determina circumstanþele acestei tragedii”, a
declarat Maja Kocijancic, purtãtoare de cuvânt
a serviciului diplomatic al UE. Ea a denunþat
„escaladarea luptelor ºi încãlcãrile recente ºi
semnificative ale armistiþiului, rezultând din
acþiunile grupãrilor armate ilegale din estul
Ucrainei, care s-au soldat cu numeroase victi-
me civile ºi militare”. Întrebatã despre o even-
tualã consolidare a sancþiunilor împotriva Ru-
siei, Kocijancic a amintit poziþia UE, care este
„pregãtitã sã sporeascã sau sã reducã” sancþi-
unile în funcþie de evoluþia situaþiei pe teren.

PLDM ºi PD au anunþat ieri un
acord privind constituirea unei
coaliþii parlamentare minoritare,
excluzându-i pe liberali ºi solici-
tând sprijinul comuniºtilor ºi al so-
cialiºtilor pentru votarea preºedin-
telui parlamentului ºi învestirea
guvernului, relateazã jurnal.md ºi
Unimedia. „PLDM împreunã cu
PD au convenit sã-ºi asume gu-
vernarea. (...) Chemãm ca astãzi
toate fracþiunile parlamentare sã
participe la exerciþiul de vot pen-
tru a alege preºedintele Parlamen-
tului ºi, imediat, sã purcedem la
învestirea unui guvern”, a decla-
rat liderul PLDM, Vlad Filat, pre-
cizând cã acordul de constituire
a alianþei urma sã fie semnat în
scurt timp. Liderul PD, Marian
Lupu, a cerut o pauzã de 40 de

PLDM ºi PD au anunþat formarea unei coaliþii
minoritare în Republica Moldova

Întrevedere Merkel-Hollande-Schulz
la 30 ianuarie, la Strasbourg

minute a ºedinþei Parlamentului
„pentru finalizarea unor proceduri
tehnice de instituþionalizare a gu-
vernãrii pe care am decis s-o sta-
bilim la nivelul celor douã parti-
de”. Dupã solicitarea lui Lupu au
intervenit liberalii. „Dacã luãm o
pauzã, poate pentru patru ani, de-
cât pentru 15, 20 de minute, azi
sau mâine. Aºa cum aþi lucrat
toamna, aºa lucrãm ºi patru ani.
În patru ani ne vom hotãrî”, a
spus liderul PL, Mihai Ghimpu.
Liderii PLDM, PD ºi PL nu s-au
mai întâlnit de joi pentru discuþii
privind constituirea coaliþiei de
guvernare. Preºedintele PL, Mi-
hai Ghimpu, a declarat ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã
susþinutã la sediul liberalilor, cã
motivul este unul singur: cele

douã partide nu vor cu nici un
chip un procuror european pen-
tru Republica Moldova. În urma

alegerilor parlamentare, PLDM a
obþinut 23 de mandate ºi PD 19
mandate, noteazã Unimedia.

Preºedintele Parlamentului Eu-
ropean, Martin Schulz, îi va primi
vineri, 30 ianuarie, pe cancelarul
german Angela Merkel, ºi pe pre-
ºedintele francez François Hollan-
de la Strasbourg, în cadrul unei
întrevederi consacrate relaþiilor
franco-germane, a anunþat ieri Ar-
min Machmer, purtãtorul de cu-
vânt al lui Martin Schulz, relatea-
zã AFP. Cancelarul german a con-
firmat întrevederea, prevãzutã ini-
þial pentru 11 ianuarie, dar amâ-
natã din cauza atentatelor comise
în Franþa ºi a marºului organizat
la Paris. „Este confirmat pentru
ziua de 30”, la un restaurant alsa-

cian situat în apropierea Parlamen-
tului European, „Zuem Ysehuet”,
a declarat Armin Machmer. Ac-
cesul presei la aceastã întrevede-
re informalã nu va fi permis, a
anunþat o sursã de la Berlin. „Nu
va fi ordine de zi, în principiu.
Totul poate fi abordat, dar rela-
þiile franco-germane vor fi în
fruntea listei cu posibile subiec-
te”, a precizat Machmer. Preºe-
dintele francez a afirmat în urmã
cu câteva sãptãmâni cã ar putea
fi abordate, de asemenea, viito-
rul Europei ºi situaþia din Grecia,
unde se desfãºoarã mâine alegeri
legislative.

Noul rege al Arabiei Saudite:
Politica regatului nu se va
schimba

Noul rege al Arabiei Saudi-
te, Salman bin Abdelaziz, l-a
numit ieri, prin decret, pe
ministrul de Interne, prinþul
Mohammed bin Nayef, drept
viitor prinþ moºtenitor, ºi a
declarat cã politica regatului
nu se va schimba dupã moar-
tea predecesorului sãu, regele
Abdullah, relateazã AFP ºi
Reuters. Printr-un alt decret
regal, unul dintre fiii noului
rege, Mohammed ben Salman,
a fost numit ministru al
Apãrãrii. Regele Salman a
promis sã menþinã aceeaºi
abordare ca predecesorii sãi, în
primul discurs adresat naþiunii
de la instalarea pe tron. „Cu
voia lui Allah, vom menþine
aceeaºi cale pe care a avansat
aceastã þarã de la stabilirea sa
de cãtre regele Abdel Aziz Ben
Saud ºi fiii sãi care i-au
urmat”, a spus regele Salman
în discursul sãu, transmis de
televiziunea de stat. Regele
Abdullah bin Abdulaziz al
Arabiei Saudite a decedat la
vârsta de 90 de ani, a anunþat
în noaptea de joi spre vineri
televiziunea de stat sauditã.

Grecia organizeazã mâine
alegeri legislative, urmate de
prezidenþiale în 15 zile

Ciclul electoral care începe
duminicã în Grecia deschide o
perioadã freneticã, marcatã
prin alegeri legislative, urmate
de prezidenþiale în 15 zile ºi un
nou scrutin legislativ pânã la
începutul lui martie, dacã
partidele nu reuºesc sã ajungã
la un acord privind formarea
unui guvern, relateazã AFP.
Grecii vor alege 300 de depu-
taþi în cadrul unui scrutin
proporþional: 238 vor fi aleºi
în cele aproximativ 50 de
circumscripþii din þarã, iar 12,
în general personalitãþi, vor fi
aleºi pe „liste de stat”, ceea ce
îi scuteºte de nevoia de a face
campanie. În plus, partidul
care se claseazã pe primul loc
dispune de un bonus de 50 de
mandate suplimentare, care se
alocã urmãtorilor candidaþi de
pe listã. Miza este prin urmare
ca partidul clasat pe primul
loc sã obþinã 151 de mandate,
adicã majoritate absolutã.
Acest scop era uºor de atins în
urmã cu câþiva ani, când
existau douã mari partide
rivale, ND (dreapta) ºi Pasok
(socialiºti), care obþineau
scoruri de aproximativ 40 de
procente ºi apoi câºtigãtorul
primea ºi bonusul de mandate.
Dar, în pofida unei polarizãri
puternice duminicã, asemenea
scoruri nu mai sunt de actua-
litate, dupã ce Pasok a scãzut
la aproximativ 5% din inten-
þiile de vot, din cauza crizei.
În prezent, favoritul scrutinu-
lui este considerat partidul
Syriza (stânga radicalã),
creditat cu cel mult 35% din
intenþiile de vot.
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Ploaiesâmbãtã, 24 ianuarie - max: 7°C - min: 2°C

$
1 EURO ...........................4,4935 ............. 44935
1 lirã sterlinã................................5,9929....................59929

1 dolar SUA.......................3,9980........39980
1 g AUR (preþ în lei)........166,1815.....1661815

Cursul pieþei valutare din 24 ianuarie 2015 - anunþat de BNR
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Comoara naþionalã

Se difuzeazã la Antena 1, ora 20:30

Comoara naþionalã este un
film despre un jaf de înaltã
clasã combinat cu o cãuta-
re disperatã dupã o comoa-
rã strãveche. Tehnici mo-
derne super-sofisticate
pentru descoperirea unui
mister de douã mii de ani,
totul pe un fundal în care
apar cele mai faimoase
monumente, aºezãri ºi
repere-simbol din istoria
Americii.

Devoratoarea
de bãrbaþi

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 20:30

Simpatica Clarissa Alpert
(Sarah Chalke) joacã rolul
unei vedete, care la 32 de
ani îºi planificã nunta cu un
bãrbat înainte de a-l întâlni.
Cu ajutorul familiei ºi al
prietenilor, Clarissa pune
în miºcare un plan pentru
a-l face pe Aaron (Philip
Winchester), un faimos
producãtor de la Holly-
wood, sã o cearã de soþie.

Unicul

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  23:15

Universul în care trãim nu este
singurul. Existã o multitudine
de universuri, iar ele la un loc
formeazã Multiversul. Acest
lucru îl va afla ºi poliþistul
Gabriel, care este þinta unui
criminal care îi seamãnã.
Asasinul, Yulaw, este de fapt
replica lui Gabriel, dar dintr-un
univers paralel. Yulaw ºi-a
eliminat toate "replicile" din
celelalte universuri crescân-
du-i astfel puterile...

SÂMBÃTÃ - 24 ianuarie

07:00 Wild Carpathia
08:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
08:35 Lege ºi ordine
1932, Western
09:55 Uniþi în cuget ºi-n simþiri
11:30 Alexandru Ioan Cuza,

între greºealã ºi faptã
12:30 Doamna Þãrii, Elena

Cuza
13:00 Pasãrea mãiastrã a

cântecului românesc
14:00 Telejurnal
14:30 Mãrturii pentru viitor-Dinu

C. Giurescu
15:00 Ora regelui
16:00 Garantat 100%
17:00 Medici de gardã
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Douã lozuri
1957, România, Comedie,

Dramã
22:15 Cartouche
1962, Franþa, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã
00:20 Killshot - Þinte sigure
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
01:55 Discover România
02:00 Telejurnal
02:50 Sport
03:05 Teleenciclopedia
03:55 În grãdina Danei
04:20 Viaþa satului
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Mistere ºi conspiraþii
09:00 Drumul lui Leºe
10:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:00 Deportaþii
12:00 Europa 360°
12:30 WELLnessimþim bine în

România
13:00 Alexandru Ioan Cuza-

Omul ºi Timpul sãu
14:10 Comoara din munþi
2010, SUA, Aventuri, Familie
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorial ’90
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Mercenarul
1968, Italia, Comedie, Western
22:10 Che: Argentinianul
2008, Franþa, Spania, SUA,

Biografic, Dramã, Istoric, Rãzboi
00:30 Rezistenþa prin culturã
01:00 Citeºte româneºte!
01:30 Arte , carte ºi capricii
02:30 Alexandru Ioan Cuza-

Omul ºi Timpul sãu
03:30 Comoara din munþi (R)
2010, SUA, Aventuri, Familie
05:00 WELLnessimþim bine în

România
05:30 Rezistenþa prin culturã

TVR 2

07:40 Limba turcã pentru
începãtori

09:30 Olive Kitteridge
10:35 Aºa se scrie istoria!
12:15 Marea neagrã
13:45 Regii verii
15:20 Umbre
15:50 Jocul se schimbã
17:50 Blue Jasmine
19:30 Secþia de geriatrie
20:00 Revenirea
20:35 Gigolo de ocazie
22:10 În afara legii
00:10 Detectivii din Louisiana
06:00 Vânãtorul de gândaci

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Strãlucire
2001, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Robin Hood
1991, Marea Britanie, Acþiune,

Aventuri
15:30 Un alt Karate Kid
1994, SUA, Acþiune, Comedie,

Dramã
17:30 Formidabilul
1991, SUA, Acþiune, Comedie,

Rãzboi, Romantic, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:15 Unicul
2001, SUA, Aventuri, SF
23:45 Strãlucire (R)
2001, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
01:30 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
03:00 Unicul (R)
2001, SUA, Aventuri, SF
04:30 I Like IT (R)
05:00 Diva cu greutate (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Cununa de lacrimi (R)
07:45 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
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme

07:45 La Mãruþã
09:15 Doamne de poveste
10:15 La bloc (R)
11:45 La bloc
13:15 Doamna din Shanghai

(R)
15:00 Dansând la Harvest

Moon (R)
17:00 Cupa Gilbert
18:45 Cumplitul adevãr
20:30 Devoratoarea de bãrbaþi
22:30 Mãrul discordiei
00:45 Devoratoarea de bãrbaþi

(R)
02:15 Lumea Pro Cinema

PRO CINEMA

09:00 Ben Hur
11:00 Unchiul Buck
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Comoara naþionalã
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Cineva m-a muºcat!
2010, SUA, Comedie
00:45 A noua poartã (R)
1999, Spania, Franta, SUA,

Mister, Thriller
03:00 Observator (R)
03:45 Ben Hur (R)
2010, Marea Britanie, Canada,

Spania, Germania, Acþiune,
Dramã

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Te vreau lângã mine (R)
10:30 Punct ºi de la capãt
1987, Romania
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
17:00 Uºã-n uºã
2008, România, Comedie
17:30 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Psihopatul
2011, SUA, Dramã, Thriller
23:30 Specii dispãrute
2007, SUA, Horror
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Asta-i România! (R)
04:15 Specii dispãrute (R)
2007, SUA, Horror
06:00 WOWBiz (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Legãturi de sânge (R)
2010, Dramã, Romantic
11:00 Click! Poftã bunã! (R)
11:30 B.D. la munte ºi la mare

(R)
1971, România, Comedie
13:30 Revendicarea (R)
14:30 Miss fata de la þarã (R)
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Vreau sã divorþez
22:00 Hoþ de diamante
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
23:45 Vreau sã divorþez (R)
01:30 Hoþ de diamante (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
04:30 Levintza prezintã (R)
05:00 Secrete de stil (R)
05:30 Focus (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Fotbal: VfL Bochum - FC

Bayern Munich
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory "Ghiþã, sultan la

Istanbul!": Gokhan Saki - Daniel
Ghiþã

23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Glory Super Fight Series:

Sergei "The Russian Mercenary"
Kharitonov - Daniel "The Warrior"
Sam

02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

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

vascript Developer. Ideal candida-
te profile will include: - PHP, MySQL,
PostgreSQL, Symphony(2), Javas-
cript, Ajax, LAMP experience; - Big
project experience / high traffic /
high load / scalability knowledge; -
Very good English. German and ex-
perience with OroCRM would be a
huge advantage. More information
by email office@brains-software.-
com or call 0745.662.652.

SC NELU & ADE SRL, titular
proiect, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei Agenþiei Pen-
tru Protecþia Mediului DOLJ, de în-
cadrare - FARA ACORD DE MEDIU
- pentru proiectul Schimbare desti-
naþie LOCUINTA si BAR (P+1Et) în
RESTAURANTpropus a fi  ampla-
sat în Mun.CALAFAT,  Str. T. VLA-
DIMIRESCU, Nr. 26, jud. DOLJ. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº Nr. 1. în zilele de
Luni-Vineri, între orele 9-14, precum
ºi la urmãtoarea adresa de internet:
www.arpmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat  poate înainta  comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare pânã la data de  29.01.2015.

Comuna Cetate anunþã elaborarea
primei versiuni a planului PUZ Lac
Rãþãrie ºi Lac Cazan Bocu ºi declan-
sarea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versuni a
planului se poate realiza la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1,
Craiova, judeþul Dolj ºi la sediul
titularului: comuna Cetate, str.
Calea Severinului, nr. 83.

Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Dolj
în termen de 15 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

DISPOZIÞIA NR.1423
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

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

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordinarã în data de 29.01.2015, ora 10,00
în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Raportul de activitate al Poliþiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014.
2. Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, respectiv a suple-

antului acestuia în Adunarea Generalã a Acþionarilor a S.C. Compania de Apã Oltenia S.A.
3. Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova de a vota ordinea

de zi, în Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor  S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., din data de 27.02.2015.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului de administrare al drei. Peþa Eliza-Mãdãlina, administrator al S.C.

Salubritate Craiova S.R.L.
5. Proiect de hotãrâre privind acordarea unor facilitãþi fiscale pentru administratorul ºi rezidenþii Parcului Industrial

„HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”.
6. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în

comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali
profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2015.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea, pentru anul 2015, a numãrului de asistenþi pesonali ai persoanelor cu handicap
grav, încadraþi cu contract de muncã pe raza municipiului Craiova.

8. Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenþiei de Colaborare încheiatã între Consiliul
Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia „THE EUROPEAN HOUSE”.

9. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenþiei de Colaborare încheiatã între Consiliul
Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia Naþionalã pentru Copii ºi Adulþi cu Autism din România - Filiala Craiova.

10. Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenþiei de Colaborare încheiatã între Consiliul
Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia „Dincolo de Autism” Craiova.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Convenþiei de colaborare  cu Asociaþia „Tedy Bear” Craiova privind îmbunãtã-
þirea serviciilor acordate copiilor cu autism ºi sindrom Down din municipiul Craiova asistaþi în cadrul Centrului pentru
recuperarea copilului cu autism ºi sindrom Down „Tedy Bear”.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi
Clubul Sportiv al Surzilor „Tãcerea Craiova”.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirierii, a douã locuinþe situate în municipiul Craiova,
cart. Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, camera 58, respectiv str.Constantin Lecca, nr.30.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea schimbului de locuinþe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii con-
tractelor de închiriere nr.121285/2008 ºi nr.121306/2008.

15. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri
destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la nivel naþional, precum ºi locuinþe din domeniul privat al muni-
cipiului Craiova.

16. Proiect de hotãrâre privind vânzarea, prin negociere directã, a unui teren care aparþine domeniului privat al muncipiu-
lui Craiova, situat în str.Doljului, nr.35.

17. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a unui teren aparþinând domeniului
public al municipiului Craiova, situat în Piaþa Centralã din municipiul Craiova.

18. Proiect de hotãrâre privind transmiterea în folosinþã gratuitã, cãtre S.C. CEZ Distribuþie S.A., a punctului de trans-
formare amplasat în incinta Centrului Multifuncþional Craiova, str.Popoveni, nr.3 B.

19.  Proiect de hotãrâre privind însuºirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Calea
Severinului, nr.97A.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea  contractului cadru pentru închirierea de cãtre S.C.Pieþe ºi Târguri Craiova
S.R.L., a bunurilor proprietate publicã ºi privatã a municipiului Craiova, situate în pieþe ºi târguri.

21. Proiect de hotãrâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.35899/2006 încheiat între Consiliul
Local al Municipiului Craiova ºi dr.Bogdan Sonia, cãtre dr.Paveliu Daniela-Claudia, medic titular al Cabientului Medical
Individual Dr.Paveliu Daniela-Claudia.

22. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ºi spaþii ocupate de
construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125155/2005  încheiat între Consiliul
Local al Municipiului Craiova ºi dr.Dãnciulescu Alina Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Dãnciules-
cu Alina Mihaela.

24. Proiect de hotarâre privind modificarea contractului de concesiune nr.75/1995, încheiat între Consiliul Local al
Municipiului Craiova ºi Direcþia de Telecomunicaþii-Dolj.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând  domeniului privat al municipiului Craiova.
26. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.
27. Proiect de hotarâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.63/2013 referitoare la

aprobarea proiectului (cererii de finanþare) ºi a Documentaþiei de avizare a lucrãrilor de intervenþie pentru obiectivul de
investiþii „Amenajarea de parcuri ºi grãdini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”.

28. Proiect de hotarâre privind atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de întreþinere-menþinere a sistemului
de iluminat public din municipiul Craiova.

29. Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifului la energia termicã distribuitã prin punctele termice pentru populaþie ºi
agenþii economici în municipiul Craiova.

30. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                                                               Emisã azi  23.01.2015

                PRIMAR, SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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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.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare privind administraþia publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 28.01.2015,
ora 14.00 la sediul consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului

Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe trimestrul I al anului 2015.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de

Pneumoftiziologie Leamna pe trimestrul I al anului 2015.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al fondurilor

externe nerambursabile primite de Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman”, pe anul
2015.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea nivelului taxelor locale ºi a amenzilor aplicabile
în anul 2015 ce intrã în competenþa de aprobare a Consiliului Judeþean Dolj.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
local a deficitului secþiunii de dezvoltare în anul 2014.

6. Proiect de hotãrâre privind alocarea de fonduri bãneºti pentru plata alocaþiei zilnice
de hranã copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinþe educative speciale care nu se aflã în sistemul de
protecþie socialã.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea costului anual pentru copiii aflaþi în plasament
în servicii de tip rezidenþial.

8. Proiect de hotãrâre privind alocarea sumei de 4.104 mii lei reprezentând plata contri-
buþiei pentru personalul neclerical angajat în unitãþile de cult din judeþul Dolj, pe anul 2015.

9. Proiect de hotãrâre privind stabilirea preþurilor medii ale produselor agricole în vede-
rea determinãrii veniturilor obþinute din arendare ºi preþul mediu/tonã de masã verde.

10. Proiect de hotãrâre privind modificarea tarifelor de utilizare pentru utilaje ºi mijloace
de transport din dotarea SLDP Dolj SA ºi tariful de manoperã pentru personalul deservent.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului Dolj pe
anul 2014 ºi execuþia bugetului instituþiilor publice ºi a activitãþilor finanþate integral sau
parþial din venituri proprii pe anul 2014.

12. Proiect de hotãrâre privind reluarea activitãþii de preºedinte al Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Dolj a doamnei Popa Claudia Narghita.

13. Proiect de hotãrâre privind închirierea unor spaþii aflate în proprietatea publicã a
judeþului Dolj ºi în administrarea Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

14. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã a unui spaþiu Centrului Zonal de
Pregãtire de Protecþie Civila Craiova.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul
Orãºenesc „Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Centrul
Medico Social Brabova.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi statului de funcþii
pentru Muzeul Olteniei Craiova.

18. Proiect de hotãrâre privind evaluarea pe anul 2014 a managementului Muzeului Olte-
niei Craiova ºi Muzeului de Artã Craiova.

19. Proiect de hotãrâre privind evaluarea pe anul 2014 a managementului Centrului Jude-
þean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj ºi a managementului ªcolii
Populare de Arte ºi Meserii ”Cornetti”.

20. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj la S.C. Com-
pania de Apã ”Oltenia” S.A. pentru a vota bugetul de venituri ºi cheltuieli al societãþii
pentru anul 2015 ºi desemnarea unui împuternicit în A.G.A. sã semneze contractele de
mandat încheiate cu unii membri ai consiliului de administraþie al S.C. Compania de Apã
”Oltenia” S.A.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea „Programului de transport public de persoane
prin servicii regulate în trafic judeþean perioada 2013 – 2019 – actualizare 2015”.

22. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþelor de traseu pentru cursele regulate
speciale efectuate pe traseele Filiaºi - Brãdeºti, Filiaºi - Piria, Calafat - Galicea Mare - Bãi-
leºti, Calafat - Poiana Mare - Piscu Vechi, Calafat - Poiana Mare - Tunarii Vechi - Tunarii
Noi - Seaca de Câmp.

23. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã

Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 19 Emisã astãzi, 23.01.2015

    Contrasemneazã,
      P R E ª E D I N T E,           SECRETAR,

             ION PRIOTEASA                        GHEORGHE BARBÃRASÃ

ANIVERSÃRI
Cu prilejul împlinirii
respectabilei vârste de
80 ani colegii ºi prie-
tenii din cenaclul lite-
rar Macedonski ºi re-
vistei “Ramuri“ ureazã
domnului profesor
ALEXANDRU CÎÞU
GHEORGHE viaþã lun-
gã, sãnãtate, bucurii, îm-
pliniri ºi “La Mulþi Ani”.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de covrigi, pro-
duse patiserie, vânzãtoare
orice magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon: 0251/
552.089; 0747/072.570.
Doamnã tânãrã doresc în-
grijire copil. Telefon: 0720/
008.623.

OFERTE SERVICIU
Caut doamnã vãduvã sub
65 ani pentru menaj uºor
la bâtrân 74 ani, 2 zile / sãp-
tãmânã. Telefon: 0766/
304.708.
URGENT! Cãutãm baby-
sitter pentru Italia, perioa-
dã 3-6 luni, salariu 700-
1.000 Euro. Telefon: 0742/
195.107.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã serioasã îngrijesc
bãtrâni pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0723/466.154.

Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 camere
decomandat (48 mp) Cra-
ioviþa Nouã, bl. 162B, etaj 1.
Telefon: 0770/496.453.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
Particular vând apartament
2 semidecomandat etaj 1/4
cu îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
3 - 4 CAMERE
Particular, vând apartament
4 camere, parter, zona Ca-
racal. Telefon: 0724/
512.304; 0746/914.824.

CASE
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Proprietar vând casã Bor-
dei, str. Carpenului P+ M,
teren 700 mp, pomi fructiferi,
vie. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0756/252.939.

Vând vilã P + M + 5000 mp
teren comuna Cernãteºti,
sat Raznic. Telefon: 0769/
844.209
Vând casã 500 mp teren
zonã centralã, idealã afaceri.
Telefon: 0737/639.237.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti în centrul comunei
Periºor cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.
Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol.
Telefon: 0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5 came-
re izolatã termic, termopane,
încãlzire centralã sau
schimb cu 2 apartamente a
2 camere / variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Segarcea, str. Uni-
rii, nr. 29F,  13 m la stradã,
cadastru.
Preþ 1,5 euro/m.p. Telefon:
0251/428.415; 0740/510.255.
Vând teren 5000 mp Braniº-
te (zona Mânãstire). Telefon:
0745/392.924.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de lacul
Tanchiºtilor - între vile. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile Govo-
ra, toate utilitãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic, lângã pãdu-
re. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
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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

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.

Ocazie! Vând, închiriez te-
ren, Calea Bucureºti, km
9, ideal halã, showroom,
1000 m, benzinãrie, parc
auto, sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Intravilan, Podari, 673 mp,
curent electric, puþ forat, fosã
septicã, cabanã + fundaþie,
18.500 Euro negociabil. Te-
lefon: 0732/381.876.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravi-
lan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 60 m cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadastru
fãcut, parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Auto-
turismul este în stare de
funcþionare. Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA 1310. Telefon:
0744/231.278.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, calita-
te, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând groapã cimitir Roboai-
ca. Telefon: 0746/901.203.
Vând mobilã dormitor tine-
ret tip MOBEXPERT. Tele-
fon: 0251/412.966.
Vând mobilã pentru farma-
cie. Telefon: 0755/074.742.
Vând abric original fãrã mo-
tor. Telefon: 0744/545.771.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând þiglã JIMBOLIA ºi cã-
priori. Telefon: 0722/943.220.
Vând sobe din teracotã cu
10 rânduri. Telefon: 0757/
072.050.
Vând vin roze 5 lei/kg. Tele-
fon: 0351/425.559.
Vând saltea Dormeo 2/1 m
cu husã nefolositã - 100 lei,
2 ferestre cu toc ºi geam -
25 lei / bucatã, lustree cu 2-
5 braþe - 20 lei / bucatã. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând þuicã naturalã, preþ
convenabil. Telefon: 0725/
576.141.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
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 be-
letristicã, stare bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Cruce marmurã 1200 / 400
/ scrisã – 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor persan
2200/1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cãzãnel de 35 litri. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelope CIE-
LO 185/60 R 14- 200 RON.
Telefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, 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,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteascã.
Telefon: 0251/416.455.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televizor
color Grunding diagonala 70
cm. Telefon: 0770/303.445.

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

Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon: 0251/
428.437.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
GARSONIERE

Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

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

MATRIMONIALE
Pensionar scund, 65/1,60
caut femeie nevoiaºã, mo-
destã, vãduvã pentru prie-
tenie, tot restul vieþii. Con-
stantin C-tin - comuna
Dãnciuleºti nr. 136 - Gorj.
Pensionar 66/170/85, ne-
fumãtor, doresc doamnã
pensionarã sub 60 ani,
pentru prietenie – cãsãto-
rie. Telefon: 0351/181.202;
0765/472.745.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Simona Halep (nr. 3 WTA) ºi
Irina-Camelia Begu (nr. 42 mondial)
ºi-au respectat, ieri, statul de favo-
rite, mergând în optimile de finalã
ale Openului Australiei dupã victo-
rii în faþa americancei Bethanie
Mattek-Sands (locul 258 WTA),
scor 6-4, 7-5, ºi a nemþoaicei Cari-
na Witthoft (poziþia 104 în lume),
scor 6-4, 6-4.

Pentru Halep, meciul a început
greu, constãnþeanca reuºind sã facã
primul break doar la 3-3. N-a gre-
ºit nici ulterior pe propriul serviciu,
închizând setul cu un as, dupã 41
de minute.

Manºa secundã a gãsit-o în for-
mã maximã pe reprezentata noas-
trã, care a apãsat în stilul ei clasic
pedala de acceleraþie. Ca un fulger
a fãcut imediat 5-1, moment în care
meciul s-a complicat. Halep nu s-a
mai întrebuinþat la primire, scorul a
devenit 5-2, iar Mattek-Sands a re-
cuperat un break. De la 5-3 la 5-4
n-a mai fost decât un pas, iar ro-
mânca a clacat din nou: 5-5! Ca o
mare campioanã însã, Halep n-a

Halep ºi Begu, între primele 16 la Australian Open

VVVVViitoarele adversare, belgianca Wickmayeri itoarele adversare, belgianca Wickmayeri itoarele adversare, belgianca Wickmayeri itoarele adversare, belgianca Wickmayeri itoarele adversare, belgianca Wickmayer,,,,,
respectiv  canadianca Bouchardrespectiv  canadianca Bouchardrespectiv  canadianca Bouchardrespectiv  canadianca Bouchardrespectiv  canadianca Bouchard

lãsat-o pe Mattek-Sands sã se bu-
cure de forcing. A returnat exce-
lent, cu mult calm, reuºind în cele
din urmã break-ul de 6-5. Când a
venit vorba sã serveascã pentru
meci, dupã o orã ºi jumãtate, nu a
mai fost o problemã: game la 15 ºi
calificare mai departe.

Trecând la Begu, simetria sco-
rului s-a pãstrat ºi din punctul de
vedere al timpului – fiecare act a
durat 43 de minute!

Începutul partidei a fost plin de
break-uri – Begu a fost prima care
ºi-a adjudecat un game pe propriul
serviciu, pentru 3-1. S-a ajuns la
3-4, însã eleva lui Adrian Cruciat a
reuºit sã stopeze seria negativã. Ea
ºi-a adjudecat urmãtoarele 5 game-
uri, pentru a conduce cu 6-4, 2-0.
A urmat o cãdere în jocul sãu, de
care a profitat imediat Witthoeft.
Germanca a crescut nivelul evolu-
þiei sale ºi ºi-a trecut în cont 3
game-uri în mai puþin de 15 minu-
te.

La 2-3 în actul secund a avut loc
momentul psihologic al partidei:

condusã cu 15-40 ºi aproape de 2-
4, Begu a trimis câteva servicii fan-
tastice ºi a restabilit echilibrul.
Break-ul izbãvitor a venit în game-
ul 9 (la 4-4), iar mingea câºtigãtoa-
re a fost obþinutã printr-un passing
superb în lungul liniei.

Irina a servit pentru meci, fãrã
emoþii, fructificând prima oportu-
nitate ivitã.

Pentru accesul în faza optimilor
de finalã, cele douã reprezentante
ale noastre ºi-au asigurat fiecare un
cec în valoare de 122.100 de euro
ºi 240 de puncte în ierarhia WTA.

Halep,
fãrã set cucerit lui
Wickmayer, în trei
meciuri: “Va fi altã

poveste acum”
Cum am notat deja în subtitlul

materialului, viitoarea adversarã a lui
Halep va fi Yanina Wickmayer, din
Belgia, locul 80 WTA. Aceasta a
eliminat-o, tot ieri, pe italianca Sara
Errani, scor 4-6, 6-4, 6-3.

Halep ºi Wickmayer s-au întâl-
nit de trei ori pânã în prezent, parti-
de în care românca nu a reuºit sã
câºtige vreun set set.

Wickmayer s-a impus cu scorul
de 6-3, 6-2, în finala turneului de la
Torhout din 2010, o competiþie
ITF, cu scorul de 6-0, 6-2, în sfer-
turile de finalã ale turnului de la
Auckland din 2011 ºi cu scorul de
6-4, 6-0, tot în sferturi, la Hobart,
în 2012.

“M-a învins de fiecare datã
când am jucat cu ea, dar urmãto-
rul meci va fi altã poveste pentru
cã mi-am îmbunãtãþit mult jocul.
Am ºansa mea de a o învinge, dar
mã aºtept la un meci foarte greu.

Este foarte înaltã ºi foarte puterni-
cã. A fost în Top 20 în trecut, o
cunosc. Loveºte mingea foarte,
foarte puternic, serveºte bine. Dar
rãmân concentratã pentru fiecare
punct ºi voi lupta pentru victorie.
Trebuie sã mã miºc rapid ºi sã-mi
fac jocul, sã fiu agresivã ºi sã joc
repede”, a spus Halep despre me-
ciul cu Wickmayer.

Yanina Wickmayer, 25 de ani,
ºi-a egalat în acest an cea mai bunã
performanþã la Australian Open,
dupã ce ºi în 2010 a ajuns în turul
al patrulea. În 2009, belgianca a
jucat în semifinale la US Open.
Wickmayer a ocupat locul 12 WTA
în aprilie 2010, aceasta fiind cea
mai bunã clasare din cariera ei.

La ediþia actualã a turneului gãz-
duit de Melbourne Park, Wickma-
yer a jucat numai meciuri de trei
seturi, ea trecând, în afarã de Er-
rani, spaniola Lara Arruabarrena,
locul 91 WTA, scor 6-4, 4-6, 6-4,
ºi de rusoiaca Anastasia Pavliucen-
kova, locul 25 WTA ºi cap de serie
numãrul 23, scor 4-6, 6-3, 6-3.

Cât o priveºte pe adversara lui
Begu, Eugenie Bouchard (locul 7
mondial), canadianca a ajuns pânã

aici dupã ce-a eliminat rând pe rând
de Anna-Lena Friedsam (Germa-
nia, nr. 98), scor 6-2, 6-4, de Kiki
Bertens (Olanda, nr. 72), scor 6-
0, 6-3, ºi de Caroline Garcia (Fran-
þa, nr. 36), scor 7-5, 6-0. Begu ºi
Bouchard nu s-au mai întâlnit nici
o datã pânã în prezent.

Halep ºi Begu vor juca la
noapte.

Români la AO, tot ieri – me-
ciuri din turul 2 la dublu: Horia
Tecãu/Jean-Julien Rojer (Olanda)
– Chris Guccione/Lleyton Hewitt
(ambii Australia) 6-4, 6-2, Florin
Mergea/Dominic Inglot (Marea Bri-
tanie) – Diego Schwartzman/Ho-
racio Zeballos (ambii Argentina) 7-
6, 4-6, 6-2, Monica Niculescu/Vi-
talia Diatcenko (Rusia) – Raquel
Kops-Jones/Abigail Spears (ambe-
le SUA) 1-6, 6-3, 6-7.

Programul românilor la AO,
ziua a 6-a, începutã azi noapte la
ora 2:00: Irina-Camelia Begu/Lara
Arruabarrena (Spania) – Yung-Jan
Chan/JieZheng (Taipei/China) – tur
2, Michaella Krajicek (Olanda)/
Florin Mergea – Elena Svitolina/
Raven Klaasen (Ucraina/Africa S.)
– tur 1.

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1
14:45 – VOLEI (M) – Divizia A1: CS Arcada

Galaþi – ACS Volei Municipal Zalãu / 17:00,
19:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Cordoba –
Real Madrid, Elche – Barcelona / 21:45 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Lazio – Milan.

DIGI SPORT 2
15:00 – RUGBY – Cupa Campionilor: Wasps

– Leinster, Castres Olimpique – Harlequins
(transmisie alternativã) / 17:00 – RUGBY – Cupa
Challenge: Bucharest Wolves – Newcastle Fal-
cons / 19:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Cagli-
ari – Sassuolo / 21:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Atl. Madrid – Rayo Vallecano.

DIGI SPORT 3
17:00, 19:00 – BASCHET (M) – Liga Naþio-

nalã: CSU Atlassib Sibiu – CSU Asesoft Ploieºti,
BC Timiºoara – Energia Tg. Jiu / 21:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Evian TG – Toulouse.

DOLCE SPORT
17:00, 19:30 – FOTBAL – Cupa Angliei:

Birmingham – West Brom, Liverpool – Bolton /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Lazio – Milan.

DOLCE SPORT 2
17:00 – FOTBAL – Cupa Angliei (meci

nestabilit) / 19:00 – FOTBAL Italia – Serie A:
Cagliari – Sassuolo.

EUROSPORT
7:00, 11:45 – TENIS – Australian Open: ziua

a 6-a / 12:45 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mon-
dialã, la Kitzbühel, în Austria / 14:00 – TENIS
– Australian Open: ziua a 6-a / 16:15 – BIA-
TLON (F) – CM, la Antholz, în Italia / 18:00,
21:00 – FOTBAL – Cupa Africii pe Naþiuni, în
Guineea Ecuatorialã: Coasta de Fildeº – Mali,
Camerun – Guineea / 2:00 – TENIS – Austra-
lian Open: ziua a 7-a.

EUROSPORT 2
7:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 6-a /

9:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa Mon-
dialã, la Sapporo, în Japonia / 11:15 – SCHI
ALPIN (F) – CM, la St Moritz, în Elveþia / 12:45

– TENIS – Australian Open: ziua a 6-a / 14:15 –
BIATLON (M) – CM, la Antholz, în Italia / 17:00

– SÃRITURI CU SCHIURILE (F) – CM, la Ober-
stdorf, în Germania / 18:45 –SNOWBOARD –
Campionatul Mondial, la Kreischberg, în Aus-
tria / 2:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 7-a.

LOOK TV
11:00 – SPORTURI DE IARNÃ, la St Mo-

ritz, în Elveþia.
LOOK PLUS
19:00 – SNOWBOARD – Campionatul

Mondial, la Kreischberg, în Austria.

Duminicã

DIGI SPORT 1
11:00, 12:30 – HANDBAL (F) – Liga Na-

þionalã: HCM Roman – CSM Ploieºti, Corona

Braºov – U Neptun Constanþa / 14:00 – VO-
LEI (M) – Divizia A1: ªtiinþa Explorãri Baia
Mare – VCM LPS Piatra Neamþ / 16:00 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Juventus – Chievo /
18:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Bilbao –
Malaga / 19:50 – BASCHET (M) – Liga Naþi-
onalã: BCM U Piteºti – BC Mureº / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A: Fiorentina – Roma.

DIGI SPORT 2
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: De-

portivo – Granada / 16:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Inter – Torino / 18:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Reims – Lens / 20:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Espanyol – Al-
meria / 22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
St. Etienne – Paris SG.

DIGI SPORT 3
15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lyon

– Metz / 17:15 – RUGBY – Cupa Campioni-
lor: ASM Clermont Auvergne – Saracens /
19:00, 20:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-
nalã: HCM Baia Mare – CSM Devatrans,
CSM Bucureºti – U Cluj / / 22:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Valencia – Sevilla.

DOLCE SPORT
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Juven-

tus – Chievo / 20:00 – HANDBAL (F) – Cam-
pionatul Mondial, în Qatar: meci din optimile
de finalã / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:
Fiorentina – Roma.

DOLCE SPORT 2
13:00 – CURSE DE MAªINI – WRC Monte

Carlo / 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Inter
– Torino / 22:30 – BASCHET NBA: Cleveland
– Oklahoma City.

SPORT.RO
15:00 – FOTBAL – Cupa Angliei (meci

nestabilit).
EUROSPORT
7:00, 11:45 – TENIS – Australian Open: ziua

a 7-a / 16:00 – BIATLON (F) – Cupa Mondialã,
la Antholz, în Italia / 20:00 – FOTBAL – Cupa
Africii pe Naþiuni, în Guineea Ecuatorialã: Gui-
neea Ecuatorialã – Gabon / 2:00 – TENIS –
Australian Open: ziua a 8-a.

EUROSPORT 2
7:00 – TENIS – Australian Open: ziua a 6-a

/ 9:45 – SCHI FOND (M) – Cupa Mondialã, la
Rybinsk, în Rusia / 11:00 – SCHI ALPIN (M) –
CM, la Kitzbühel, în Austria / 11:45 – BIA-
TLON (M) – CM, la Antholz, în Italia / 13:15 –
SCHI ALPIN (F) – CM, la St Moritz, în Elveþia /
14:15 – SCHI ALPIN (M) – CM, la Kitzbühel,
în Austria / 17:00 – SÃRITURI CU SCHIURI-
LE (F) – CM, la Oberstdorf, în Germania / 20:00

– FOTBAL – Cupa Africii pe Naþiuni, în Guine-
ea Ecuatorialã: Congo – Burkina Faso / 2:00 –
TENIS – Australian Open: ziua a 8-a.

LOOK TV
11:00 – SPORTURI DE IARNÃ, la St Mo-

ritz, în Elveþia.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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SCM U Craiova se va duela în
aceastã searã, de la ora 19:00, la
Polivalentã, cu Gaz Metan Mediaº,
într-un meci din carul rundei cu
numãrul 16 a Ligii Naþionale.

Bãieþii lui Andjelko Mandic n-
au pierdut încã în acest an, obþi-
nând trei victorii din trei, toate
acasã, douã în Liga Balcanicã, cu
Sigal Priºtina (101-82) ºi KS
Vllasznia (86-45), ºi una în cam-

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ

Incluzând ºi Liga Balcanicã,

Craiova cautã a patraCraiova cautã a patraCraiova cautã a patraCraiova cautã a patraCraiova cautã a patra
victorie consecutivãvictorie consecutivãvictorie consecutivãvictorie consecutivãvictorie consecutivã

Programul complet al etapei a 16-a: SCM U CRAIOVA – Gaz Metan
Mediaº, Steaua CSM – U Cluj, Atlassib Sibiu – Asesoft Ploieºti, BC Timiºoara
– Energia Tg. Jiu (toate azi), BCM U Piteºti – BC Mureº (mâine). Partida CSM
U Oradea – U-BT Cluj s-a disputat asearã. Timba Timiºoara stã.

1. Steaua 23 (11/1) 8. BC Mureº 20 (6/8)
2. Asesoft 23 (10/3) 9. Tg. Jiu 20 (7/6)
3. Oradea 23 (9/5) 10. Mediaº 19 (5/9)
4. Piteºti 23 (9/5) 11. CRAIOVA 18 (5/8)
5. Sibiu 21 (8/5) 12. Timba 17 (3/11)
6. BC Timiºoara 20 (7/6) 13. U Cluj 14 (0/14)
7. U-BT Cluj 20 (7/6)

pionat, cu BC Mureº (72-66).
De cealaltã parte, gruparea ar-

deleanã a cedat în douã rânduri,
de fiecare datã în Liga Naþionalã,
74-80, acasã, cu aceeaºi BC
Mureº, ºi 63-86 pe terenul lu8I U-
BT Cluj.

În tur, în data de 18 octombrie,
Mediaºul s-a impus, la 15 puncte,
96-81.

Primul 5 al Craiovei ar putea

avea urmãtoarea componenþã: Bol-
tic, Micic, Bureau, Bozovic,
ªanta.

Dupã partida din aceastã sea-
rã, Craiova va primi (marþi 27 ia-
nuarie) în Liga Balcanicã, unde
deja s-a calificat în Top 8, vizita
muntenegrenilor de la Mornar Bar,
urmând ca apo sã revinã în între-
cerea internã cu o deplasare la U-
BT, vineri, 30 ianuarie.

Deþinãtoarea en-titre a Cupei
Asiei, Japonia, a pãrãsit, ieri, com-
petiþia, gãzduitã de Australia, în
sferturile de finalã, cedând dupã
executarea loviturilor de departa-
jare (4-5) în faþa Emiratelor Arabe
Unite. La capãtul timpului regula-
mentar ºi al prelungirilor scorul a
fost 1-1. Deºi porneau net favori-
þii, cotã la victorie 1,36, faþã de

Naþionala Tunisiei a trecut dra-
matic de campiona din urmã cu trei
ani, Zambia, scor 2-1, joi searã,
într-un meci din runda secundã a
Grupei B. Dupã o primã reprizã
albã, formaþia subsaharianã a pus
prima tabela la lucru, cu o reuºitã
a lui Emmanuel Mayuka, în minu-
tul 59. “Vulturii din Cartagina” au
revenit graþie reuºitelor semnate de
Ahmed Akaichi (70) ºi Yassine
Chikhaoui (89).

Ulterior, în celãlat joc al grupei,
Insulele Capului Verde ºi Republi-
ca Democratã Congo s-au neutra-
alizat reciproc 0-0. În urma aces-
tor rezultate, Tunisia a preluat
ºefia, cu 4 punc-
te, urmate de I-
le Capului Verde
ºi RD Congo,
ambele cu câte
2, ºi Zambia – 1
punct.

Runda finalã
propune luni par-
tidele I-le Capu-
lui Verde – Zam-
bia ºi RD Congo
– Tunisia.

Asearã dupã
închiederea edi-

Ce surprizã!

Campioana Japonia nu-ºi va apãra trofeul
11:00, niponii s-au vãzut conduºi
încã din minutul 7 al partidei de la
Sydney, gol Ali Ahmed Mabkhout.
Egalarea a venit târziu (81), la fi-
nalizare gãsindu-se Gaku Shibasa-
ki. Cel ce a nãruit speranþele oa-
menilor lui Javier Aguirre la lovitu-
rile de departajare a fost echipierul
Borussiei Dortmund, Shinji Kaga-
wa (foto).

Dramatism mult mai pronunþat
în celãlalt sfert de finalã disputat
ieri, la Canberra, ºi încheiat tot cu
o surprizã de la punctul cu var. Ira-
kul a eliminat pe rivala de moarte,
vecina Iran! 1-1 a arãtat tabela
dupã 90 de minute ºi 3-3 dupã pre-
lungiri, pentru ca apoi diferenþie-
rea sã se facã la finele a nu mai
puþin de 16 execuþii de la 11m, 7-
6. Pentru Irak au marcat Ahmed
Yasin (56), Younis Mahmoud (93)
ºi Dhurgham Ismail (116 pen.), iar
pentru urmaºii perºilor Serdar Az-
moun (24), Morteza Pouraliganji
(103) ºi Reza Ghoochannejhad
(119).

Joi, în primele sferturi de fina-
lã, Coreea de Sud a trecut dupã
prelungiri de Uzbekistan, 2-0 (“du-
blã” Heung-Min Son 104, 119), iar
gazda Australia cu acelaºi rezultat
de China, dar dupã 90 de minute
(“dublã” Tim Cahill 49, 65).

În semifinale, programate luni
ºi marþi, Coreea de Sud va da piept
cu Irak, la Sydney, iar Australia
cu Emiratele Arabe Unite, la
Newcastle.

CUPA AFRICII

Tunisia a lovit în final
þiei, în Grupa C, Ghana (0p) a în-
tâlnit Algeria (3p), iar Africa de Sud
(0p) pe Senegal (3p). Dacã adu-
cem în discuþie ºi meciurile de azi,
în Grupa D, Coasta de Fildeº (1p)
înfruntã Mali (1p) ºi Camerun (1p)
pe Guineea (1p).

Prezentând ºi Grupa A, dumini-
cã vom primi rãspunsul final, dupã
disputarea partidelor dintre gazda
Guineea Ecuatorialã (2p) ºi Gabon
(3p), respectiv dintre Congo (4p)
ºi Burkina Faso (1p).

În faza urmãtoare acced primele
douã din fiecare grupã, încruciºân-
du-se grupele A cu B ºi C cu D (A1
– B2, B1- A2, C1 – D2, D1- C2).

Tehnicianul Joachim Loew, care a
câºtigat titlul mondial vara trecutã cu
reprezentativa Germaniei, a fost desem-Rezultate consemnate joi –

runda a VI-a a fazei grupelor

GRUPA C: Suedia – Egipt 25-25, Islanda –
Cehia 25-36, Algeria – Franþa 26-32.

Clasament: 1. SUEDIA 7p, 2. FRANÞA 7p,
3. EGIPT 5p, 4. Islanda 3p, 5. Cehia 2p, 6. Alge-
ria 0p.

Ultima rundã (astãzi): Egipt – Islanda, Al-
geria – Cehia, Franþa – Suedia.

GRUPA D: Polonia – Arabia Sauditã 32-
13, Germania – Argentina 28-23, Rusia –
Danemarca 28-31.

Clasament: 1. GERMANIA 7p, 2. DANE-
MARCA 6p, 3. POLONIA 6p, 4. Argentina 3p,
5. Rusia 2p, 6. Arabia Sauditã 0p.

Ultima rundã (astãzi): Arabia Sauditã –
Germania, Rusia – Argentina, Danemarca –
Polonia.

Joachim Loew, cel mai bun selecþioner în 2014HANDBAL (M) –
CAMPIONATUL MONDIAL (QATAR) nat cel mai bun antrenor al unei echipe

naþionale în anul 2014, conform unui
clasament dat publicitãþii de Federaþia

Internaþionalã de Istorie ºi
Statisticã a Fotbalului (IFFHS).

Loew a fost ales cel mai bun
selecþioner în urma voturilor
unor experþi din peste 60 de
þãri. Germanul a primit 220 de
puncte, în timp ce urmãtorul
clasat, Alejandro Sabella (Ar-
gentina), a primit 71 de puncte.
Pe poziþia a treia se aflã fostul
antrenor al naþionalei Olandei,
Louis van Gaal, cu 38 de
puncte.

În 2013, cel mai bun selecþi-
oner a fost desemnat spaniolul
Vicente del Bosque, ales ºi în
2009, 2010 ºi 2012.

Asearã, dupã închiderea ediþiei –
în runda a V-a, ultima

GRUPA A: Brazilia (2p) – Chile (0p), SPA-

NIA (8p) – SLOVENIA (6p), QATAR (6p) –

Belarus (2p).

GRUPA B: Tunisia (3p) – Iran (0p), MA-

CEDONIA (6p) – AUSTRIA (5p), CROAÞIA

(8p) – Bosnia (2p).

Mai departe se va juca în sistem elimi-

natoriu, calificându-se primele 4 din fieca-

re grupã. Se joacã încruciºat, grupele A cu

B ºi C cu D (exemplu: A1 – B4, A2 – B3, B2

– A3, B1 – A4). Echipele scrise cu majuscu-

le obþinuserã deja calificarea.

CUPA ASIEI
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Toată lumea a fost mulţumită la
finalul partidei retur din sferturile
Cupei CEV, dintre Diatec Energy
Trentino şi SCMU Craiova, gaz-
dele calificându-se la pas, iar băie-
ţii lui Pascu văzându-se în posesia
setului mult dorit. După cum re-
marcau şi italienii pe site-ul lor ofi-
cial, echipa din Bănie era mulţumi-
tă oricum c u atingerea acestei
faze, iar un eventual set luat colo-
sului din „Cizmă” era un mare bo-
nus. În Polivalentă a fost doar
aproape, în sala „Pala Trento” l-au
şi obţinut. După ce gazdele şi-au
asigurat lejer calificarea cu două
seturi câştigate la diferenţă netă,
25-15 şi 25-16, trupa lui Pascu a
obţinut setul de onoare, cu 25-20,
evoluţia în acest parţial fiind cata-
logată drept „de vis” de căpitanul
Laurenţiu Lică. Evident, aceasta a
venit şi pe fondul relaxării triplei
câştigătoare a Champions League,
care a folosit şi câţiva jucători ti-
neri, dar care a încheiat apoi con-
turile cu un 25-15, deşi Craiova s-
a lipit de adversar până la 10-10.
Disputa n-a trezit prea mare inte-
res, doar 600 de suporteri urmă-
rind cele 90 de minute de volei, la
finalul cărora Trentino s-a califi-
cat în Challenge Round, unde va
întâlni o ec hipă provenită din
Champions League. De la SCMU
Craiova, Milev şi Ghionea au fost
cei mai eficienţi. Dan Pascu a în-
ceput cu: Turanjanin, Bicanin, Voi-
nea, Ghionea, Lică, Milev şi Mă-
rieş – libero, iar apoi au intrat şi:
Vâlcelean, Ion, Ene şi Manda.  „Cu
acest set adjudecat am demonstrat

Jucătorul Universităţii Craiova,
Nuno Rocha, a fost integralist şi
în cel de-al doilea meci disputat de
Capul Verde la Cupa Africii pe Na-
ţiuni, încheiat 0-0 cu DR Congo.
Celălalt jucător al Craiovei, Kay, a
rămas pe bancă până la final, se-
lec ţionerul Rui Aguas  operând
schimbări doar în linia ofensivă.
Nuno Rocha n-a fost însă inclus
printre cei 3 oameni de atac ai „re-
chinilor albşatri”, el fiind folosit la
echipa naţională ca mijlocaş cen-
tral, un post pe care jucătorul de
23 de ani nu dă randamentul ma-

Duminic ă după-amiază,  Uni-
versitatea dispută ultimul amical
din prima perioadă de pregătire în
Antalya, pentru ca a doua zi să
revină în ţară. Adversarul craio-
venilor va fi Anji Machacikala,
echipa care acum câţiva ani plă-
tea contracte enorme unor jucă-
tori precum Eto’o, Roberto Car-
los,  Boussoufa, Dszudszak,  Ko-
korin sau Jirkov, în cazul primu-
lui fiind vorba c hiar de un record
al salariului anual. Între timp,  mi-
liardarul Suleyman Kermov a reu-
nunţat la această strategie, dar
ac est luc ru a însemnat retrogra-
darea în liga sec undă. Totuşi, în
ac est sezon, c lubul din Daghes-

Nuno Rocha, folosit mijlocaş
central la naţională

xim. Rocha a dat satisfacţie la Cra-
iova când a jucat vârf împins, în
spatele vârfului sau mijlocaş stân-
ga. În singura partidă în care a în-
ceput ca mijlocaş central, cea din
Ghencea, cu Steaua, Rocha a gre-
şit capital, chiar în debutul meciu-
lui, la golul lui Adi Popa.

„Rechinii albaştri” au ratat două
mari ocazii pe finalul meciului cu
Congo, pentru care, pe final, a ju-
cat şi fostul atacant al Petrolului,
Jeremy Bokila. Ultimul mec i al
Capului Verde în grupa B va fi con-
tra Zambiei.

Alb-albaştrii întâlnesc
fosta senzaţie din Daghestan

tan se află pe primul loc în eşa-
lonul al doilea, iar vedetele sale
nu au nume prea c unoscute: ivo-
rianul Boli, brazilienii Ew erthon
ş i Leonardo sau moldoveanul
Ciupercă.   

Pe 6 februarie,
amical cu Jagiellonia

Programul jocurilor amicale din
cel de-al doilea stagiu de pregătire
este acum complet. Conducerea
Universităţii Craiova a perfectat şi
amicalul de pe data de 6 februarie.
Atunci, alb-albaştrii vor întâlni gru-
parea poloneze Jagiellonia Bialystok,
echipă ce se află pe locul 5 în ierar-

hia primei divizii poloneze, la egali-
tate de puncte cu Wisla Cracovia,
ocupanta ultimei poziţii a podiumu-
lui. Jagiellonia are în palmares o
Cupă a Poloniei, cucerită în 2010,
iar cea mai bună clasare s-a petre-
cut în 2011, când adverarii Ştiinţei
au încheiat sezonul pe locul 4. Iată
programul Universităţii în cel de-al
stagiu de pregătire: 31 ianuarie –
Pogon (Polonia), 1 februarie – Ku-
ban Krasnodar (Rusia), 4 februarie
– FC Shanghai East Asia (China), 6
februarie – Jagiellonia (Polonia), 8
februarie – Wisla Cracovia (Polo-
nia), 9 februarie – Pakhtakor (Uz-
bekistan), 11 februarie – Sheriff
Tiraspol (Moldova).

Unul dintre secunzii Universită-
ţii Craiova, Adrian Popescu a tras
concluziile primului stagiu de pre-
gătire în Antalya, dar s-a exprimat
şi în privinţa veleităţilor lorului ac-
tual: „A fost un stagiu foarte bun,
cu antrenamente corecte. Cel mai
important este să nu avem acci-
dentaţi în cadrul acestui cantona-
ment, momentan avem câţiva, dar

Ad. Popescu: „Jucătorii au capacitatea
de a trece peste perioadele grele”

nu cu probleme grave. Contrează
modul în care jucătorii au asimilat
sfaturile şi munca noastră, acest
lucru s-a văzut în jocurile amicale,
care-ţi arată adevărata valoare a
pregătirii. E bine că am câştigat
ultimul joc. Există în cadrul echi-
pei o lejeritate vis-a-vis de jocul de
fotbal, au capacitatea de a trece şi
peste perioadele mai grele. Per-to-

tal prima fază a cantonamentului e
foarte reuşită”. Cât despre tinerii
care se află la primul cantonament
de o asemenea anvergură, Popes-
cu a declarat: „S-au acomodat
foarte bine. Ei au fost chemaţi în
acest cantonament pentru a con-
ştientiza munca serioasă care se
desfăşoară la nivelul primei echi-
pe, pentru a intra în ritmul antre-
namentelor profesioniste, pentru a
vedea ce înseamnă profesionalis-
mul. Încă sunt la început, mai au
nevoie de timp, dar e important că
văd ce înseamnă fotbalul la nivelul
primei echipe a Universităţii”.

Adrian Popescu ş i-a lăudat
mentorul, Sorin Cârţu: „Am fost
în general o familie la Univers ita-
tea Craiova de-a lungul timpului.
Unitatea, valoarea şi profesiona-
lismul şi-au spus cuvântul şi So-
rin Cârţu a ales oamenii care au o
capac itate foarte bună pe care au
demonstrat-o în teren, iar ac um o
demonstrează şi de pe banca teh-
nică, putând conduce echipa spre
realizări care până acum, din pă-
cate, nu prea au fost”.

Voleibaliştii lui Pascu au fost eliminaţi în sferturile Cupei CEV de
puternica formaţie italiană Diatec Trentino, cu scorul general 6-1

că nu am făcut deplasarea degea-
ba în Italia. Diferenţa dintre echi-
pe s-a văzut, dar ne bucurăm că
le-am răpit măcar un set italieni-
lor” a spus Laurenţiu Lică. Super-
starul gazdelor, polonezul cu ori-
gini bulgare Kaziysky, a reuşit 14
puncte, dintre care 4 aşi la meciul
300 pentru Trentino, dar MVP-ul
serii avea să fie, la fel ca în tur,
Mateo Burgsthaler. „În setul al trei-
lea s-a văzut că şi o echipă cu po-
sibilităţi tehnice reduse prec um
Craiova ne poate pedepsi, ne poa-
te pune în dificultate dacă nu ne
concentrăm aşa cum se cuvine” a
spus Burgsthaler. „După ce ne-am
asigurat calificarea, câştigând două
seturi,le-am dat şansa şi jucători-
lor tineri de a evolua şi chiar dacă
am pierdut setul 4 era important
să le arărăm că avem încredere în
ei” a declarat antrenorul bulgar al
italienilor, Radostin Stoytchev.

Băieţii întâlnesc Steaua,
fetele - Dinamo

Pentru echipa masculină SCMU
Craiova urmează meciul din Divi-
zia A1, cu Steaua, programat du-
minică, de la ora 17.30,  în Sala
Polivalentă. Raportul de forţe este
clar în favoarea alb-albaştrilor, fapt
arătat şi de clasament (locul 4 ver-
sus ultimul loc), însă steliştii au
început foarte bine returul, obţi-
nând un punct din deplasarea de la
Zalău, în runda anterioară. Fetele
de la SCMU Craiova au însă o mi-
siune imposibilă, în deplasarea cu
Dinamo, astăzi, de la ora 13.30.
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