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Primãria Craiova
trebuie sã suporte mai
mulþi bani din proiectul de reabilitare a
Parcului „Nicolae
Romanescu”. Documentaþia a fost returnatã municipalitãþii cu
menþiunea cã ultimele
lucrãri care au fost
adãugate sã fie acoperite de la bugetul local
dupã ce acestea au
fost declarate cheltuieli neeligibile. Autoritatea localã susþinea,
la începutul anului, cã
toate cele patru
obiective au fãcut
parte din parc
încã de la înfiinþarea sa, din
1903.
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- De ce spui, Popescule, cã
la noi nu se întâmplã nimic, nai vãzut cã tot mereu avem cutremure.
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ADMINISTRAÞIE

Primãria Craiova mai pune 2,8 miliarde
de lei pentru Parcul Romanescu

Syriza: O victorie
deloc categoricã
Pânã la urmã, anunþata victorie a Syriza, unii îl numesc
partid al stângii radicale, alþii
de extremã-stângã, deºi lângã ei sunt comuniºtii greci,
care au tradiþie, la alegerile
legislative anticipate de duminicã s-a produs, fãrã a fi una
categoricã, cum s-a clamat iniþial, ci mai de grabã una ... incompletã. Cã ea marcheazã o
respingere clarã a politicilor
europene, ce au tutelat Atena în ultimii cinci ani, sub egida UE ºi FMI, este o realitate parþialã...
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Dolj : Peste
20.000 de ºomeri
neindemnizaþi

Cardul
de sãnãtate
devine
obligatoriu
de la 1 aprilie
Începând cu data de 1 februarie a.c, cardul naþional de sãnãtate devine operaþional în sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate. Din acel moment va putea
fi utilizat atât de cãtre asiguraþi
cât ºi de furnizorii de servicii
medicale, medicamente ºi, dupã
caz, de furnizorii de dispozitive.
Timp de douã luni, pânã la data
de 31 martie a.c, va putea fi folositã ºi adeverinþa de asigurat pentru a nu îngrãdi accesul asiguraþilor la serviciile medicale.
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Oamenii aºteaptã soluþii
de la autoritãþi:

Filiaºul, „faultat”
la investiþii

K
externe / 9

2 / cuvântul libertãþii

CNADNR vrea 5,5
miliarde lei
pentru investiþii
Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România
(CNADNR) a programat
cheltuieli pentru investiþii de
5,49 miliarde lei în acest an,
în creºtere de 2,3 ori faþã de
suma bugetatã pentru 2014,
ºi estimeazã cã va încheia
2015 cu un numãr de 6.491
de angajaþi, cu aproximativ
450 în plus faþã de nivelul
anticipat anul trecut. Proiectul bugetului de venituri ºi
cheltuieli al CNADNR
pentru acest an include surse
de finanþare a investiþiilor
care totalizeazã 5,89 miliarde lei. La rubrica „cheltuieli
pentru investiþii”, bugetul
pentru 2014 indica suma de
2,39 miliarde lei, iar proiectul de buget pentru acest an
propune un nivel de 5,49
miliarde lei. Compania de
Drumuri a inaugurat 50 de
kilometri de autostradã anul
trecut (22 de kilometri între
Orãºtie ºi Sibiu, respectiv 28
de kilometri între Nãdlac ºi
Arad), mai puþin de jumãtate faþã de nivelul din 2013.
Ministrul Transporturilor,
Ioan Rus, a declarat la
jumãtatea lunii ianuarie cã
reþeaua autostrãzilor din
România, care totalizeazã
700 kilometri în prezent, va
fi extinsã cu 50 kilometri în
acest an ºi cu 200 de kilometri în 2016.
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FMI, cãtre Guvern: Suntem profund
îngrijoraþi de legea falimentului personal
FMI îºi exprimã îngrijorarea, întro scrisoare transmisã ministrului Finanþelor, Darius Vâlcov, în legãturã
cu legea falimentului personal, precizând cã fãrã un studiu de impact
adecvat ºi fãrã consultarea pãrþilor
interesate aceasta poate avea un efect
negativ asupra pieþei financiare. Scrisoarea este semnatã de Andrea Schaechter, ºefa misiunii FMI în România, ºi de Elisabetta Capannelli, Country Manger al Bãncii Mondiale. „O lege
a falimentului personal eficientã reprezintã o componentã importantã a sistemului modern de insolvenþã ºi sprijinim eforturile autoritãþilor de a realiza o legislaþie în acest domeniu. Suntem, totuºi, profund îngrijoraþi de faptul cã adoptarea unei legi a falimentului personal fãrã un
studiu de impact adecvat, fãrã consultarea pãrþilor interesate ºi fãrã un sprijin instituþional adecvat nu-ºi va atinge obiectivele”, se aratã într-o
scrisoare a FMI transmisã duminicã ministrului
Vâlvov. Drept urmare, Schaechter ºi Capannelli
sfãtuiesc autoritãþile noastre „sã adopte legea
falimentului personal doar dupã efectuarea studiilor de impact necesare ºi dupã consultarea
pãrþilor (...) Încurajãm autoritãþile sã se inspire
din experienþa altor þãri, în special a þãrilor din
UE care au adoptat recent legi similare”. În scrisoare se precizeazã cã actualul proiect privind
falimentul personal seamãnã cu cel al Legii privind insolvenþa persoanelor fizice, discutat cu

FMI ºi Banca Mondialã (BM) anul trecut. „Dupã
cum vã amintiþi, Fondul Monetar Internaþional,
Banca Mondialã ºi Comisia Europeanã au trimis
comentarii scrise pe marginea proiectului «Legii
privind insolvenþa persoanelor fizice», evidenþiind o serie de omisiuni, carenþe ºi chestiuni ce
necesitau clarificãri”, precizeazã autorii scrisorii. Totodatã, FMI ºi BM îºi exprimã îngrijorarea
în legãturã cu actualele iniþiative legislative din
Parlament privind convertirea împrumuturilor
bancare în valute în moneda naþionalã, la cursul
de schimb de la momentul acordãrii împrumuturilor, apreciind cã o astfel de mãsurã ar reprezenta un risc la adresa „întãririi stabilitãþii sistemului financiar”, Schaechter ºi Capannelli propunând ca aceste chestiuni sã fie discutate cu

prilejul urmãtoarei misiuni comune a Fondului ºi Bãncii Mondiale la Bucureºti, care
începe astãzi.
PSD doreºte ca Parlamentul sã instituie, prin lege, un sistem de protecþie a
persoanelor în faþa crizelor financiare ºi
a stabilit, în Biroul Permanent Naþional,
ca deputaþii sã aibã o poziþie conformã
acestei linii în ceea ce priveºte Legea insolvenþei personale, a declarat, ieri, preºedintele social-democraþilor, premierul
Victor Ponta. Întrebat dacã va discuta cu
FMI despre legile conversiei creditelor ºi
cea a insolvenþei personale, premierul a
rãspuns cã Guvernul nu are acest lucru
în program, cã FMI trebuie sã discute
cu Parlamentul despe aceste acte normative ºi cã nu a vãzut scrisoarea FMI.
Ieri, Comisia juridicã a Camerei Deputaþilor a
decis sã înceapã dezbaterile privind insolvenþa
persoanei fizice pe proiectul de lege iniþiat de
deputatul PSD Ana Birchall, dupã ce reprezentanþii PNL ºi cei ai PSD s-au acuzat reciproc de
tergiversarea adoptãrii unui proiect pe aceastã
temã. Deputaþii PNL din comisie au propus ca
discuþiile pe subiectul insolvenþei persoanei fizice sã se facã pe toate cele 4 proiecte de lege
existente la comisie, însã parlamentarii PSD au
susþinut cã Biroul Permanent a sesizat comisia
numai cu proiectul de lege al lui Birchall pentru
sesiunea extraordinarã. Disputele dintre cele douã
pãrþi au durat mai mult de o orã, în final PNL
renunþând la propunere.

Ponta: Dacã PSD nu vrea reforma internã
pe Justiþie, sã-ºi gãseascã alt lider
Preºedintele PSD, premierul Victor Ponta, a declarat, ieri, cã în statutul partidului trebuie introduse
mãsuri care sã îi priveascã pe membrii care au probleme cu Justiþia, el
subliniind cã, dacã social-democraþii
nu vor fi de acord, atunci îºi vor
gãsi un alt lider, care considerã cã
actuala situaþie este bunã. „Consiliul Naþional poate sã ia în discuþie
ºi dupã aceea în congres se va ratifica ºi da, punctul meu de vedere
este foarte clar: trebuie sã avem în
Statut prevãzut foarte clar ce se
întâmplã cu funcþia politicã ºi funcþia administrativã în funcþie de diverse faze ale procesului penal.
Dacã Consiliul Naþional ºi colegii mei
nu vor fi de acord cu acest lucru,
atunci o sã-ºi gãseascã un alt lider,
care considerã cã e bine”, a spus
Ponta. Întrebat dacã condiþioneazã
adoptarea acestor modificãri de prezenþa în funcþia de preºediinte, acesta a rãspuns: „Nu condiþionez. Eu
spun cã PSD poate sã câºtige alegerile din 2016, locale ºi parlamentare, dacã face însã niºte schimbãri
în modul sãu de organizare internã.

Altfel, dacã vine altcineva, un alt
coleg de-al meu care spune cã nu
trebuie sã schimbãm nimic, cã o sã
fie bine, îl las pe acela”.
ªi liberalii au început demersurile pentru modificarea Statutului formaþiunii, astfel încât sã poatã scãpa de cei certaþi cu legea. Vicepreºedintele PNL, Mihai Voicu, a declarat ieri cã la nivelul partidului se
discutã despre introducerea de
sancþiuni în funcþie de etapele procesuale în cazul membrilor de partid, pornind de la începerea urmãririi penale pânã la verdictul definitiv,
menþionând cã se doreºte clarificarea Statutului PNL. „În acest moment ºi juriºtii, ºi secretariatele
noastre generale, au în vedere prevederi în documente constitutive,
cã o fi Statut, cã o fi Cod etic, vom
vedea, pentru a elimina orice fel de
neclaritate ºi de a introduce în mod
expres, pentru fiecare etapã a unei
probleme cu justiþia, începând de la
începerea urmãririi penale ºi terminând cu un verdict definitiv, paºii
statutari care trebuie urmaþi. Cã e
vorba de suspendarea din funcþia

de conducere, cã e vorba de suspendarea din calitatea de membru,
sau pierderea definitivã a acestei calitãþi, vom defini exact toþi aceºti
paºi, fãrã nici un fel de confuzie sau
contradicþie, ºi evident cã aceste
lucruri vor fi aplicate fãrã nici un
fel de dubiu ºi fãrã nici un fel de
discriminare sau chestiuni subiective, care þin de persoane, la toþi cei

aflaþi în astfel de situaþii”, a spus
Voicu. Dupã excluderea din partid
a fostului ministru al Justiþiei, Tudor Chiuariu, prin procedura radierii, alþi doi parlamentari PNL, condamnaþi definitiv pentru fapte de
corupþie la închisoare cu suspendare, ar intra sub incidenþa Statutului noului PNL: deputaþii Thuma
Hubert ºi Verginel Gireadã.

PSD vrea 400 de parlamentari
PSD va propune, mâine, la consultãrile de la
Cotroceni, cu preºedintele Klaus Iohannis, ca
viitorul Parlament sã aibã 318 deputaþi ºi 100110 senatori, a precizat, ieri, preºedintele partidului, premierul Victor Ponta, el arãtând cã, în
opinia sa, Curtea Constituþionalã a României
(CCR) va spune dacã trebuie respectat referendumul ce stipula un numãr de 300 de aleºi.
„Vom propune, în ce priveºte alegerea Parlamentului, un sistem electoral diferit de cel actual, fie mixt, de timp german, fie proporþional,
care sã ducã la reducerea numãrului de parla-

mentari, la Camerã sã fie 300 de deputaþi plus
minoritãþi, iar în Senat maximum 100 -110 senatori”, a spus Ponta. Întrebat de ce propune
PSD sã fie peste 400 de parlamentari ºi de ce
nu þine cont de referendumul popular care stipula faptul cã Parlamentul va trebui sã aibã 300
de aleºi, acesta a rãspuns: „Noi þinem cont. Asta
e propunerea noastrã. Dacã celelalte forþe politice propun altceva, sigur, le vom susþine”. PSD
va susþine, potrivit premierului, ca alegerea primarilor sã se facã într-un singur tur, cum existã în prezent. În schimb liberalii au anunþat cã

la consultãrile cu preºedintele Iohannis vor susþine revenirea la alegerea primarilor în douã tururi de scrutin, „un lucru care þine de reprezentarea democraticã ºi de legitimitatea alesului local”, acelaºi mod de alegere fiind susþinut ºi
pentru preºedinþii consiliilor judeþene. În privinþa
alegerilor parlamentare, vicepreºedintele PNL
Mihai Voicu a afirmat cã PNL susþine reducerea semnificativã a numãrului de parlamentari
ºi „împiedicarea ca pe cale artificialã, din cauza
efectelor legii electorale, acest numãr de parlamentari sã creascã în urma alegerilor”.
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Primãria Craiova mai pune 2,8 miliarde de lei
pentru Parcul Romanescu
Primãria Craiova trebuie sã suporte mai mulþi bani din proiectul
de reabilitare a Parcului „Nicolae
Romanescu”. Documentaþia a
fost returnatã municipalitãþii cu
menþiunea cã ultimele lucrãri
care au fost adãugate sã fie aco-

perite de la bugetul local dupã ce
acestea au fost declarate cheltuieli neeligibile. Autoritatea localã susþinea, la începutul anului, cã
toate cele patru obiective au fãcut parte din parc încã de la înfiinþarea sa, din 1903.

Contribuþia municipalitãþii se
ridicã la 3,48 milioane de euro

Primãria Craiova încearcã sã
reabiliteze Parcul „Nicolae Romanescu” cu fonduri europene, dar
pentru cã proiectul a fost selectat pe ultima sutã de metri, urmând sã fie finanþat din economiile adunate de la alte proiecte,
a întâmpinat o serie de probleme. Când totul pãrea sã fie terminat, documentaþia a fost din
nou returnatã , fiind nevoie de
încã o hotãrâre de consiliu. ADR
Sud-Vest Oltenia, prin care se
implementeazã acest proiect, a
primit în aceste zile o adresã de
la Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice – care
are calitatea de autoritate de managment a POR (n.r. – Programul Operaþional Regional) – prin
care se comunicã faptul cã o serie de lucrãri au fost declarate
neeligibile, drept pentru care nu
pot fi cuprinse în partea de finanþare europeanã ºi trebuie sã fie suportate de Primãria Craiova.

Ultimele obiective, pe lista de
lucrãri a municipalitãþii
Un nou proiect de hotãrâre a
fost întocmit ºi se aflã pe ordinea
de zi a ºedinþei de joi pentru a primi
votul consilierilor locali. Potrivit
referatului care îl însoþeºte, porticul de la intrare, pavilionul fanfarei, cabina de la poarta 2 ºi chioºcul Glorieta, au fost încadrate în
categoria cheltuieli neeligibile. Obiectivele sunt ultimele care au fost
incluse pe lista de lucrãri, pentru
acestea fiind nevoie de un proiect
de hotãrâre care a fost votat chiar
în primele zile ale lui ianuarie. Aleºii locali au fost convocaþi atunci
într-o ºedinþã extraordinarã, cu un
singur proiect pe ordinea de zi, în
proiect specificându-se faptul cã
toate cele patru obiective au fãcut
parte din parc încã de la înfiinþare,
anul de construcþie care este trecut în documentaþia de inventar
fiind 1903.

Conform estimãrii realizate de
proiectant, lucrãrile aferente obiectelor menþionate se ridicã la suma
de 283.586,14 de lei, la care se
adaugã ºi TVA-ul. Drept urmare,
a fost modificat bugetul proiectului, parte componentã a cererii de
finanþare, rezultând o nouã structurã a surselor de finanþare. Astfel
fondurile proprii sunt de
15.269.608,01 de lei, respectiv
3.480.649,19 de euro, dintre care
o sumã de 14.917.961,20 de lei
reprezentând contribuþia proprie la
cheltuielile eligibile, 283.586,14 de
lei reprezentând contribuþia la cheltuielile neeligibile ºi 68.060,67 de
lei reprezentând TVA-ul aferent
cheltuielilor neeligibile. Fonduri
externe nerambursabile care vor fi
alocate pentru acest proiect sunt
de 53.261.508,59 de lei, respectiv
de 12.140.758,74 de euro, reprezentând finanþare nerambursabilã
disponibilã în acest moment pentru Polul de Creºtere Craiova, pe
POR, Axa prioritarã 1.

Din economiile de la alte
proiecte cu finanþare europeanã

Reabilitarea Parcului „Nicolae
Romanescu” a fost apreciatã iniþial la suma de 21,26 milioane de
euro, dintre care Primãria Craiova ar fi urmat sã suporte 425.239
de euro. În luna martie 2013, municipalitãþii i s-a transmis cã nu
existã finanþare ºi proiectul a fost
trecut pe lista de aºteptare. La
începutul lui 2014, s-a ajuns la
concluzia cã s-au fãcut economii
de la alte proiecte europene, finanþate prin PIDU, iar autoritatea localã are la dispoziþie acum bani
pentru încã un proiect. Primãria
Craiova a ales atunci sã reabiliteze Parcul Romanescu, motiv pentru care proiectul a fost scos de
la naftalinã. A existat totuºi un inconvenient ºi anume cã, fiind vorba de niºte bani proveniþi din economii, reabilitarea trebuie sã se
facã cu fonduri mai puþine.

Podul suspendat ºi aleile vor fi
reabilitate

Faþã de cele 21, 26 milioane de
euro, Primãria Craiova are acum la
dispoziþie 15,62 milioane de euro.
Cu aceste fonduri, municipalitatea
îºi propune sã modernizeze toate
aleile ºi podeþele. Podul suspendat
va fi ºi el consolidat. De asemenea,
lucrãrile se vor extinde ºi la lacul
care ar urma sã fie decolmatat. În

parc vor fi montate obiecte de mobilier urban ºi stâlpi de iluminat, toate în stilul arhitectural al anilor 1900.
Municipalitatea a inclus în proiect
dotarea cu camere video pentru

protejarea investiþiilor ce se vor face
acolo. Tot cu fonduri europene se
aflã în reabilitare încã douã obiective importante, Grãdina Zoologicã
ºi Teatrul de Varã.
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Filiaºul, „faultat” la investiþii
E „fierbere” mare zilele acestea în
Filiaºi. Pe de o parte, oraºul este un
mare ºantier, întrucât se lucreazã la
alimentarea cu apã ºi canalizare,
însã, pe de altã parte, autoritãþile
locale s-au trezit cã nu pot nici mãcar sã mai aspire la alte investiþii în
infrastructurã din cauza unor calcule „dupã ureche” ale Ministerului Fi-

nanþelor. Filiaºul nu primeºte nici un
ban pentru echilibrarea bugetului local, ceea ce face imposibilã asigurarea cofinanþãrii pentru proiectele
avute în vedere. Dupã întâlniri cu
“mai-marii” din Bucureºti, primarul
oraºului Filiaºi spune cã îºi doreºte o
soluþie, dar puþin sunt cei interesaþi
sã o gãseascã…
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chiar dacã vremea nefavorabilã îngreuneazã acest lucru”. spune primarul Nicolae Stãncioi

Autoritãþile locale „cu mâinile
legate” în privinþa investiþiilor
viitoare

Primarul din Filiaºi, Nicolae
Stãncioi, a început sã ne povesteascã despre oraº cu lucrurile
bune: continuã lucrãrile la Masterplanul de alimentare cu apã ºi canalizare, o investiþie de anvergurã
care cuprinde tot oraºul ºi satele
componente. Aºa cum se ºtie, în
prima parte a proiectului erau prevãzute sume pentru 42 – 45% din
populaþie, însã Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã a solicitat
ºi obþinut fonduri pentru completarea proiectului, astfel încât alimentarea cu apã sã poatã fi fãcutã
pentru toþi locuitorii.
„Am primit solicitare din partea
constructorului pentru alocarea
unui spaþiu în vederea organizãrii
de ºantier, spaþiu pe care l-am gãsit deja, ºi urmeazã sã i-l punem la
dispoziþie sãptãmâna aceasta. Tot
în privinþa alimentãrii cu apã ºi
canalizare, în satul Rãcarii de Sus,

s-a finalizat alimentarea cu apã din
reþeaua Izvarna – Craiova, iar în
momentul de faþã echipele desemnate de Compania de Apã Oltenia
ºi Primãria Filiaºi fac inventarierea branºamentelor pentru a fi predate operatorului unic – Compania de Apã Oltenia. Sperãm ca pânã
pe 15 februarie operaþiunea sã fie
încheiatã ºi cetãþenii sã beneficieze astfel de apã potabilã, de
calitate. De asemenea, prin Administraþia Fondului de Mediu
s-a aprobat înfiinþarea reþelei de
canalizare ºi a staþiei de epurare în Rãcarii de Sus, în momentul de faþã fiind în stadiul de licitaþie a execuþiei, dupã ce au
fost trecute toate etapele de avizare la ANRP. De precizat ar mai
fi faptul cã societãþile care au
câºtigat prima etapã a Masterplanului de alimentare cu apã ºi
canalizare îºi continuã lucrãrile,

Suntem conºtienþi cã se creazã un disconfort major determinat de starea drumurilor, motiv pentru care îi rugãm
pe cetãþeni sã fie înþelegãtori, pentru a reuºi sã terminãm
aceastã lucrare de o importanþã majorã pentru cetãþenii
oraºului ºi pentru copiii lor.

În privinþa investiþiilor viitoare,
lucrurile par sumbre în acest moment, dupã cum ne-a explicat primarul oraºului, ºi asta nu pentru
cã autoritãþile locale n-ar vrea. Primãria Filiaºi ºi-a propus un vast
program de modernizare ºi reabilitare a infrastructurii existente,
care însã nu se poate realiza decât
cu fonduri europene. În programul
2014 – 2020, deºi nu au apãrut
ghidurile de finanþare, din informaþiile pe care le au reprezentanþii
Primãriei Filiaºi, se vor acorda fonduri pentru proiecte integrate de
dezvoltare a comunitãþilor locale.
Tocmai de aceea s-au gândit la un
proiect amplu, care sã cuprindã
reabilitarea termicã a

clãdirilor de la Spitalul Dimitrie
Filiºanu, reabilitarea termicã a clãdirilor care aparþin ºcolilor ºi grãdiniþelor din ora (32 la numãr), a
bibliotecii orãºeneºti, realizarea
unui ambulatoriu cu dotãrile necesare în incinta spitalului, reabilitarea Capelei Dimitrie Filiºanu, reabilitarea ºi refacerea cãilor de rulare, a strãzilor, din Filiaºi, dupã
finalizarea lucrãrilor de alimentare
cu apã ºi canalizare.
„Sigur cã proiectul nostru este
foarte ambiþios, însã este necesar
pentru a schimba faþa acestui oraº.
Pentru realizarea lui, noi trebuie sã
asigurãm o cofinanþare de aproximativ 25 de miliarde de lei vechi,
sumã foarte greu de obþinut din
venituri proprii. Am sperat cã, odatã cu stabilirea bugetului pentru
2015 sã vedem o altã gândire la
factorii de decizie, în speþã Ministerul Finanþelor, lucru ce nu s-a
întâmplat. Problema este cã prin
repartiþia fondurilor distribuite direct de la bugetul de stat se creazã
un mare decalaj între unitãþile ad-

În situaþia în care nu se revine asupra prevederilor HG 14/
2015, proiectele cu finanþare externã vor fi compromise, iar cele
deja iniþiate vor fi blocate din lipsa cofinanþãrii. De asemenea
este periclitatã orice accesare a fondurilor europene, pentru cã
va expira Planul Urbanistic General al oraºului Filiaºi, reactualizarea acestuia fiind condiþie esenþialã pentru accesarea fondurilor europene. În concluzie, vom asigura cheltuielile de funcþionare a instituþiilor din Filiaºi, dar vom avea mâinile legate în privinþa oricãrei investiþii.
ministrativ-teritoriale. Împreunã cu
Colegiul Director al Asociaþiei
Oraºelor din România, miercurea
trecutã, pe 21 ianuarie, am avut o
întâlnire cu reprezentanþi ai

Ministerului Finanþelor ºi Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, unde le-am
arãtat exact cum stau lucrurile.
Mai exact, din cauza unui algoritm
pe care numai Ministerul Finanþelor îl înþelege, comunele mici ºi municipiile primesc sume mai mari de
la bugetul de stat, decât oraºele.
Astfel, oraºe precum Filiaºi sau

Dãbuleni, cu o populaþie între
14.000 ºi 18.000 de locuitori, comparativã cu a municipiilor Bãileºti
sau Calafat, primesc sume cu mult
mai mici, deºi problemele comunitãþilor sunt aceleaºi. Eu nu înþeleg cum este posibil ca, în conformitate cu prevederile HG nr. 14/
2015 privind repartizarea pe unitaþi administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit ºi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugatã
pentru echilibrarea bugetelor locale, municipiul Bãileºti sã primeascã 7.603.000 lei, Calafatul 5.172.000 lei, în timp ce Filiaºul
nici mãcar nu se regãseºte pe Anexa 2 prin care se repartizeazã sumele pentru echilibrarea bugetelor locale. Suntem foarte nemulþumiþi ºi rugãm ºi pe aceastã cale
ca instituþiile abilitate sã analizeze
situaþia, pentru a permite ºi oraºelor sã se dezvolte, aºa cum
meritã ºi locuitorii lor”, ne-a mai
explicat Nicolae Stãncioi. Supãrarea oamenilor este de înþeles,
pentru cã îºi doresc sã atragã fonduri pentru dezvoltarea acestei comunitãþi ºi de aceea aºteaptã o
soluþie salvatoare...

marþi, 27 ianuarie 2015

cuvântul libertãþii / 5

politicã

Syriza: O victorie deloc categoricã
MIRCEA CANÞÃR
Pânã la urmã, anunþata victorie
a Syriza, unii îl numesc partid al
stângii radicale, alþii de extremãstângã, deºi lângã ei sunt comuniºtii greci, care au tradiþie, la alegerile
legislative anticipate de duminicã sa produs, fãrã a fi una categoricã,
cum s-a clamat iniþial, ci mai de
grabã una ... incompletã. Cã ea
marcheazã o respingere clarã a
politicilor europene, ce au tutelat
Atena în ultimii cinci ani, sub egida
UE ºi FMI, este o realitate parþialã,
mai ales cã deschide o nouã etapã
în relaþiile Greciei cu Bruxellesul,
nu o rupturã. Alegerile de duminicã
au avut de fapt simbolistica unui
referendum pe tema austeritãþii:
„Da” sau „Nu”. Deºi Alexis Tsipras,
carismaticul lider al partidului de
stânga, a cerut grecilor o deplinã
investiþie de încredere, aptã sã-i
confere „o majoritate absolutã” în
Parlament, pentru „a avea mâinile
libere în negocierile cu creditorii
þãrii”, a obþinut o victorie la limitã

(36%), adicã 149 de deputaþi din
cei 300. Syriza este un partid eurosceptic, dar nu ºi eurofob, care
nu vrea sã pãrãseascã zona euro ºi
nici s-o rupã cu spaþiul Schengen.
Cã oferã Europei un mesaj rãscolitor, prin faptul cã reverbereazã, este
o realitate. Un mesaj pe care premierul Victor Ponta lasã impresia
cã l-a înþeles înaintea altora, prin
postarea pe Facebook: „Lecþie
pentru noi: conteazã economia,
joburile, mediul social, siguranþa pentru viaþa de zi cu zi”. Corectã decriptare. De altfel, multe
partide social-democrate de pe
continent, ºi le menþionãm pe cele
din Franþa ºi Italia, au salutat victoria Syriza. Partid eurosceptic, Syriza a criticat maniera în care þara a
fost condusã în ultimii 40 de ani de
cãtre partidele tradiþionale (PASOK
ºi Noua Democraþie), ajungânduse la solicitarea ajutorului din partea FMI ºi UE, din cauza asfixierii
financiare. Când dureroasa reþetã

FMI (ajustãri bugetare, economice ºi sociale), concretizatã în reducerea salariului minim cu 22%,
diminuarea pensiilor cu 30%, disponibilizarea a sute de mii de funcþionari, ajungându-se pânã la privarea de acces la curentul electric,
n-a mai putut fi suportatã, s-a întâmplat ceea ce acum ºtim la alegerile de duminicã: dãrâmarea zidurilor austeritãþii, a unor inflexibile politici neoliberale ale
FMI. Cu întreaga lor gamã de politici structurale. Sunt ani buni de
când Joseph Stiglitz, fost economist ºef la Banca Mondialã, una din
vocile care contraziceau noua ortodoxie, afirma: „Keynes s-ar întoarce în mormânt dacã ar vedea
ce se întâmplã” („Doctrina ºocului” – Naomi Klein). 36% din grecii
care au votat pentru Syriza cred în
reîntoarcerea creºterii economice
ºi o lejerã reducere a ºomajului,
aproape de 25%. Deºi lucrurile par
realmente încurcate, Alexis Tsipras

nu disperã ºi spune cã el nu e Midas sã transforme plumbul în aur,
când datoria enormã a þãrii sale reprezintã 175% din PIB. Grecia a
primit un ajutor din partea Troicii
(UE-FMI-BCE), de 240 miliarde
euro, sumã ce trebuie rambursatã.
O ratã imediatã este ameninþãtoare. Într-un asemenea context, prima grijã pentru UE este angajarea
unui dialog constructiv cu noile
autoritãþi de la Atena, mai ales cã
acestea au în atenþie lupta contra
fraudei ºi evaziunii fiscale, a clientelismului ºi corupþiei, creºterea
salariului minim ºi reîncadrarea
miilor de funcþionari disponibilizaþi.
Din punct de vedere tehnic, Alexis
Tsipras sperã în flexibilizarea creditorilor, plecând de la caracterul
nesustenabil al datoriei greceºti. Din
punct de vedere politic, o asemenea posibilitate depinde de reacþia
autoritãþilor naþionale devenite creditori. Austeritatea drasticã practicatã în Grecia n-are echivalent nici

”Voting in
making
Deputat PNL Alina Gorghiu, membru al
Delegaþiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei a precizat într-un comunicat de presã remis redacþiei cã reafirmarea legãturilor dintre statele
membre ale Consiliului Europei, susþinerea
Intitulatã ”Voting in Diaspora – making it real”,
moþiunea ridicã întrebarea legitimã dacã guvernele
sunt capabile sã asigure respectarea drepturilor ºi
libertãþilor pentru cetãþenii din diaspora, în condiþiile creºterii gradului de mobilitate a cetãþenilor ºi,
implicit, a migraþiei în creºtere. „Din pãcate, nu
putem sã nu observãm cã, uneori, cetãþenii aflaþi în
afara þãrii lor de provenienþã întâmpinã dificultãþi
majore în a-ºi exercita dreptul la vot, fie prin lipsa
dialogului interguvernamental, fie prin lipsa unei
infrastructuri corespunzãtoare, fie prin urmãrirea
unor interese electorale ale guvernelor care organizeazã alegerile. În opinia mea, astfel de scuze nu
mai pot fi acceptate în secolul 21, în condiþiile în
care se pot gãsi soluþii tehnice pentru respectarea
dreptului la vot pentru fiecare cetãþean, indiferent
de cât de departe se aflã de adresa de domiciliu”, ”,
susþine deputatul liberal.

în Islanda, Portugalia sau Spania,
dar victoria Syriza este un semnal.
Alexis Tsipras, - desemnat ieri
dupã-amiazã prim-ministru, în
prezenþa ºefului statului, Karolos
Papoulias - ºi-a recalibrat mult discursul, n-a spus în campania electoralã cã doreºte ca þara sa sã iasã
din zona euro sau din UE. A dat altceva de înþeles: stânga europeanã
– de tip nou – nu mai este de decor. Þinte esenþiale, uitate de alte
partide social-democrate, proclamate de stânga, au fost resuscitate, încât, parafrazând o afirmaþie a
lui Mihail Gorbaciov, aidoma alpiniºtilor atunci când urcã în coardã,
þãrile UE fie pot accede împreunã
spre vârf, fie sã cadã împreunã în
abis. Complexitatea victoriei celor
de la Syriza, fiindcã pânã la urmã
se poate vorbi de aºa ceva, insereazã ºi o îngrijorare vizând contagiunea, fiindcã deja Podemos, în
Spania, susþine cã urmeazã. În luna
noiembrie.

Diaspora –
it real”
propunerilor fezabile pentru facilitarea exercitãrii dreptului la vot în diaspora, indiferent
de naþionalitate, au fost principalele coordonate ale moþiunii pentru o rezoluþie a APCE,
pe care a depus-o ieri, în cadrul sesiunii Adunãrii Parlamentare a Consiliului Europei.

Introducerea votului prin corespondenþã,
prioritatea zero
Alina Gorghiu a mai subliniat faptul cã orice semnal
care încurajeazã structurile executive sã se aplece cu
responsabilitate pentru asigurarea dreptului la vot al persoanelor care trãiesc în afara graniþelor þãrii de origine
este extrem de important. În ceea ce priveºte Partidul
Naþional Liberal, introducerea votului prin corespondenþã
în legislaþia electoralã reprezintã prioritatea zero. Preocuparea noastrã pentru asigurarea unor condiþii echitabile de vot pentru românii din strãinãtate s-a manifestat
încã de anul trecut, când parlamentarii liberali au depus
o iniþiativã legislativã pe aceastã temã, iar discuþiile actuale pentru constituirea unui Cod electoral unitar ºi coerent reprezintã un bun prilej pentru introducerea votului
prin corespondenþã”, a conchis deputatul PNL.
MARGA BULUGEAN

Ponta, despre imunitatea
parlamentarilor: PSD va vota de fiecare
datã pentru solicitãrile Justiþiei
Preºedintele PSD, Victor Ponta, a declarat,
ieri, cã PSD este de acord cu modificarea Constituþiei în ceea ce priveºte imunitatea parlamentarilor, el arãtând cã PSD va vota, de fiecare datã, pentru îndeplinirea solicitãrilor Justiþiei, aºa cum s-a întâmplat ºi la ultimele cazuri. ”Suntem de acord sã modificãm textul
constituþional care se referã la imunitate. Vorbim despre Constituþie pentru cã, dupã cum
ºtiþi, nu existã imunitate decât pentru arestare ºi percheziþie, nu mai existã niciun fel de

altã imunitate. Dar suntem de acord sã modificãm în cadrul Constituþiei aceste prevederi
iar, în rest, aºa cum s-a întâmplat ºi la ultimele cazuri aduse în faþa Parlamentului, PSD
va vota de fiecare datã pentru îndeplinirea solicitãrilor Justiþiei”, a spus Ponta. Mai mulþi
parlamentari ºi-au pãstrat imunitatea, în urma
votului din Parlamentul României, respingându-se astfel solicitãrile Parchetului privind începerea urmãririi penale sau arestarea preventivã a aleºilor.
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Cardul de sãnãtate
obligatoriu de la 1
Începând cu data de 1 februarie a.c, cardul naþional de sãnãtate devine operaþional în sistemul de asigurãri sociale de
sãnãtate. Din acel moment va putea fi utilizat atât de cãtre asiguraþi cât ºi de furnizorii de servicii medicale, medicamente ºi, dupã caz, de furnizorii de dispozitive. Timp de douã luni, pânã la data de 31

devine
aprilie

martie a.c, va putea fi folositã ºi adeverinþa de asigurat pentru a nu îngrãdi accesul asiguraþilor la serviciile medicale. De al 1 aprilie însã cardul devine obligatoriu. Excepþie vor face cei care au declarat în scris cã refuzã documentul electronic, aceºtia din urmã fiind obligaþi sã
prezinte o adeverinþã de asigurat.
da „1 Decembrie 1918” nr. 8, de
luni pânã joi, în intervalul orar
9.00-13.00, iar vinerea în intervalul orar 9.00-11.00. Eliberarea
cardului se face de luni pânã joi
în intervalul orar 14.00-16.00, iar
vinerea în intervalul orar 11.0013.00.

Adeverinþã de asigurat
pentru cei care refuzã cardul

Cardurile de sãnãtate nedistribuite ºi predate de Poºtã la Casa
de Asigurãri de Sãnãtate sunt distribuite asiguraþilor la sediul CAS
de care aparþin. Exemplarele care
nu au ajung la titulari nici prin poºtã nici prin casele de asigurãri de
sãnãtate pot fi redistribuite prin
medicii de familie pe a cãror listã
de capitaþie sunt înscriºi cu ocazia primei prezentãri în vederea
acordãrii unui serviciu medical.
Cardurile naþionale nedistribuite de
medicii de familie într-o perioadã
de 12 luni de la primirea acestora
vor fi returnate caselor de asigu-

rãri de sãnãtate. În Dolj, nu mai
puþin de 33.800 de carduri naþionale de asigurãri de sãnãtate au
fost depuse la Casa de Asigurãri
de Sãnãtate. Acestea sunt aferente persoanelor care nu au fost
gãsite la adresa de domiciliu de
reprezentanþii Poºtei Române în
prima etapã de distribuire. La sediul CAS, cardul se elibereazã titularului, la solicitare, în baza actului de identitate ºi a semnãturii
acestuia.
Depunerea documentelor în
vederea eliberãrii documentului
medical se face la CAS Dolj, stra-

De asemenea, autoritãþile au reglementat ºi situaþia în care, din
motive religioase sau de conºtiinþã, asiguraþii refuzã în mod expres
primirea cardului naþional prin depunerea unui declaraþii pe proprie
rãspundere în acest sens la casa
de asigurãri de sãnãtate la care
este luat în evidenþã, însoþitã de
cardul naþional în situaþia în care
acesta a fost distribuit. În aceastã
situaþie, dovada calitãþii de asigurat se face pe baza adeverinþei de
asigurat, având o valabilitate trei
luni, eliberatã la solicitarea asiguratului de casa de asigurãri de sãnãtate la care este luat în evidenþã.
Totodatã, se impune reglementarea pãstrãrii ºi arhivãrii de cãtre
casele de asigurãri de sãnãtate a
cardurilor refuzate, precum ºi a
eliberãrii ulterioare a acestora la
solicitarea scrisã a asiguraþilor care
au refuzat iniþial dovedirea calitãþii

de asigurat pe baza acestora.
Nu în ultimul rând, într-un proiect de Hotãrâre de Guvern publicat de CNAS se specificã faptul
cã asiguratul suportã contravaloarea cardului naþional, precum ºi
cheltuielile aferente distribuþiei
acestuia în situaþia solicitãrii eliberãrii unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorãrii acestuia, în situaþia modificãrii datelor
personale de identificare, precum
ºi în alte situaþii justificate la solicitarea asiguratului.

3,8 milioane de pacienþi
au iniþializat dosarul electronic
de sãnãtate
Potrivit Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, peste 3,8 milioane de pacienþi au iniþializat pânã
în prezent dosarul electronic de
sãnãtate, la aceste dosare participând cu informaþii peste 6.200 de
medici. Dosarul electronic de sãnãtate al pacientului, componentã

a Platformei Informatice a Asigurãrilor de Sãnãtate, conþine informaþii medicale despre pacient, adunate la nivel naþional de la toþi furnizorii de servicii medicale cu care
pacientul a intrat în contact. Iniþializarea dosarului electronic de sãnãtate se realizeazã la cererea pacientului de cãtre orice medic care
deþine o semnãturã electronicã calificatã. La iniþializarea unui dosar
se va încãrca din Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) istoricul medical al pacientului începând
cu anul 2010, anul din care existã
sistemul centralizat. Procedura de
iniþializare a unui dosar electronic
de sãnãtate dureazã aproximativ un
minut, unicul proprietar al datelor
conþinute în DES fiind pacientul.
Acesta este singurul care poate
accesa acest dosar de oriunde, ori
de câte ori doreºte, cu ajutorul
unor parole pe care medicul care
constituie DES i le va înmâna.
RADU ILICEANU

Proiect unic pentru copiii cu nevoi speciale
Din noiembrie 2014, Centrul Naþional de Educaþie Caninã din Craiova implementeazã un proiect destinat copiilor cu deficienþe, partener fiind ªcoala

Model ºi pentru alþii

Din noiembrie 2014, este în
plinã desfãºurare Proiectul
„Câini speciali pentru copii speciali”, desfãºurat de Centrul
Naþional de Educaþie Caninã din
Craiova , ªcoala Gimnazialã
Specialã „Sf. Mina” fiind partener în proiect. „Am început proiectul în noiembrie anul trecut
ºi va fi finalizat dupã 18 luni. Au
fost aleºi 12 copii, cu diverse
deficienþe, 10 profesori psihologi, de la „Sf. Mina”, ºi 8 câini
de salvare din cadrul unitãþii
noastre. În grupul þintã sunt cu-

prinºi minori cu dereglãri comportamentale, autiºti ºi nevãzãtori, fiecare copil urmând sã lucreze cu un câine special educat, în funcþie de necesitãþi. Este
un proiect amplu, unicat în România. Avem câini de diferite
rase – ciobãnesc german, ciobãnesc belgian, labrador, golden
– retrevier, Saint – Bernard, bichon etc – fiecare exemplar fiind educat pentru cîte o categorie în parte”, a declarat Liviu Ionescu, ºeful Centrului Naþional
de Educaþie Caninã Craiova.

Proiectul, aflat în plinã desfãºurare, este structurat pe trei
niveluri, ceea ce-l face singular
în România. „În prima etapã,
copiii trebuie sã socializeze cu
câinii. Urmeazã cel de-al doilea
pas, în care se stabileºte compatibilitatea minorului cu câinele. Nivelul al – III- lea, numit
„Programul TAA – Terapie
Asistatã cu Animale”, este, poate, cel mai important. În cadrul
acestuia, minorul, care face subiectul programului, va lucra independent cu câinele. Toþi psihologii de la „Sf. Mina” vor fi
permanent în legãturã cu aceºti
copii. Fiecare supraveghetor va
realiza fiºe psihologice, care vor
reflecta evoluþia cazului în sine.
Este cel de – al IV – lea proiect
desfãºurat de noi, dar este primul de acest fel în þarã, însã au
venit ºi alte oraºe – Cluj, Ora-

Gimnazialã Specialã „Sf. Mina” din
Craiova. Acþiunea desfãºuratã este unicã în România, exemplul fiind urmat ºi
în alte oraºe din þarã.

dea, Sfîntu – Gheorghe – care
vor sã ne urmeze exemplul ”, a
completat Liviu Ionescu.

„Sunt rezultate
incredibile”
Deja se vãd primele rezultate ale acestui program. „Pentru noi, este
ceva nemaiîntâlnit. Sunt
rezultate incredibile. Avem
un pãrinte al unui copil de
de aproximativ trei ani,
care ne-a spus cã, pânã sã
fie cuprins în acest proiect, educaþia bãieþelului
decurgea mai greu, având
în vedere cã minorul suferã de o anumitã deficienþã. Practic, toþi copiii
aflaþi în ºcoala noastrã,
una specialã, beneficiazã
de acest program, nu numai cei cuprinºi strict în
proiect. Sunt convinsã cã
va continua colabora-

rea”, a declarat Eugenia Pascu,
director al ªcolii Gimnaziale Speciale „Sf. Mina”.
CRISTI PÃTRU
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RAR a verificat peste 1162 de autovehicule
Registrul Auto Român a verificat
tehnic în trafic, pe parcursul anului
trecut, 1.162 autovehicule la nivelul judeþului Dolj. În urma controalelor inspectorii RAR au descoperit
cã 69 dintre vehiculele controlate
prezentau pericol iminent de accident, în special din cauza defecþiuDin totalul autoturismelor, autoutilitarelor, motocicletelor ºi remorcilor oprite 33,65% au avut
diferite probleme tehnice (proasta funcþionare a instalaþiei electrice de iluminare ºi semnalizare, defecþiuni ale sistemului de frânare,
starea necorespunzãtoare a ºasiului, caroseriei sau pneurilor, jocuri
anormale în mecanismul de direcþie sau în articulaþiile punþilor faþã

nilor majore la sistemul de frânare
ºi la direcþie. În aceste situaþii una
dintre mãsurile luate a fost reþinerea certificatului de înmatriculare,
care poate fi redobândit numai
dupã efectuarea unei inspecþii tehnice la reprezentanþele Registrului Auto Român.

ºi spate). „4,91% dintre vehicule
au avut probleme legate de identificare (neconcordanþe între seria poansonatã pe ºasiu/caroserie
ºi cea din acte, schimbarea culorii autovehiculului sau a destinaþiei de utilizare) ºi 4,73% dintre
vehicule au fost neconforme din
punct de vedere al dovezii de efectuare a inspecþiei tehnice periodice (dovada de efectuare a ITP expiratã, dovezi de
efectuare a ITP
false, lipsa actelor). În urma analizei emisiilor poluante, la 18,86 %
dintre vehiculele
oprite inspectorii
RAR au constatat
depãºirea nivelului
maxim admis”, se
precizeazã într-un
comunicat de presã al RAR Dolj

Când vehiculul este imobilizat
de Poliþie, inspectorii RAR
procedeazã la anularea
inspecþiei tehnice periodice

În urma controalelor mixte desfãºurate în judeþul Dolj de Registrul Auto Român ºi Poliþia Rutierã,
pe parcursul anului 2014 au fost
aplicate 557 sancþiuni, au fost reþinute 47 permise de conducere ºi
492 certificate de înmatriculare.
Când vehiculul este imobilizat de
Poliþie ca urmare a defecþiunilor
constatate, inspectorii RAR procedeazã la anularea inspecþiei tehnice periodice. Directorul General al
Registrului Auto Român, GeorgeAdrian Dincã, menþioneazã cã rezultatele controalelor desfãºurate
în trafic nu reflectã starea generalã a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte R.A.R. –
Poliþie opresc pentru verificare
doar acele vehicule care sunt

Dolj: Peste 20.000 de ºomeri neindemnizaþi

“O ºansã în plus la un loc de muncã!”

Beneficiarul acestui proiect, organizeazã, vineri 30 ianuarie 2015,
ora 11.00, la Casa de Culturã Traian Demetrescu, o masã rotundã.
Scopul principal al evenimentului,
ce se adreseazã angajatorilor, reprezentanþilor autoritãþilor publice
locale ºi ai organizaþiilor societãþii
civile, îl reprezintã conºtientizarea
ºi informarea cu privire la mãsurile de sprijinire a persoanelor aflate
în ºomaj de lungã duratã în vederea integrãrii pe piaþa muncii, promovarea Centrelor de Ocupare, a
serviciilor de ocupare furnizate
prin intermediul acestora, dezbaterea nevoilor de angajare ale companiilor de pe plan local/regional.

un comunicat de presã al AJOFM Dolj.

Tinerii, cei mai cãutaþi
pe piaþa muncii

ªomerii fãrã studii
ºi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial ºi profesional au
ponderea cea mai mare
in numãrul total de
ºomeri înregistraþi la
nivelul AJOFM Dolj.
Astfel, în luna decembrie 2014, aceasta fiind de aprox. 82 %
(21.887 persoane).ªomerii cu nivel de
instruire liceal ºi
post-liceal au o pondere de aproximativ
13.9 % (3.708 persoane), iar cei cu
studii universitare au
o pondere de 4,1 %
(1.160 persoane).
„Referitor la structura ºomajului pe
categorii de vârstã,
se observã ca cei
mai mulþi ºomeri

fic. Este contribuþia noastrã substanþialã la a avea un parc auto cât
mai sigur în România”, declarã
George-Adrian Dincã, Directorul
General al Registrului Auto Român.

În perioada pânã la finele anului, Asociaþia Românã pentru
Transfer Tehnologic ºi Inovare - ARoTT, in parteneriat cu Centrul
de consultanta si management al proiectelor EUROPROJECT
(partener lider) deruleazã proiectul “O ºansã în plus la un loc de
muncã!”, proiect cofinanþat din Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

La sfârºitul lunii decembrie 2014, rata
ºomajului înregistrat la nivelul judeþului
Dolj a fost de 9.2 % corespunzãtoare
unui numãr total de ºomeri de 26.755
persoane, din care 10.843 femei.
Din totalul de ºomeri înregistraþi la
sfârºitul lunii decembrie 2014, un numãr
de 5.274 sunt ºomeri indemnizaþi ºi
21.481 sunt ºomeri neindemnizaþi.
Din numãrul de ºomeri neindemnizaþi, 6.152 persoane au primit adeverinþe pentru venitul minim garantat conform Legii
416/2001 cu modificarile la zi.
Din numãrul total de ºomeri indemnizaþi de 5.424 persoane,
4.112 provin din muncã ºi 1.162
din rândul absolvenþilor. „Referitor la structura ºomajului dupã
mediul de rezidenþã statistica ne
aratã cã cei mai mulþi ºomeri
provin din mediul rural (21.120
persoane, aproximativ 79. %) ºi
5.635 persoane provin din mediul urban”, se precizeazã într-

susceptibile de a prezenta defecþiuni. “Prin controalele tehnice pe
care le facem zilnic, eliminãm de
pe ºosele vehiculele care pun în pericol siguranþa participanþilor la tra-

sunt cei cu vârsta cuprinsã între 40-49 ani (7.824 persoane),
urmaþi de segmentul de vârstã
30-39 ani (6.116 persoane)”, se
mai spune în comunicatul
AJOFM Dolj. Pe locul urmãtor
se situeazã segmentul de vârstã
50 - 55 ani (3.953 persoane),
urmat de segmentele de vârstã
peste 55 ani (3.490 persoane) ºi
sub 25 ani (3.003 persoane).
Tinerii sunt cei mai cãutaþi pe piaþa muncii, astfel cã cei mai puþini ºomeri sunt cei cu vârsta între 25-29 ani (2.369 persoane).

Obiectivul general al proiectului vizeazã îmbunãtãþirea capacitãþii de ocupare ºi a competenþelor persoanelor aflate în cãutarea
unui loc de muncã, persoanelor
inactive ºi ºomerilor din regiunea
Sud –Vest Oltenia, în vederea facilitãrii integrãrii durabile a acestora pe o piaþã a muncii flexibilã
ºi incluzivã.
Grupul þintã este format din
persoane care au pãrãsit timpuriu
ºcoala, persoane în cãutarea unui
loc de muncã, persoane inactive,
ºomeri, ºomeri de lungã duratã,
ºomeri peste 45 ani, ºomeri tineri,
ºomeri de lunga durata tineri, din
regiunea Sud-Vest Oltenia.
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Anticipatã, prevãzute de sondaje, de media din întreaga Europã, inclusiv de inamicii
cei mai înverºunaþi, victoria formaþiunii Syriza a carismaticului Alexis Tsipras a fost
întâmpinatã într-un dublu registru, depãºind
culpabil realitatea de facto a unui eveniment
deplin înscris în regulile democraþiei. ªi ale
aceleiaºi democraþii legiferate ºi invocate la
tot pasul în toate organismele Europei Unite. Cât de straniu, paradoxal chiar, devine
un astfel de comportament pare a scãpa din
vedere multora dintre liderii de la Bruxelles,
de la Strasbourg, de la Berlin, Londra ori de
la Bucureºti ce n-au încetat sã-ºi subsumeze eºecurile ultimilor cinci ani tocmai în numele acestui principiu, al democraþiei, evocate de o manierã pe cât de sacrosanctã pe
atât de erodatã de o ipocrizie agresivã.
De o parte, entuziasmul nereþinut nu doar
al învingãtorilor eleni, ci ºi al unei jumãtãþi a
Europei înseºi regãsite într-o speranþã maceratã de o politicã a austeritãþii vãdit compromise ale cãrei rãni mustesc în organele
bolnave ale majoritãþii europenilor rãpuºi de
cangrena dezolãrii; de cealaltã, „gardienii”
resuscitaþi ai unei conduite fãþarnice, nedecisã sã-ºi recunoascã falimentul ºi, astfel,
sã renunþe la fariseismul unui capitalism hrãpãreþ, sãlbatic, surd la principiul creºtin al
pietãþii, obtuz la cel al egalitãþii ºi al fraternitãþii pe care pãrinþii UE le-au pus la temelia
ctitoriei lor înaripate de un vânt al convieþuirii în pace ºi în bunãstare.

În aceastã perspectivã, rezultatul de duminicã din Grecia capãtã mãsura unei cotituri ºi deopotrivã a unei lecþii, ambele purtãtoare a unui avertisment cu valoare simbolicã. Vechea ºi încã prezenta politicã e în faliment; în modul în care s-a constituit, s-a
articulat, s-a aplicat ºi s-a compromis; întro clasã politicã depãºitã de o metamorfozã
fãrã precedent a lumii actuale, debitoare ºi
profitoare a unui set de reguli reduse la fade
formalisme de faþadã ºi în care, sub realitatea pur aritmeticã a voturilor, seducþia jocurilor de culise ºi a aranjamentelor murdare
au fãcut din democraþie un joc insalubru al
adulterului.
S-a tot spus cã timpul doctrinelor închistate în banale ºi simpliste slogane bune
doar de paradã a trecut. ªi ele au sfârºit
prin a se decupla de la realitãþile unei lumi
în care, dacã nu sunt rãsturnate, cele mai
multe valori ale trecutului ºi-au schimbat
conþinutul, impedanþa, actualitatea chiar. Sau creat, artificial, centri de comandã cu
sârgul unei ierarhii, în mare parte, împrumutatã unei istorii de care ni s-a spus cã ne
este ruºine ºi pe care, totuºi, noile curþi nu
se sfiesc sã le susþinã, sã le alimenteze, sã
le proclame drept unica temelie a celei mai
bune dintre lumile posibile.

Forme de dictat nu mai puþin caduce ºi
agresive decât cele ce-au însângerat secole
Europa ºi lumea; condiþionãri cu vãdite accente de subordonare readuc în conºtiinþele
pânã mai ieri adormite de falange ale unei
Supra-puteri, fãrã o naþionalitate anume, cu
protagoniºti deghizaþi în tribuni ai unui adevãr unic, pagini maligne ale unui trecut ce
pãruse îngropat definitiv.
Topite într-un „internaþionalism” nu mult
diferit de cel stalinisto-maoist ºi atentate, în
fibra lor cea mai intimã, suveranitãþi, identitãþii, independenþe ce-au întreþinut în aspre
momente treaz spiritul unui patriotism elevat ca reper de comuniune în idealuri ºi în
speranþã ºi-au pierdut orice relevanþã. O intelectualã de marcã, italianã de origine dar
trãitoare de decenii în SUA, declara recent
cã da, ea se simte orgolios american, întrebându-ºi conlocutorii dacã existã, structuratã, omologatã constitutiv la nivelul cetãþeanului de rând din cele 28 de naþiuni componente ale UE o conºtiinþã, cu orgoliu cu
tot, de… european. Nu existã, desigur, decât în retorica unor lideri în cãutarea unei
glorii „providenþiale”.
Se spune despre grecii Syrizei cã ar reprezenta o stângã mai periculoasã decât cele
atestate, mai peste tot, alternând, improduc-

tiv ºi jenant, cu aceleaºi nãravuri ºi cu aceleaºi rezultate, la laurii Puterii. Nu subscriu
unei astfel de acuze. În primul rând, fiindcã
votanþii lui Tsipras aparþin în majoritate clasei medii greceºti dezamãgite de „ambele”
ideologii fracturate la stânga ori la dreapta.
ªi, apoi, reverberaþia pe care succesul lor o
probeazã deja în Spania, în Italia, în Portugalia, în Franþa ºi chiar în Germania Angelei
Merkel e un indiciu al unei nevoi de schimbare profunde: nu a democraþiei, ci a revalidãrii, în substanþã ºi în realitatea imediatã, a
regulilor sale de bazã. Care, ele singure, nar trebui sã permitã nimãnui sã descalifice
rezultatul scrutinului din Grecia. Fãrã a nu
descalifica democraþia însãºi.
Poate cã, abia acum, revine în prim-plan
acea ispititoare a treia cale pe care, pe la sfârºitul anilor cincizeci, un înþelept cãrturar ºi
istoriograf de elitã al lungii istorii a democraþiilor ºi a politicii lumii, o sugera ºi o propunea ca alternativã la schismatica diviziune stânga-dreapta. La terza via, aºadar. Nu populistã, ci popularã. Nu în numele unor Puteri
atotºtiutoare ºi dicta-toare, ci chiar al acelor
popoare care, pentru a se simþi cu adevãrat
europene, trebuie sã se recunoascã mai întâi
ºi mai responsabil în propriile ºi strãvechile
lor identitãþi naþionale.

Patru angajaþi de la “T
axe ºi Impozite”
“Taxe
rãmân dupã gratii
Tribunalul Dolj a judecat, ieri, contestaþiile formulate
de inspectorii de la Direcþia de Taxe ºi Impozite din cadrul Primãriei Craiova, acuzaþi de comiterea de fraude
informatice, fals intelectual, înºelãciune ºi abuz în serviciu. Instanþa a hotãrât ca numai patru inspectori sã rãmânã în arest ºi anume: Octavian Cojocaru, Elena Munteanu, Vasilica Bumbac ºi Georgeta Mitroi. Faþã de alþi
nouã inculpaþi din dosar s-a dispus mãsura controlului
judiciar pentru o perioadã de 60 de zile. Este vorba despre Valentina Cãtãnescu, Ioana Moraru, Corina Coadã,
Claudia Bogoi, Lucica Pãsãricã, Petriºor Stepan, Luminiþa Predoaica, Titina Guºiþã ºi Lilioarã Piciu, iar Andreea Gegiu Beldanu rãmâne în continuare în arest la domiciliu. Hotarârea de ieri a Tribunalului Dolj este definitivã,
Claudia Mariana Bogoi ºi Lucica Pãsãricã fiind eliberate

din arestul IPJ Dolj imediat dupã pronunþarea hotãrârii.
Reamintim cã, joia trecutã, poliþiºtii de investigarea
fraudelor ºi procurorii parchetuluid e pe lângã Judecãtoria Craiova au reþinut 14 persoane, foºti ºi actuali
angajaþi ai Direcþieid e taxe ºi Impozite Craiova. În
sarcina lor anchetatorii au reþinut cã în perioada 20072014 au ºters din evidenþa fiscalã informatizatã mai
multe debite din amenzi, în baza unor sentinþe civile
fictive ºi a unor chitanþe nereale, au acordat nejustificat facilitãþi fiscale unor persoane 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, prejudiciul creat bugetului local fiind de aproximativ 650.000 lei.
CARMEN ZUICAN

Trend descendent al „muncii la negru” AJVPS Dolj – veghe statornicã
la fondul cinegetic

În anul 2014, lucrãtorii Serviciului Control Relaþii de Muncã, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj, ºi-au intensificat controalele la agenþii economici, în
vederea depistãrii ºi sancþionãrii „muncii la
negru”. Astfel, au fost verificate 3173 de
societãþi economice, cu 738 mai multe decât ãn 2013, cu un total de 68.116 salariaþi ,
31.998 dintre aceºtia fiind femei. Au fost
acordate 250 de sancþiuni contravenþionale,
213 constând în amenzi în cuantum de
1.706.000 de lei, pentru cei 105
angajatori care foloseau lucrãtori
fãrã forme legale (302, dintre care
50 de femei). Numãrul angajatorilor care foloseaul „munca la
negru” a fost cu 49,7% mai mic
faþã de 2013, iar totalul persoanelor care lucrau fãrã forme legale a fost diminuat cu 47,11%,
comparativ cu aceeºi perioadã de
referinþã. Trendul este descrescãtor de la an la an, astfel cã s-a
ajuns de la 573 de angajatori care
nu respectau legislaþia în 2011, la
105 în 2014, iar numãrul persoanelor depistate fãrã forme legale
de angajare a scãzut de la 1063 –

în 2011 – la 302, trei ani mai târziu. Conform inspectorului ºef al ITM Dolj, Cãtãlin
Mohora, rezultatele au fost posibile datoritã
„datoritã acþiunilor de informare promovate la agenþii economici cu numãr mare de
salariaþi, dar ºi în licee ºi facultãþi, pentru
conºtientizarea persoanelor apte de muncã
asupra riscurilor la care se expun dacã desfãºoarã activitãþi fãrã forme legale de angajare. ”
CRISTI PÃTRU

AJVPS Dolj, care
gestioneazã cel mai
mare numãr de fonduri
de vânãtoare din þarã
(33) – 28 dintre ele luate prin dreptul de preempþiune, restul câºtigate prin licitaþie, conform legislaþiei în vigoare – cu o suprafaþã mai
mare de 300.000 de ha
fond cinegetic, are printre preocupãri, în aceastã
perioadã de iarnã, o veghe statornicã asupra
braconajului, sensibil diminuat, dar ºi în ceea ce
priveºte asigurarea hranei pentru speciile de
vânat. Cum la iepuri se va încheia sezonul
la finele acestei sãptãmâni, conducerea
AJVPS Dolj a recomandat sistarea vânãtorii la aceastã specie, deoarece “au apãrut
fel de fel de momeli otrãvite în fondurile de
vânãtoare, care conduc la diminuarea numãrului de iepuri existent”, dupã cum a afir-

mat directorul AJVPS Dolj, ªtefan Marin.
Acesta a mai spus cã existã o problemã
majorã în ceea ce priveºte numãrul mare
de câini lãsaþi slobozi în zonele limitrofe
Craiovei, cu precãdere la Breasta ºi Bucovãþ, care, în lispa hranei, devin agresivi ºi
pun în pericol speciile de animale.
CRISTI PÃTRU
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Sãptãmâna cu 5 spectacole ºi
9 ateliere de creaþie la TTeatrul
eatrul „Colibri”

În sãptãmâna 26 ianuarie – 1 februarie intrã în lucru „Atelierele
de creaþie” ale Fabricii de poveºti electroCOLIBRI: „Dincolo de
poveste” (coord.: Rodica Prisãcaru), „Micii creatori” (coord.:
Ionica Dobrescu), „Puppets occupy screen” (coord.: Iulia Enculescu), „Primul pas pe scenã” ºi „Unde cu poveºti” (coord.: Alis
Ianoº), „Jocul de-a joaca” (coord.: Oana Stancu), „Bebeti –
magazinul de teatru” ºi „Gazetarul de teatru” (coord.: Laura
Pumnea), „Fabrica de poveºti” (coord.: Adriana Teodorescu).
Mâine, 28 ianuarie, de la ora 10:30, este programatã frumoasa poveste „Albã ca Zãpada”, adaptare dupã
Fraþii Grimm, scenariul ºi regia Iulia Cârstea. Scenografia este semnatã Eustaþiu Gregorian, iar muzica de
Alin Macovei-Moraru. Din distribuþie fac parte actorii
Adriana Ioncu, Oana Stancu, Iulia Cârstea, Alla Cebotari, Ionica Dobrescu, Daniel Mirea ºi Alis Ianoº.
De spectacol se vor bucura elevii ªcolii Gimnaziale
„Nicolae Romanescu” ºi prichindeii Grãdiniþelor „Cãsuþa cu poveºti” ºi „Curcubeul copilãriei”.
Tot miercuri, dar de la ora 19.00, Teatrul ACT
din Bucureºti prezintã pe scena Fabricii de poveºti
electroCOLIBRI spectacolul „Dumnezeul de a
doua zi”, de Mimi Brãnescu, în regia lui Claudiu
Goga, ºi scenografia lui ªtefan Caragiu. Reprezentaþia se adreseazã persoanelor cu vârsta peste 16
ani ºi îi are în distribuþie pe actorii Mirela Opriºor
ºi Vlad Zamfirescu.
Joi, 29 ianuarie, la ora 10.00, elevii ªcolii Gimna-

Sãptãmânã plinã la Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”: „Albã ca
Zãpada”, „Pinocchio”, „Cântãreþii din
Bremen” ºi „Invitaþie la joacã” – toate
din propriul repertoriu, spectacolul
„Dumnezeul de a doua zi” al Teatrului
„ACT” din Bucureºti plus cele nouã
ateliere de creaþie ale Fabricii de poveºti electroCOLIBRI! Dacã la acestea din urmã înscrierile s-au fãcut deja,
pentru reprezentaþii puteþi procura bilete de la Agenþia instituþiei, de luni
pânã sâmbãtã, între orele 10.00 – 13.00
ºi 16.00 – 19.00, iar duminica, în intervalul 10.00 – 13.00. Preþurile sunt 5, 7
sau 10 lei, în funcþie de locul ales în
salã, 5 lei/pers. pentru grupuri organizate, 20 lei pentru spectacolul invitat.

ziale „Mihai Eminescu” îl întâlnesc pe
„Pinocchio”, în spectacolul ce-i poartã
numele, adaptare dupã Carlo Collodi, scenariul ºi regia Cristian Pepino, scenografia creaþie a Cristinei Pepino, pe muzica
lui Dan Bãlan. În distribuþie: Rodica Prisãcaru, Emanuel Popescu, Mugur Prisãcaru, Alla Cebotari, Oana Stancu, Iulia Cârstea, Adriana Ioncu.
Sâmbãtã, 31 ianuarie, la ora 18.00, vor intra în
scenã „Cântãreþii din Bremen”, într-o dramatizare de Patrel Berceanu dupã Fraþii Grimm, în regia
artisticã a lui Valentin Dobrescu. Muzica îi aparþine
lui Alin Macovei-Moraru, iar scenografia, Mirelei
Tofan. Personajele de poveste prind viaþã în interpretarea actorilor Daniel Mirea, Mugur Prisãcaru,
Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu ºi
Alla Cebotari.
Duminicã, 1 februarie, de la ora 11.00, Teatrul
„Colibri” are pregãtitã pentru copii „Invitaþie la joacã”, reprezentaþie interactivã, sub semnul veseliei,
cu celebrul Zdreanþã, de ºi în regia Alexandrei Davidescu. Scenografia spectacolului este o creaþie a
maestrului Eustaþiu Gregorian, iar coloana sonorã este
realizatã de Alin Macovei-Moraru. Din distribuþie fac
parte actorii Iulia Cârstea, Daniel Mirea ºi Alis Ianoº.

De Valentine’s Day se premiazã cele mai frumoase
poveºti de dragoste scrise într-o limbã strãinã
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, în
parteneriat cu Editura „Aius” ºi Facultatea de
Litere a Universitãþii din Craiova organizeazã,
de Valentine’s Day, cea de-a II-a ediþie a concursului de poveºti de iubire, scrise în limbi
strãine (germanã, englezã, francezã, spaniolã,
italianã). Concursul se va desfãºura pe douã
secþiuni: pentru clasele a IX-a – a XII-a ºi pentru studenþi (ciclurile licenþã ºi master). Înscrierile se fac pânã pe data de 9 februarie, iar premiile constau în bani ºi cãrþi.
Dacã eºti pasionat de limbi strãine ºi consideri cã povestea ta de
dragoste, redactatã într-una dintre limbile de circulaþie internaþionalã anterior menþionate, meritã sã
fie cunoscutã, expediaz-o pe adresa Casei de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova (strada
„Traian Demetrescu” nr. 31) pânã
la data de 9 februarie (data-limitã
a Poºtei: 5 februarie).
Poveºtile trebuie sã aibã între
2000 ºi 3000 de semne (caractere
cu spaþii, TNR, 12, 1, 5 rânduri),
nu vor purta semnãtura autorului,
ci un motto. Plicul cu povestea va
conþine încã un plic închis, care,
în loc de adresã, va avea acelaºi
motto, iar în interiorul lui se vor
menþiona numele ºi prenumele autorului, instituþia unde studiazã, vâr-

sta, adresa ºi numãrul de telefon.
Juriul, alcãtuit din Cosmin
Dragoste (limba germanã),
Daniela-Maria Dadovici (limba englezã), Luiza Mitu (limba francezã), Oana-Adriana Duþã (limba
spaniolã), Elena Pîrvu (limba italianã), va þine cont de originalitatea
textului, de structura sa stilisticã ºi
de corectitudinea gramaticalã. Pentru fiecare limbã strãinã, la ambele
secþiuni, vor fi acordate Premiul I
(în valoare de 100 lei), Premiul al
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Studenþii craioveni de la Actorie
îºi dau licenþa cu Shakespeare
Departamentul de
Arte al Facultãþii de
Litere din cadrul
Universitãþii din Craiova vã invitã la
spectacolul de licenþã al promoþiei de
actori 2014-2015,
care va avea loc
mâine, 28 ianuarie,
ora 18.00, în Aula
„Alexandru Buia”
(incinta Facultãþii de
Agronomie). Este
vorba despre premiera piesei „M_A_L_V_O_L_I_I”, dupã „A douãsprezecea noapte” de William Shakespeare, avându-i în distribuþie pe studenþii-actori ai anului III, Artele spectacolului (Actorie): Andrei Coman, Alexandru Nuþã, Viorel Lungu Baron, Emil Trybalski, Alexandru Baca,
Lorena Popa, Andreea Popa, Ella Negurã, Oana Mãrculescu, cãrora
li se alãturã Ion Lucian Dincã (master – Arta actorului). Regia artisticã a spectacolului este realizatã de conf. univ. dr. Alexandru Boureanu. Informaþii suplimentare ºi rezervãri – la Departamentul de
Arte al Universitãþii din Craiova (tel. 0251.413.085).

„T
ablou de iarnã” la Ludotecã
„Tablou
Proiectul „Cãrticica pentru prichindei ºi copii mai
mãricei” continuã
în sãptãmâna 2629 ianuarie, la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”, cu tema
„Tablou de iarnã”.
„Bibliotecarele Secþiei pentru Copii ºi
Tineret au ales-o
gândindu-se cã iarna este cel mai îndrãgit anotimp pentru copii, care le oferã o mulþime de bucurii ºi peisaje superbe. Vom
vedea cum cei mici îºi imagineazã toate acestea în desenele pe care
le vor realiza”, precizeazã reprezentanþii Biroului de presã al instituþiei. La activitãþi participã copii de la Grãdiniþele „Elena Farago”,
„Floarea Soarelui”, „Cãsuþa Fermecatã”, „Traian Demetrescu” –
structurã, „Castelul Fermecat”, „Tudor Vladimirescu” ºi „Ethos”,
ªcolile Gimnaziale „Alexandru Macedonski” ºi „Mihai Viteazul”,
Colegiul Naþional „Carol I”, din Craiova”, precum ºi de la ªcoala
Gimnazialã Bârza, judeþul Olt.

TVR: Serie de spectacole Cehov

II-lea (70 lei) ºi Premiul al III-lea (50
lei) plus premii în cãrþi, oferite de
Editura „Aius” din Craiova. Toþi cei
care decid sã îºi scrie povestea vor
primi diplome de participare. Festivitatea de premiere va avea loc pe 13
februarie, ora 15.00, la sediul Casei
de Culturã „Traian Demetrescu”.

În memoria cunoscutului dramaturg
rus A.P. Cehov (n. 29 ianuarie 1860 –
d. 15 iulie 1904), de la naºterea cãruia
se împlinesc 155 de ani, Casa de Producþie TVR a programat spre difuzare, pe parcursul anului, mai multe piese. Asearã, TVR2 a prezentat capodopera „Trei surori”, a cãrei ecranizare
poartã amprenta maestrului Cornel
Todea, cu premiera în anul 1993. Pe 9
februarie, ora 20.10, TVR2 va readuce în faþa telespectatorilor o altã creaþie cehovianã, pãstratã în Arhiva de Aur
TVR – „Nunta”, de data aceasta în
regia artisticã a lui Beatrice (Bleonþ)
Rancea (premiera TV: 1994). Iubitorii
dramaturgiei ruseºti pot urmãri online, pe www.tvrplus.ro, „Unchiul Vanea”, spectacolul-eveniment cu o distribuþie de excepþie, montat în vara
anului trecut în studiourile TVR, în
regia artisticã a maestrului Yuri Kordonsky (realizat în coproducþie
cu Teatrul „L.S. Bulandra”). Pânã la finele anului, este programatã
ºi ecranizarea altor piese ale marelui dramaturg rus, printre care
„Salonul 6”, în regia lui Vitalie Lupaºcu, ºi „Trei surori”, în versiunea regizoralã a lui Dominic Dembinski (preluat de la Teatrul de
Stat din Constanþa ºi montat recent în studiourile TVR), douã spectacole noi ale cãror filmãri au fost deja finalizate.
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Kremlinul refuzã
sã acorde asistenþã
financiarã
Tiraspolului
Rusia a refuzat, pentru prima
oarã, sã acorde asistenþã
financiarã Transnistriei, la
solicitarea liderului transnistrean Evgheni ªevciuk, în
timpul ultimei vizite a acestuia
la Moscova, relata ieri massmedia din Chiºinãu, citând
cotidianul rus „Nezavisimaia
Gazeta”. Mai mult, ziarul rus
titra „Moscova ar putea ceda
Transnistria în schimbul recunoaºterii Crimeei” ca parte a
Federaþiei Ruse de cãtre Occident. În cadrul recentei sale
vizite în capitala rusã, aºa-zisul
preºedinte al Transnistriei,
Evgheni ªevciuk, a solicitat
Moscovei un ajutor financiar în
valoare de 100 de milioane de
dolari pentru plata pensiilor ºi a
altor obligaþii sociale. Potrivit
„Nezavisimaia Gazeta”, Kremlinul i-a rãspuns printr-un refuz
lui ªevciuk, cãruia i s-a reproºat, între altele, cursele charter
cu care zboarã pe timp de crizã.
Oficialii ruºi ºi-au motivat
refuzul ºi prin faptul cã Rusia se
confruntã ea însãºi cu grave
probleme economice.

Parchetul italian
cere 26 ani de
închisoare pentru
comandantul Costa
Concordia
Parchetul italian a cerut, ieri,
o pedeapsã de 26 de ani ºi 3
luni închisoare pentru Francesco
Schettino (54 de ani), comandantul pachebotului Costa
Concordia, al cãrui naufragiu în
largul Italiei, în apropiere de
coasta insulei Giglio, a fãcut 32
de morþi, dupã ce s-a lovit de o
stâncã în noaptea de 14 ianuarie 2013, informeazã AFP. „Nu
este o pedeapsã exageratã”, a
afirmat procurorul Maria
Navarro, formulând aceastã
cerere de pedeapsã în faþa
Tribunalului din Grosseto
(Toscana), unde fostul comandant Schettino este judecat
pentru omucidere, abandonarea
navei (cu 4.200 de pasageri ºi
membri ai echipajului la bord)
ºi pagube aduse mediului
înconjurãtor. Parchetul a cerut,
de asemenea, încarcerarea
fostului comandant, pentru a
evita fuga acestuia, ºi o serie de
pedepse suplimentare, printre
care decãderea sa din dreptul de
a conduce o navã. Unicul
acuzat în acest proces, început
în 2013, nu era prezent în sala
de audieri, instalatã în teatrul
oraºului Grosseto. Verdictul este
aºteptat la începutul lui februarie. În timpul interogatoriului,
susþinut de mai mulþi procurori
care s-au succedat în timpul
audierii sale, Schettino ºi-a
minimalizat responsabilitatea,
încercând sã parã un comandant
prost informat de echipajul sãu.

ªTIRI
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externe

Alexis Tsipras, liderul Syriza,
desemnat premier al Greciei
Alexis Tsipras, liderul stângii
radicale Syriza, învingãtoare la
alegerile legislative de duminicã,
a fost desemnat ieri premier al
Greciei, dupã ce a depus jurãmântul în faþa preºedintelui þãrii,
Carolos Papoulias, relateazã AFP
ºi EFE. „Voi servi întotdeauna
Grecia ºi interesul poporului
grec”, a declarat Tsipras, în costum bleu, fãrã cravatã, aºa cum
obiºnuieºte sã se îmbrace. Depunerea jurãmântului s-a fãcut în
cadrul unei ceremonii civile, o
premierã în Grecia, þarã ortodoxã, unde aceastã ceremonie avea
în mod tradiþional un caracter religios. Formaþiunea lui Tsipras,
câºtigãtoare a alegerilor legislative, ºi partidul Grecii Independenþi care, la fel ca Syriza, se opune unui acord de asistenþã internaþionalã din partea UE ºi a FMI, au convenit sã formeze împreunã guvernul. Syriza a
obþinut 149 din cele 300 de mandate în Parlamentul grec ºi are nevoie de douã mandate pentru a deþine majoritatea absolutã, a
confirmat, ieri, Ministerul de Interne, pe site.
Buletinele de vot au fost numãrate în totalitate pânã la ora 14.00 GMT (16.00, ora României), chiar în momentul în care liderul
Syriza era desemnat premier. În procente,
Syriza a obþinut 36,34% din sufragii, cu 8,53
puncte mai mult decât Noua Democraþie
(27,81%), partidul conservator al premierului în exerciþiu, Antonis Samaras, care a
obþinut 76 de mandate. Partidul Grecii Independenþi, suveranist ºi de dreapta, s-a clasat al ºaselea, cu 4,75% din voturile exprimate ºi 13 mandate. Cei doi noi aliaþi au,
astfel, în total, 162 de mandate în Parlament
(149+13). A treia formaþiune, aflatã mult în
urmã, este Zori Aurii, de inspiraþie neona-

zistã, care este însã foarte stabilã, cu 6,28%
ºi 17 mandate. Clasat imediat dupã, To Potami (Riviera) - un nou-venit, creat în 2012
de cãtre un jurnalist vedetã de televiziune
care a reuºit deja sã trimitã doi deputaþi în
Parlamentul European (PE) - a obþinut
6,05% din voturi ºi 17 mandate de deputat.
KKE (comuniºtii) se aflã pe locul cinci, cu
5,47% din sufragii ºi 15 mandate, iar pe locul ºapte, ºi ultimul, se claseazã Pasok (socialiºtii), care a obþinut 4,68% din voturile
exprimate ºi 13 deputaþi.
Dupã aflarea rezultatelor finale ale alegerilor legislative din Grecia, reacþiile internaþionale au început sã curgã în lanþ. Cancelarul
german, Angela Merkel, se aºteaptã ca viitorul guvern de la Atena sã respecte angajamentele asumate pânã în prezent de Grecia
în materie de reforme economice ºi austeritate bugetarã, a declarat, ieri, Steffen Seibert,
purtãtorul de cuvânt al ºefei Executivului german, citat de AFP. Preºedintele francez, Francois Hollande, l-a felicitat pe Alexis Tsipras
pentru victoria partidului sãu, a amintit „prietenia care uneºte Franþa ºi Grecia” ºi i-a trans-

mis lui Tsipras dorinþa sa de a
continua cooperarea strânsã între cele douã þãri, potrivit unui comunicat. „Alegerile din Grecia vor
creºte incertitudinea economicã
în Europa”, a scris, la rândul sãu,
premierul britanic, David Cameron, pe contul sãu de Twitter.
Preºedintele rus, Vladimir Putin,
„s-a declarat sigur cã Rusia ºi
Grecia vor continua sã îºi consolideze cooperarea tradiþional
constructivã în toate domeniile ºi
vor putea coopera în mod eficient
pentru a rezolva problemele actuale din Europa ºi din lume”, a
precizat Kremlinul într-un comunicat. La rândul sãu, Casa Albã a
anunþat cã se aºteaptã la o cooperare „strânsã” cu noul guvern grec, relateazã AFP. Premierul conservator al Spaniei, Mariano Rajoy, care a fãcut campanie pentru adversarul
lui Tsipras, premierul în funcþie al Greciei,
Antonis Samaras, a menþionat cã sperã „cã
rezultatul electoral va conduce la instaurarea
unui guvern stabil, angajat în favoarea integrãrii europene”.
Preºedintele Comisiei Europene, JeanClaude Juncker, a precizat ieri cã va studia
„în detaliu lista” dorinþelor noului guvern de
la Atena, dar a amintit cã existã reguli pe
care Grecia trebuie sã le respecte, relateazã
agenþia EFE. „Vom vedea ce doreºte noul
guvern grec ºi vom discuta cu el, la fel cum
discutãm cu toate guvernele (...) ºi vom studia în detaliu lista dorinþelor sale”, a semnalat ºeful Comisiei Europene, referindu-se la
o eventualã modificare a termenilor acordului de asistenþã pentru Grecia. Întrebat de
ziariºti despre posibilitatea unei noi reduceri
a datoriei Greciei, Juncker a rãspuns cã
aceasta nu este o „chestiune urgentã”.

Ucraina: A fost declaratã starea de urgenþã
în regiunile Doneþk ºi Lugansk
Guvernul de la Kiev a anunþat,
ieri, instituirea stãrii de urgenþã în
regiunile separatiste Doneþk ºi Lugansk, unde insurgenþii proruºi au
declarat cã au în plan crearea unui
front comun dupã ce au lansat,
vineri, o nouã ofensivã împotriva
trupelor guvernamentale, transmite
agenþia EFE. De asemenea, a fost
instituitã starea de alertã maximã

pe întreg teritoriul Ucrainei. Premierul Arseni Iaþeniuk a declarat
cã va conduce o comisie statalã
de aplicare a stãrii de urgenþã, care
va monitoriza direct situaþia în zonele de conflict, obiectivul acestei
decizii fiind de a asigura „coordonarea activitãþilor tuturor organelor puterii, pentru a garanta securitatea cetãþenilor”. De partea se-

paratiºtilor, liderul autoproclamatei „republici populare” Doneþk,
Alexandr Zaharcenko, a admis cã
aceastã entitate intenþioneazã cã
creeze, împreunã cu regiunea separatistã vecinã Lugansk, un front
militar comun împotriva armatei
ucrainene. Acelaºi Zaharcenko a
anunþat, sâmbãtã, lansarea unei
ofensive asupra oraºului-port Mariupol, unde cel puþin 30
de civili au fost uciºi ºi
circa 100 rãniþi în urma
unui bombardament cu
rachete Grad ºi Uragan
lansate, conform OSCE,
dinspre zonele controlate de separatiºti. Dar el a
revenit ieri asupra acestei declaraþii, afirmând cã
nu a fost lansat nici un
asalt asupra acestei localitãþi, unii analiºti estimând cã acesta a încercat sâmbãtã sã distragã
atenþia de la ofensiva separatiºtilor în direcþia oraºului Debalþevo.
Pe de altã parte, preºedintele rus, Vladimir
Putin, a acuzat, ieri, armata ucraineanã cã este

o „legiune strãinã a NATO”, utilizatã de cãtre occidentali pentru a
„izola” Rusia. ‘”Spunem adesea:
armata ucraineanã, armata ucraineanã. În realitate, cine luptã acolo? Sunt ºi unitãþi ale forþelor armate, dar, în mare parte, sunt aºazisele «batalioane de voluntari naþionaliºti»”, a declarat Putin, potrivit agenþiei TASS, în faþa studenþilor de la Universitatea de Mine
din Sankt Petersburg, al doilea oraº
ca importanþã din Rusia. „De fapt,
nu este o armatã, ci o legiune strãinã, iar în cazul dat — o legiune
strãinã a NATO, care nu are scopul de a apãra interesele naþionale
ale Ucrainei. (...) Sunt cu totul alte
scopuri ºi acestea sunt legate de a
obþine o izolare geopoliticã a Rusiei, ceea ce în nici un caz nu coincide cu interesele naþionale ale poporului ucrainean”, a adãugat liderul de la Kremlin. În paralel cu declaraþiile lui Putin, la Bruxelles avea
loc o reuniune „extraordinarã” a
Comisiei NATO-Ucraina, la nivel
de ambasadori, în urma unei solicitãri din partea Kievului. ªi UE a
decis convocarea unei reuniuni
extraordinare a miniºtrilor sãi de
Externe, pentru joi, la Bruxelles.

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Nimic prea bun pentru un
cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,
Romantic, Dragoste
12:20 Discover România
12:30 Lumea ºi noi
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Discover România
17:00 Ronald Reagan-Un
parcurs american
18:00 Cãlãtorie printre gusturi
18:30 Clubul celor care
muncesc în România
18:35 Sebastian
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care
muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Doamne... ce mãcel!
2011, Franta, Germania,
Polonia, Comedie, Dramã
01:09 Andografia zilei
01:10 Telejurnal
02:00 Sport
02:20 Vorbeºte liber!

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Maruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cine sunt?
1998, Hong Kong, Acþiune,
Aventuri, Comedie, SF, Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 CSI: New York - Criminaliºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
00:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã, Thriller

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Poftiþi pe la noi! (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Istorii încâlcite
08:30 Cap compas
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Holocaust-70 ani
11:10 Trei surori
14:00 Spre neuitarea lor-Oliver
Lustig
14:20 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 De neuitat pentru
eternitate
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Drumul lui Leºe
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,
Thriller
01:00 Spre neuitarea lor-Oliver
Lustig
01:20 5 minute de istorie
01:30 Rezistenþa prin culturã
02:00 De neuitat pentru
eternitate
03:00 Cap compas
03:30 Memorial ’90
04:20 Telejurnal TVR 2

HBO
07:20 Plan de joc
09:10 Jesse Stone: Prezumþia
de nevinovãþie
10:40 Moulin Rouge!
12:50 Cântecul îngerilor
14:20 Bolt
16:00 Douã vieþi
17:40 Noe
20:00 Viaþa ca o casã
22:05 Activitate paranormalã 4
23:35 Ray Donovan
00:30 Ray Donovan
01:20 Sindromul post-divorþ
02:50 Furia
04:30 Bucureºti, unde eºti?

07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 Clona (R)
09:15 Regina inimilor (R)
10:30 Puterea destinului
12:00 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Complicea (R)
15:00 Cununa de lacrimi
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Clona
18:00 Regina inimilor
19:00 Puterea destinului
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme
02:00 Doamne de poveste

PRO CINEMA
08:15 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
10:15 La bloc
11:45 Povestea unui cavaler (R)
14:30 Diferit de ceilalþi (R)
2006, Dramã
16:30 Roxanne
1987, Canada, Comedie,
Romantic, Dragoste
18:30 Afurisitul de telefon!
2000, SUA, Comedie, Dramã
20:30 LXD: Legiunea extraordinarilor dansatori 2
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,
Muzical
22:30 Super-rãi
2007, SUA, Comedie
00:45 LXD: Legiunea extraordinarilor dansatori (R)
2010, Acþiune, Aventuri, Muzical
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 N-are mamã, n-are tatã!
23:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next
Generation
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Revendicarea (R)
08:30 Click! Poftã bunã! (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Amintiri din viitor (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Legaturi de sange
2010, Dramã, Romantic
13:30 Teleshopping
14:00 Secrete de stil (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Codul magicienilor
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
17:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Familii la rãscruce
20:30 Sanctuarul
2001, SUA, Dramã, Romantic,
Thriller, Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Legãturi de sânge (R)
2010, Dramã, Romantic
01:00 Miss fata de la þarã
03:00 Sanctuarul (R)
2001, SUA, Dramã, Romantic,
Thriller, Dragoste
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Focus din inima României
(R)
06:00 Familii la rãscruce (R)

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,
Romantic
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs
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programe TV / utile

Noe
Se difuzeazã la HBO, ora 17:40
E o lume lipsitã de speranþã.
Ploile nu mai udã þãrâna cotropitã de atâtea ori de hoarde
barbare, iar aceasta nu mai
rodeºte. Înconjurat de cruzime ºi abuzuri, Noe este un om
de ispravã. Luptãtor experimentat, mag ºi vindecãtor, nu
îºi doreºte decât sã trãiascã
în pace alãturi de familia sa.
Cu toate acestea, în fiecare
noapte în visele sale apare un
potop fãrã de sfârºit. Sã fie
semn cã lumea se va sfârºi?

Cine sunt?
Se difuzeazã la PRO Tv,
ora 20:30
Jackie Chan este singurul supravieþuitor al unui accident de
avion în jungla Africii de Sud,
dupã o misiune de rãpire a trei
cercetãtori care eºueazã. În
urma accidentului, Chan îºi
pierde memoria ºi astfel întrebarea "Cine sunt?" devine numele
lui. Fiind recunoscut de agentul
Morgan al CIA care trimite asasini pe urmele lui, Cine-sunt
ajunge pânã la Rotterdam în
cãutarea identitãþii sale ºi descoperirea secretelor care plutesc în jurul acestei misiuni.

Sanctuarul
Se difuzeazã la Prima Tv,
ora 20:30
O celebrã fotografã (Costas
Mandylor) este urmãritã de
ceva timp. Se întoarce pe
insula unde a crescut în
încercarea de a scãpa de
urmãritor, iar aici se bucurã
de relaxarea de care avea
nevoie. Totuºi, nu poate
scãpa de sentimentul cã este
urmãritã în continuare. Filmul
împleteºte genurile dramã,
romantic, thriller, dragoste.
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 27 ianuarie 2015 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4800 ............. 44800
1 lirã sterlinã................................5,9881....................59881

$

1 dolar SUA.......................3,9888........39888
1 g AUR (preþ în lei)........164,4222.....1644222

METEO

marþi, 27 ianuarie - max: 4°C - min: 0°C

Înnorat,
izolat
averse
ploaie
ploaie
de
ploaie
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publicitate

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin Centrul Multifunctional Craiova scoate la licitaþie publicã deschisã în vederea închirierii spaþiilor disponibile (spaþii depozitare
subsol, expoziþional permanent Parter ºi
Etaj 1; spaþii birouri - etaj 2; spaþii interior
ºi exterior pentru alimentaþie publicã). Documentaþia necesarã se procurã de la Centrul Multifuncþional Craiova, str. Târgului
nr. 26, etaj 2, camera 211. Data limitã pentru depunerea ofertelor este în fiecare zi
de luni, miercuri ºi vineri panã la orele
11.00. Licitaþia va avea loc la Centrul Multifuncþional Craiova, str. Târgului nr. 26, saptãmânal –în fiecare zi de luni, miercuri ºi
vineri, orele 12:00, Relaþii suplimentare la
telefon: 0765.577.711; 0769.268.690
Titular S.C. ENERGY LEU S.R.L.
anunþã publicul interesat asupra elaborãrii primei versiuni a PUZ (PUG) localitatea
(adresa) Dãbuleni, T 228, P 8,9, 9/1 ºi declanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.1, Craiova, judeþul Dolj, site: http://apmdj.anpm.ro, la sediul titularului str. Câmpului
nr.2, Craiova. Comentariile ºi sugestile se
vor transmite în scris la sediul APM Dolj,
în termen de 18 zile calendaristice, de la
data prezentului anunþ.
Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regionalã a Finanþelor Publice
CRAIOVA/ Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj / Serviciul Colectare, Executare Silita Persoane Fizice. Numãr de înregistrare ca operator de date
cu caracter personal 19282. În temeiul art.
162 alin.(1),(2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedurã Fiscalã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se face cunoscut cã în ziua de 10.02.2015, ora 15,00,
în localitatea Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 10, se vor vinde prin
licitaþie publicã urmãtoarele bunuri imobile proprietate a debitorului RÃCÃREANU LIANA, cu domiciliul/sediul în Localitatea CRAIOVA, Ale 8 TEILOR, nr. 9, judetul DOLJ, CNP2: 2600110163232 - IMOBIL compus din teren intravilan (360mp)
si cladire cu regim de inaltime S+P+E
(Sc=91 mp, Sd=236 mp), situat in Localitatea Craiova, Cart. Ghercestii Noi, Bariera Valcei, Aleea VIII Teilor nr. 9, jud Dolj.

preþ pornire licitaþia a I-a 283000. lei, exclusiv TVA; Cota de taxã pe valoarea adãugatã pentru vânzarea bunurilor imobile este
stabilitã în conformitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Bunurile imobile mai sus
menþionate sunt grevate de urmãtoarele:
Creditori * 6) Sarcini * 7) AJFP DOLJ. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare, înainte de
data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi
în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã
prezinte, pânã la termenul de vânzare sau,
în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua
precedentã termenului de vânzare (camera 9): oferte de cumpãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma
scrisorii de garanþie bancarã. Taxa de participare reprezintã 10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei, în contul
IBAN RO16TREZ2915067XXX005062, cod
fiscal 4830007 deschis la Trezoreria Craiova; împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant; pentru persoanele juridice de naþionalitate românã, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de
oficiul registrului comerþului; pentru persoane juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã;pentru persoanele fizice strãine, copie de pe paºaport
(cu respectarea prevederilor Legii nr. 312/
2005); pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; dovada
emisã de organele fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând sã se prezinte
la data stabilitã pentru vânzare ºi la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestaþie la instanþa judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoºtinþã, în conformitate
cu prevederile art. 172-173 din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Potrivit
dispoziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaþii
suplimentare, vã puteþi adresa la sediul
A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit Firmilian nr.
2, cam. 9, sau la telefonul nr. 0251/402285.
Data afiºãrii: 27.01.2015.
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Colectivul Primãriei Sopot
transmite sincere condoleanþe familiei îndurerate la
marea pierdere a celui ce a
fost viceprimar POPESCU
DUMITRU coleg ºi suflet de
neînlocuit, care ºi-a fãcut datoria ºi a ºtiut totdeauna sã
aprecieze omul ºi pe care neam bazat cu toþii. Fie ca Bunul Dumnezeu sã-i aºeze sufletul bun în rândul celor drepþi.
Pioasã amintire!
ANIVERSÃRI Societate de contabili-

Doamnei SANDU ALISA la zi aniversarã îi
urãm „La Mulþi Ani”,
multã sãnãtate, fericire. Familia Florescu.

CERERI SERVICIU

Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vânzãtoare orice magazin,
îngrijire copii ºi bãtrâni.
Telefon: 0251/552.089;
0747/072.570.
Doamnã tânãrã doresc îngrijire copil. Telefon: 0720/008.623.
Instalator cu experienþã solicit angajare. Telefon: 0762/ 837.734.

OFERTE SERVICIU

URGENT! Cãutãm babysitter pentru Italia,
perioadã 3-6 luni, salariu 700-1.000 Euro.
Telefon: 0742/195.107.
Caut doamnã vãduvã
sub 65 ani pentru menaj uºor la bâtrân 74
ani, 2 zile / sãptãmânã.
Telefon: 0766/304.708.

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Persoanã tânãrã serioasã fac menaj, dupã
ora 16.00. Telefon:
0764/760.882.

tate oferim servicii de
calitate ºi complete la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0742/179.600.
Persoanã serioasã îngrijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã îngrijim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 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) Craioviþa Nouã, bl.
162B, etaj 1. Telefon:
0770/496.453.
Vând 2 camere, ultracentral, ultralux, A.C., internet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
Particular vând apartament 2 semidecomandat etaj 1/4 cu îmbunãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.
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Colectivul Consiliului Local Sopot regretã trecerea
în nefiinþã a celui ce a fost
om de nãdejde, un suflet
bun ºi generos, viceprimar
POPESCU DUMITRU.
Ne rugãm Bunului Dumnezeu pentru odihna veºnicã
a sufletului sãu de neînlocuit. Regrete eterne! Sincere condoleanþe familiei
la marea pierdere!
3 - 4 CAMERE

Particular, vând apartament 4 camere, parter, zona Caracal. Telefon: 0724/512.304;
0746/914.824.
CASE
Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8 ha
teren arabil urgent,
convenabil. Telefon:
0722/266/718.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil. Telefon: 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 gospodãreºti în centrul comunei Periºor cu teren
17 ari, preþ negociabil.
Telefon: 0751/035.819;
0730/366.954.

Vând casã la Negoieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din betonfier ºi teren agricol. Telefon: 0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5
camere izolatã termic,
termopane, încãlzire
centralã sau schimb
cu 2 apartamente a 2
camere / variante. Telefon: 0746/498.818.

TERENURI

VÂND 750 mp, Malu
Mare, 9 Euro/mp. Telefon: 0768/104.581.
Vând 400 mp teren intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F, 13
m la stradã, cadastru.
Preþ 1,5 euro/m.p. Telefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren 5000 mp
Braniºte (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. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geotehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

publicitate
Comuna Cetate anunþã elaborarea
primei versiuni a planului PUZ Lac
Rãþãrie ºi Lac Cazan Bocu ºi declanºarea 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 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.
Ocazie! Vând, închiriez teren, Calea Bucureºti, km 9, ideal
halã, showroom,
1000 m, benzinãrie,
parc auto, sau schimb
cu apartament. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 3000 mp
în satul 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. Telefon: 0732/
381.876.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul
este în stare de funcþionare. Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA 1310. Telefon: 0744/231.278.
STRÃINE
VÂND Ford Focus
2012, 9.000 Euro. Telefon: 0768/104.581.
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, calitate, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând mobilã dormitor
tineret tip MOBEXPERT. Telefon: 0251/
412.966.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând þiglã JIMBOLIA ºi
cãpriori. Telefon: 0722/
943.220.
Vând sobe din teracotã cu 10 rânduri. Telefon: 0757/072.050.
Vând vin roze 5 lei/kg.
Telefon: 0351/425.559.
Vând saltea Dormeo 2/
1 m cu husã nefolositã
- 100 lei, 2 ferestre cu
toc ºi geam - 25 lei /
bucatã, lustree cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã.
Telefon: 0770/303.445.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Telefon: 0725/576.141.
Vând maºinã de spãlat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn masiv,
geamuri cristal (2,052,37- 0,60), cãrþi beletristicã, stare bunã. Telefon: 0737/639.237.

Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Cruce marmurã 1200 /
400 / scrisã – 80 lei, sãpun de casã 5 lei/kg,
covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând cãzãnel de 35 litri.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plasticcutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
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 salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã 250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 2 televizoare. Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
CUMPÃRÃRI DIVERSE Pensionar scund,

65/1,60 caut femeie
nevoiaºã, modestã,
vãduvã pentru prieDECESE
CONDOLEANÞE
tenie, tot restul vie- Cu multe lacrimi ºi ne- AbsolvenþiiColegiudurere în su- lui „Fraþii Buzeºti”,
ÎNCHIRIERI OFERTE þii. Constantin C-tin - mãrginitã
flet
familia
Popescu
comuna Dãnciuleºti
Vând cauciucuri cu Închiriez spaþiu comercial
Sabin anunþã cã, pe promoþia 1955, clasa
mp Craioviþa Nouã nr. 136 - Gorj.
24.01.2015 a plecat A deplâng decesul
jantã 155/13 noi, ara- 140
(zona Segarcea). Teledintre noi, pentru a fi colegului ing. DAN
DIVERSE
gaz voiaj cu douã fon: 0767/772.498.
lângã pãrinþii noºtri
ochiuri cu butelie, po- Închiriez magazin stra- Singura argintãrie dragi fratele POPESCU MANOLE ºi transmit
condoleanþe familiei
lizor unghiular (flex) dal, cu toate utilitãþile, din Craiova, situa- DUMITRU (PUIU), suflet îndoliate!
ºi generos, resD 125/ 850 W, foar- Dezrobirii. Telefon: 0351/ tã în ValeaVlãicii iubitor
pectos ºi drept, gata Familia Constantin
fecã tãiat tablã de 437.906; 0755/032.920. (vis-a-vis de Elec- sã-ºi ajute aproapele,
Ghenea deplânge
banc, canistrã alumi- Închiriez spaþiu comercial. trica) unde gãsiþi bi- viceprimar al comunei trecerea în eterniDolj. Înmormânniu nouã 20 l, reduc- Telefon: 0744/ 391.195. juterii lucrate ma- Sopottarea are loc azi, tatre a distinsei
tor oxigen sudurã, al- MATRIMONIALE nual, cu argint la 27.01.2015, în comuna doamne GABRIELA
ternator 12V nou, Pensionar 66/170/85, schimb ºi manope- Sopot, sat Sîrsca. Îi vom DGÃGHICI ºi transo vie ºi veºnicã
delcou aprindere Da- nefumãtor doresc ra/obiect. Telefon: pãstra
amintire. Dumnezeu sã-l mite condoleanþe
cia 1310 nou, arzã- doamnã pensionarã 0351/423.493.
familiei îndoliate!
aibã în pazã!
sub 60 ani, pentru prietoare gaze sobã D tenie – cãsãtorie. Te600 mm. Telefon: lefon: 0351/181.202;
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
0251/427.583.
0765/472.745.
TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA

GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi Craioviþa Nouã. Telefon: 0740/887.095.
0760/678.231
Vând cinci bare cornier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zincatã 2/1 m, televizor
color Grunding diagonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Telefon: 0251/428.437.
Maºinã de cusut Ileana, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defectã. Telefon: 0251/
417.493.

VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
Derby oltenesc în Zãvoi
Runda a 16-a din Liga Naþionalã se va
încheia astãzi cu încleºtarea olteneascã
dintre HCM Rm. Vâlcea ºi SCM Craiova,

meci programat de la ora 17:00, în direct
la Digi Sport 2.
Alb-albastrele se aflã actualmente pe
locul 4 al ierahiei,
cu 33 de puncte,
în timp ce gruparea din judeþul vecin e pe 9, cu 17
puncte.
În partida tur,
disputatã la 7 septembrie în Bãnie,
fetele lui Aurelian
Roºca s-au impus
la 6 goluri 24-18.
Dacã vine vorba ºi de partidele
oficiale din acest
an, trei la numãr,
Craiova a câºtigat
doar optimea de
Cupã cu Rapid

(d), pierzând în campionat cu liderul Baia
Mare (d) ºi cu HCM Roman (a). De partea cealaltã, Vâlcea a avansat ºi ea în
Cupã, dispunând de Ploieºti (a), iar în
campionat a contabilizat o victorie ºi un
eºec, 27-19 cu Slobozia (a) ºi 27-29 cu
U Cluj (d).

Tragere cu noroc
în Cupã
Ieri la prânz a avult loc tragerea la
sorþi a sferturilor Cupei României, competiþie unde SCM va primi pe teren propriu replica celor de la Cetate Devatrans
(locul 10 în campionat). Nu la fel de
norocoasã a fost adversarea Craiovei de
azi, care va primi viza “galacticelor” de
la CSM Bucureºti. În rest, Neptun Constanþa va întâlni pe HCM Brãila ºi HCM
Baia Mare pe U Cluj. Partidele se vor
disputa într-o singurã manºã, în data de
25 martie.

VOLEI (M) - Divizia A1

SCM, trei puncte
cu Steaua
Revenitã în întrecerea internã dupã
eliminarea din CEV Cup cu Trentino,
SCM U Craiova a trecut cu 3-1,
duminicã searã, la Polivalentã, de
Steaua, într-un meci contând pentru
etapa cu numãrul 13 a Diviziei A1.
Pe seturi, scorul a fost urmãtorul:
25-18, 25-23, 23-25, 25-21.
Graþie acestei victorii, bãieþii lui
Dan Pascu au adunat 27 de puncte,
menþinându-se pe locul 4.
Pentru SCM urmeazã acum meciul
tur din sferturile Cupei României,
miercuri (17:00), la Polivalentã,
contra lui CSM Bucureºti, dupã care,
sâmbãtã (tot de la 17:00), în campionat, va înfrunta, în deplasare, pe a
doua clasatã, Municipal Zalãu.
Ambele partide vor fi transmise în
direct pe canalele Digi Sport.

AUSTRALIAN OPEN: Mergea ºi Inglot, victorie fenomenalã contra fraþilor Bryan
Pentru un loc în semifinale, duel pe jumãtate românesc, cu perechea Tecãu/Rojer
Tandemul Florin Mergea/Dominic Inglot (Marea
Britanie), favoriþi 14 la Australian Open, au obþinut un
succes rãsunãtor ieri, scor 7-6 (4), 6-3 în optimile de
finalã, în compania fraþilor Bob ºi Mike Bryan, principalii favoriþi la cucerirea trofeului. Americanii, pe care
Mergea ºi Inglot i-au învins în a 400-a sãptãmânã în
care aceºtia sunt numãrul 1 mondial, reprezintã cel
mai de succes cuplu din jocul de dublu, având în palmares nu mai puþin de 16 titluri de Grand Slam, dintre
care 6 la Melbourne, plus alte 103 turnee câºtigate la
aceastã probã.
“A fost o experienþã incredibilã astãzi. Am mai jucat cu fraþii Bryan de câteva ori ºi ei sunt legendele
jocului de dublu. A fost un meci bun ºi suntem foarte
fericiþi acum. Trebuie sã rãmânem agresivi în continuare. Sunt foarte bucuros de cum a ieºit ºi sperãm

sã continuãm la fel”, a spus Mergea, pentru site-ul
oficial al competiþiei.
În sferturile de finalã, Mergea ºi Inglot se vor duela cu Horia Tecãu ºi Jean-Julien Rojer (Olanda), cap
de serie numãrul 6, triumfãtori, de asemenea ieri, scor
3-6, 7-5, 7-6 (5) în faþa cuplului Eric Butorac/Sam
Groth (SUA/Australia), cap de serie numãrul 12.
Altfel, Simona Halep (nr. 3 WTA) a întâlnit-o azi
noapte (2:00), în jocul de deschidere al zilei a 9-a de
pe “Rod Laver Arena”, pe Ekaterina Makarova (Rusia, nr 11 mondial), meci din sferturile de finalã
În programul de marþi se aflã ºi Florin Mergea,
care va juca sau va fi jucat în optimile probei de
dublu mixt, alãturi de olandeza Michaella Krajicek,
împotriva cuplului Kristina Mladenovic/Daniel Nestor
(Franþa/Canada, cap de serie numãrul 3).

CUPA AFRICII – Grupa A:

Nonfavoritele,
braþ la braþ în sferturi
Guineea Ecuatorialã ºi
Congo au eliminat din
competiþie mai valoroasele Gabon ºi Burkina
Faso, avansând împreunã în sferturile de finalã
ale Cupei Africii. Cu doar
douã puncte înaintea
rundei finale a Grupei A,
gazdele din Guineea
Ecuatorialã aveau neapãratã nevoie de victorie cu
vecina Gabon, care adunase cu un punct mai
mult. ªi a fost una clarã, cu 2-0, goluri Javier
Balboa (55 pen.) ºi Iban
Salvador 86. În cealaltã
disputã, surprinzãtorul
lider Congo (4p) a trimis
acasã finaliºtii din urmã
cu doi ani, dispunând de
burkinavezi cu 2-1.
Dupã reuºita din minutul
51 a lui Bifouma, doar
un minut au trãit vice-

campionii iluzia unei calificãri – Bance (86), respectiv Ondama (87).
Asearã, dupã închiderea ediþiei, echipele calificate de mai sus ºi-au
aflat rivalele din sferturile de finalã, dupã disputarea meciurilor din
Grupa B, Insulele Capului Verde (2p) – Zambia
(1p) ºi DR Congo (2p) –
Tunisia (4p).
Astãzi, CAN programeazã meciurile finale
din Grupa C, Africa de
Sud (1p) – Ghana (3p)
ºi Senegal (4p) – Algeria
(3p). Cât priveºte Grupa D, mâine, Camerun
va întâlni Coasta de Fildeº, iar Guineea pe Mali.
În aceastã grupã toate
echipele se aflã la egalitate perfectã, douã
puncte ºi golaveraj 1-1.

CUPA ASIEI: Coreea
de Sud, prima finalistã
Dublã medaliatã cu
bronz în 2007 ºi 2011, reprezentativa Coreei de Sud
a acces, ieri, în ultimul act
al celei de a patra ediþii a
Cupei Asiei, dupã ce a dispus, la Sydney, cu 2-0 de
Irak. Golurile trupei pregãtite de germanul Uli Stielike au venit simetric, câte
unul pe reprizã, purtând

semnãturile lui Jung-Hyub
Lee (20) ºi Young-Gwon
Kim (50).
Sud-coreenii vor afla cu
cine se vor bate pentru trofeu azi, odatã cu disputarea ceileilalte semifinale,
care va opune gazdei ºi vicecampioanei en-titre,
Australia, replica Emiratelor Arabe Unite.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL
MONDIAL (QATAR)
Optimi de finalã
Rezultate consemnate duminicã: Austria –
Qatar 27-29 (14-13),
Slovenia – Macedonia
30-28 (16-15), Spania –
Tunisia 28-20 (18-9),
Croaþia – Brazilia 26-25
(13-15).
Asearã, dupã închide-

rea ediþiei: Germania –
Egipt, Polonia – Suedia,
Islanda – Danemarca,
Franþa – Argentina.
Program
sferturi
(mâine): Croaþia – Polonia/Suedia, Qatar – Germania/Egipt, Spania – Islanda/Danemarca, Slovenia – Franþa/Argentina.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL Anglia – FA Cup: Chelsea –
Liverpool.
DIGI SPORT 2
17:00 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã: HCM
Rm. Vâlcea – SCM Craiova / 18:30 –HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã:
ªtiinþa Bacãu – Dunãrea
Cãlãraºi / 21:45 – FOTBAL Italia – Cupa: Milan
– Lazio.
DIGI SPORT 3
18:00 – VOLEI (M) –
Liga Campionilor: Tomis
Constanþa – Copra Piacenza.
EUROSPORT
2:00, 10:30 – TENIS –
Australian Open: ziua a 9a / 15:00 – SÃRITURI CU
SCHIURILE (M, F) – Universiada, la Strbske Pleso, în Slovacia / 18:45 –
SCHI ALPIN (M) – Cupa
Mondialã, la Schladming,

în Austria / 20:00 – FOTBAL – Cupa Africii pe
Naþiuni, în Guineea Ecuatorialã: Senegal – Algeria
/ 22:00 – SCHI ALPIN
(M) – CM, la Schladming,
în Austria / 2:00 – TENIS
– Australian Open: ziua
a 10-a.
EUROSPORT 2
11 : 0 0 – F O T B A L –
Cupa Asiei, semifinala 2:
Australia – Emiratele Arabe Unite / 13:30 – BIATLON (F) – Universiada,
la Osrblie, în Slovacia /
20:00 – FOTBAL – Cupa
Africii pe Naþiuni, în Guineea Ecuatorialã: Africa
de Sud – Ghana / 22:00
– BASCHET (M) – Eurocupa: Cedevita Zagreb –
Virtus Roma.
TVR 3
19:00 – BASCHET (M)
– Liga Balcanicã: SCM U
Craiova – KK Mornar
Bar.

C
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Ultimul test –
un fiasco
Ultimul amical al Craiovei în
primul stagiu din Antalya a fost un
eºec din toate punctele de vedere,
ca scor, ca joc ºi ca jucãtori accidentaþi. Universitatea a pierdut în
faþa unei echipe aflate la startul pregãtirii (pe 20 februarie ruºii au
ajuns în Belek) ºi care cedase primul meci amical, cu câteva zile în
urmã, la scor, 4-1, în faþa polonezilor de la Lechia Gdansk. Craiovenii au avut un ºut în barã la de-

but, prin al treilea jucãtor din Capul Verde care ar putea semna cu
Universitatea. Ericson Jorge Silva
Rodrigues Duarte este mijlocaº
stânga, are 27 de ani ºi în sezonul
actual a jucat în 8 meciuri pentru
Vitoria Setubal, locul 14 în prima
ligã portughezã, unde este coleg cu
fostul „ceferrist” Dani. Ruºii au
abordat meciul ca ºi pe unul oficial ºi au vãzut destul de repede
un cartonaº roºu, în minutul 28,

M

Y

K
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Alb-albaºtrii au
jucat slab ºi fost
învinºi de ruºii
de la Anji,
pierzând ºi
câþiva jucãtori
din cauza
accidentãrilor
Maximov fiind însã substituit cu
un alt jucãtor. Duritãþile au continuat, iar în finalul primei pãrþi,
Herghelegiu a fost accidentat dur
la genunchi. În partea secundã,
ruºii au punctat ºi la fotbal, Andreev marcând singurul gol al meciului. Nu au fost folosiþi: Vãtãjelu, Avrãmia ºi juniorii din lot, în
timp ce Sin ºi Bancu sunt accidentaþi, Ferfelea ºi Curelea sunt pe lista
de transferuri, iar Nuno Rocha ºi
Kay - la Cupa Africii. Pe site-ul
oficial al ruºilor, la logoul Universitãþii Craiova apare stema cu leul,
nu cea folositã acum.

Pauzã de 3 zile
între cele 2 stagii
La finalul partidei cu Anji, Alex
Mateiu a spus: „Am întâlnit o
echipã foarte bunã, care este pe
locul 1 în liga a doua din Rusia,
o echipã agresivã, care a jucat
foarte bine. E bine cã ne-am fãcut ºi noi jocul, ne pare rãu cã
nu am obþinut un rezultat mai
bun. Domnul Cârþu ne-a certat
astãzi pentru cã vrea sã câºtigãm
fiecare joc. Avem acum 3 zile li-

Universitatea Craiova –
Anji Machacikala 0-1
A marcat: Andreev ’62.
Universitatea Craiova: Bãlgrãdean (46 Brac 65 Straton) –
Dumitraº (46 Achim), Acka, Izvoranu (46 Frãsinescu), Briceag –
Cârstea (46 Mateiu), Madson (46 Brandan) – Târnãcop (46
Manea), Bãluþã (46 Bawab), Ericson (46 Varga) - Herghelegiu
(Ivan 40).
Anji: Krivoruchko - Aravin (Ten, 46), Aydov (Tagirbekov, 46),
Gadzhibekov (Aydov, 68), Zotov (Agalarov, 46) - Chirkin (Abdulavov, 67), Komkov (Andreev, 46), Il. Maximov (Kontsedalov,
29), Moutari (Mitrishev, 46 Moutari, 80) - Leonardo (Gazimagomedov, 46), Boli (Asildarov, 46).
bere, apoi urmeazã un nou stagiu de pregãtire cu multe amicale. Sper sã ne pregãtim bine ºi sã
avem rezultate bune atunci când
va începe campionatul“.
Dupã amicalul cu Anji, alb-albaºtrii au primit vacanþã pentru
trei zile, urmând ca de joi sã înceapã al doilea stagiu de pregãtire în staþiunea Belek. Dacã în primele douã sãptãmâni craiovenii
au fost cazaþi la hotelul „Papil-

lon”, de aceastã datã locaþia va fi
aceeaºi de acum un an, respectiv
resortul „Kaya Palazzo”. În primul cantonament centralizat din
Turcia s-a pus accent pe acumulãrile fizice, fiind programate ºi
trei jocuri de verificare, 1-1 cu
Genclerbirligi, 3-0 cu Khazar
Lankaran ºi 0-1 cu Anji. În cel
de-al doilea stagiu din Turcia sunt
programate nu mai puþin de ºapte
jocuri de verficare.

Baschetbaliºtii încheie grupa
N-a scãpat nimeni
în Liga Balcanicã
de furia lui „Sorinaccio”
Sorin Cârþu a izbucnit la adresa
jucãtorilor adverºi dupã faza intervenþiei extrem de dure asupra lui
Herghelegiu, în finalul primei reprize. ”Bãi cretinule, bãi disperatule de
viaþã, nu vezi ce faci?!” a urlat Cârþu
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îndreptându-se chiar cãtre locul incidentului. „It’s a friendly game (E
meci amical)” s-a adresat antrenorul ºi bãncii adverse. „ªtiam cã riscãm sã avem astfel de probleme
când întâlnim o echipã ex-sovieti-

cã, le-am spus jucãtorilor sã se fereascã. Sper ca Herghelegiu sã nu
aibã nimic, la ligament, dupã ce l-a
aruncat ãla peste banca lor. Cã ºi
aºa avem alþii pierduþi prin pregãtire” a declarat Cârþu la final.
De nervii tehnicianului nu au scãpat nici jucãtorii Universitãþii, criticaþi pentru indolenþa cu care au tratat faza golului, dar ºi în general
ultimul meci de pregãtire. „Orice înfrângere, chiar dacã e într-un meci
de pregãtire, îþi creazã o stare de
supãrare. Mã deranjeazã superficialitatea. Aºa e la la noi, la români,
când e ultimul joc al stagiului de
pregãtire, bãieþii se gândesc la relaxare, la ce va fi în cele trei zile de
pauzã. ªtiam ce va fi cu o echipã
din spaþiul ex-sovietic. M-a supãrat cum am luat golul, dupã o degajare a portarului advers, pe axul
central, iar fundaºii ºi mijlocaºii centrali nu fac nimic sã respingã”.
Nu în ultimul rând, directorul tehnic al alb-albaºtrilor a criticat acþiunea din 3-15 februarie a lotului divizionar, în care sunt incluºi ºi 4 jucãtori de la Craiova: „Asta nu e «naþionalã». Pregãtirea unei astfel de echipe stricã pe cea a formaþiei de club.
E inadmisibil. Când mai cristalizãm
formula de joc? Nu e normal“.

Baschetbaliºtii de la
SCMU Craiova disputã astãzi ultimul meci din grupa
B a Ligii Balcanice, de la ora
19, în Sala Polivalentã, cu
formaþia muntenegreanã
Mornar Bar. Deºi ambele
echipe sunt calificate în
faza sferturilor de finalã,
meciul are mizã întrucât
este în joc ocuparea locului secund, dar mai ales
punctajul cu care se va intra în urmãtoarea fazã a
competiþiei, fiind luate în
calcul punctele cu formaþiile calificate. În grupa B,
liderul Kozuv are punctaj
maxim, iar Sigal, Craiova ºi
Mornar ar putea termina cu
12 puncte. Dacã alb-albaºtrii bat Mornar la cel puþin
5 puncte, vor fi pe locul secund, întrucât au „directe”
favorabile atât cu Sigal, cât
ºi cu Mornar. Situaþia este
mult mai complicatã în grupa A,
unde toate cele 5 echipe pot termina cu acelaºi numãr de puncte,
departajarea urmând a fi mult mai
greu de fãcut. Din grupa A fac parte: Peja, Kumanovo, Rilski, Sutjeska ºi Teodo.
Grupele din faza a doua vor fi

completate pe urmãtoarea structurã: A1; B2; B3; A4 ºi B1; A2; A3;
B4. Câºtigãtoarele grupelor vor intra direct în Final Four, pentru ca
ocupantele poziþiilor 2 ºi 3 sã dispute un play-off pentru a completa cvartetul care se va bate pentru
trofeu.

