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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când doctorul i-a spus cã
pentru sãnãtatea lui sã lase bãu-
tura ºi þigãrile, Popescu i-a spus
cã le-a lãsat la asistentã.

Timp de doi ani, comuna Coºoveni s-a evidenþiat mai mult prin dispute-
le politice din Consiliul Local, care, din pãcate, i-au blocat ºi proiectele de
dezvoltare. Consiliul a fost dizolvat printr-o hotãrâre a Tribunalului Dolj ºi
a fost nevoie sã se organizeze alegeri locale pentru o nouã componenþã. În
acest an, primarul Nicuºor Coandã ºi-a propus sã recupereze timpul pier-
dut ºi este hotãrât sã ducã la bun sfârºit proiectele de infrastructurã, înde-
osebi reþeaua de alimentare cu apã ºi canalizare. Ca un fãcut, deºi sunt
porþiuni mici în execuþie, se pare cã ºi acestea sunt urmãrite de ghinion.
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La 70 de ani de la
eliberarea lagãrului
Auschwitz – Birkenau

La 70 de ani, dupã ce la 27 ia-
nuarie 1945 armata sovieticã a fron-
tului I ucrainean penetra „fabrica
morþii” de la Auschwitz – Birkenau
din Polonia, unde se mai aflau circa
9.000 de supravieþuitori (printre care
Primo Levi ºi tatãl Annei Frank,
Otto), ºefi de stat, capete încoro-
nate, supravieþuitori ai Holocaustu-
lui s-au întâlnit ieri în locul menþio-
nat, pe fondul augmentãrii puseuri-
lor antisemite în Europa. A se vedea
atacul mortal de la Hyper Cacher,
din Paris, dupã care premierul isra-
elian Benjamin Netanyahu a spus
evreilor din Franþa cã „Israelul este
cãminul lor, provocând replica omo-
logului Manuel Valls: „Franþa fãrã
evreii francezi nu este Franþa”.

Autorii omoruluiAutorii omoruluiAutorii omoruluiAutorii omoruluiAutorii omorului
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Florin Stancu,Florin Stancu,Florin Stancu,Florin Stancu,Florin Stancu,
director aldirector aldirector aldirector aldirector al
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Abandonul copiilor de cãtre
familii, folosirea minorilor la
diferite munci neautorizate ºi
violenþa domesticã sunt, din
nefericire, încã la o cotã ridi-
catã. Conducerea Direcþiei
Generale de Asistenþã Socia-
lã ºi Protecþia Copilului Dolj
cautã cãi de rezolvare a feno-
menului.

Târgul de CarteTârgul de CarteTârgul de CarteTârgul de CarteTârgul de Carte
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Directorul Serviciului Ro-
mân de Informaþii, George
Maior, ºi-a înaintat, ieri, de-
misia de la conducerea SRI
preºedintelui României, iar
Klaus Iohannis a acceptat-o,
informeazã Administraþia Pre-
zidenþialã. “Directorul Servi-
ciului Român de Informaþii,
domnul George Maior, ºi-a
înaintat demisia de la condu-
cerea SRI Preºedintelui Ro-
mâniei, marþi,  27 ianuarie
Preºedintele României, dom-
nul Klaus Iohannis, i-a accep-
tat demisia”, se aratã în co-
municatul Administraþiei Pre-
zidenþiale.

Preºedintele Klaus Iohan-
nis a declarat, în 7 ianuarie,
la Adevãrul Live, întrebat dacã
ia în calcul numirea unor noi
ºefi la SRI ºi SIE, cã sãptãmâ-
nile viitoare va analiza aceastã
chestiune ºi va comunica con-
cluzia, pentru cã nu o are ºi a
adãugat cã este ”o discuþie pu-
þin artificialã”. ”Sãptãmânile
urmãtoare voi analiza aceastã
chestiune ºi voi comunica con-
cluzia, pentru cã nu o am”, a
spus preºedintele Iohannis, în-
trebat dacã ia în calcul schim-
barea ºefilor SRI ºi SIE.

Codruþ ªereº a fost con-
damnat definitiv la 4 ani ºi 8
luni de închisoare cu executa-
re, Zsolt Nagy a primit o pe-
deapsã de 4 ani, cea mai mare
pedeapsã fiind datã lui Stamen
Stanchev, care va executa 5
ani ºi 2 luni, decizia din dosa-
rul privatizãrilor strategice fi-
ind anunþatã ieri  de ICCJ.
Completul de cinci judecãtori
al Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie a redus astfel pedeap-
sa primitã la fondul dosarului
de fostul ministru al Economiei
Codruþ ªereº, de la ºase ani la
patru ani ºi opt luni de închi-
soare cu executare, pentru trã-
dare prin transmitere de secre-
te.  ªi în cazul lui Zsolt Nagy,
fost ministru al Comunicaþii-
lor ºi Tehnologiei Informaþiei,
pedeapsa a fost redusã de la
cinci ani la patru ani de închi-
soare cu executare, pentru
aderare la un grup infracþio-
nal. Consultantul internaþional
Vadim Benyatov a fost con-
damnat patru ani ºi ºase luni
de închisoare cu executare
pentru spionaj. Stamen Stan-
chev a primit asºadar cea mai
mare pedeapsã din dosar, res-
pectiv cinci ani ºi douã luni de
închisoare cu executare. In-
stanþa i-a redus astfel pedeap-

George MaiorGeorge MaiorGeorge MaiorGeorge MaiorGeorge Maior     a demisionata demisionata demisionata demisionata demisionat
de la conducerea SRIde la conducerea SRIde la conducerea SRIde la conducerea SRIde la conducerea SRI

Condamnãri definitive în dosarul
privatizãrilor strategice

Rapoartele MCV pentru
România ºi Bulgaria vor fi
discutate, astãzi, în Colegiul
comisarilor, ºi vor fi publicate
în aceeaºi zi, a anunþat, ieri,
purtãtorul de cuvânt al CE
Mina Andreeva. “Comisarii vor
discuta mâine (miercuri - n.r.)
ultimele evoluþii ºi progrese în
ceea ce priveºte reforma
sistemului judiciar ºi lupta
împotriva corupþiei din Bulgaria
ºi România în cadrul Mecanis-
mului de Cooperare ºi Verifica-
re”, a declarat, ieri, purtãtorul
de cuvânt al CE Mina Andree-
va. Raportul va fi publicat dupã
încheierea reuniunii Colegiului
comisarilor, la ora 12:00
(13:00, ora României). Surse
europene au precizat recent,
pentru MEDIAFAX, cã raportul

Raportul MCV pentru România
va fi publicat astãzi

pentru România va fi mai bun
decât precedentul, cel din
ianuarie 2014. “Oaia neagrã”
va fi, din nou, Parlamentul care
va fi criticat mai ales pentru
unele decizii de a refuza
ridicarea imunitãþii unor
parlamentari cu probleme în
justiþie. Aceleaºi surse au
susþinut cã raportul pentru
România va fi mai bun decât
cel pentru Bulgaria. Raportul
Mecanismului de Cooperare ºi
Verificare s-a aflat ºi pe agenda
discuþiilor pe care le-a avut, pe
19 ºi 20 ianuarie, la Bruxelles,
ministrul român al Justiþiei,
Robert Cazanciuc, cu prim-
vicepreºedintele CE, Frans
Timmermans, cel care se ocupã
de raport, ºi cu comisarul
pentru Justiþie, Vera Jourova.

Deputatul Cezar Preda, mem-
bru în comisia parlamenarã de
control al activitãþii SRI, a de-
clarat, ieri, pentru MEDIAFAX,
cã l-a „surprins” demisia lui
George Maior din funcþia de di-
rector SRI, ca „orice demisie
care întrerupe ceva ce merge
foarte bine”. „Orice demisie
care întrerupe ceva care merge
foarte bine te surprinde. M-a
surprins demisia domnului Ma-
ior. Demisia unui director al
Serviciului Român de Informa-

þii nu este un lucru simplu, nu
este un lucru uºor. Motivele
cred cã le-a explicat preºedin-
telui Iohannis ºi avem un servi-
ciu care la ora actualã nu are
director”, a precizat Cezar Pre-
da. El a mai spus cã SRI este
un serviciu profesionist, care s-
a modernizat ºi a ajuns la 55%
din încrederea electoratului.
Preda a arãtat cã preºedintele
Iohannis va decide cine este în
mãsurã „sã conducã acest drum
al SRI”.

sa primitã la fond, de 11 ani
de închisoare pentru spionaj ºi
iniþierea ºi sprijinirea unui grup
infracþional organizat. Mihai
Radu Donciu, fost consilier al
ministrului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei în
mandatul lui Nagy a primit o
pedeapsã de cinci ani de închi-
soare cu execure. Mihai Dori-
nel Mucea, fost adjunct al
ºefului Oficiului Participaþiilor
Statului ºi Privatizãrii în In-
dustrie (OPSPI), a fost con-
damnat la patru ani ºi ºase luni
de închisoare cu executare.
Instanþa l-a mai condamnat pe
cetãþeanul ceh Michal Susak la
patru ani ºi opt luni de închi-
soare cu executare. Mircea
Cãlin Flore, senior director
CSFB Europe Ltd. Londra la
data faptelor, cetãþean româ-
no-englez, a primit o pedeap-
sã de patru ani ºi ºase luni de
închisoare cu executare. Ga-
bor Kerekes a fost condamnat
la patru ani de închisoare cu
executare.  Cetãþeanul turc
Mustafa Oral a primit o pe-
deapsã de trei ani de închisoa-
re cu executare.

Procesul “privatizãrilor stra-
tegice” a început în 20 aprilie
2007 doar cu acuzaþii Stamen
Stanchev, Mihai Dorinel Mu-
cea ºi Mihai Radu Donciu.
Aceºtia au fost trimiºi în ju-
decatã, în 18 aprilie 2007, sub

acuzaþiile de constituire a unui
grup infracþional organizat cu
caracter transnaþional ºi spio-
naj, aderare ºi sprijinire a unui
grup infracþional organizat cu
caracter transnaþional ºi trãda-
re prin transmitere de secre-
te. În acelaºi timp, s-a dispus
judecarea separatã a pãrþii din
dosar referitoare la Vadim Be-
nyatov Don. La începutul lu-
nii decembrie 2006, Codruþ
ªereº ºi-a dat demisia din
funcþia de ministru. El fusese
interceptat de Serviciul Român
de Informaþii, în 2005, moni-
torizãrile relevând raporturile

directe dintre acesta ºi Stamen
Stanchev, precum ºi aranja-
mentele de culise privind pri-
vatizãrile unor firme din dome-
niul energetic, inclusiv promo-
varea proiectului de hotãrâre
de Guvern privind vânzarea
pachetului de opt la sutã din
acþiunile Petrom.

Codruþ ªereº a mai fost con-
damnat, la 31 martie 2014, de
instanþa supremã, la patru ani
de închisoare cu executare
pentru complicitate la abuz în
serviciu, în dosarul “Hidroe-
lectrica”, decizia nefiind defi-
nitivã.
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La 70 de ani, dupã ce la 27 ia-
nuarie 1945 armata sovieticã a
frontului I ucrainean penetra „fa-
brica morþii” de la Auschwitz –
Birkenau din Polonia, unde se mai
aflau circa 9.000 de supravieþui-
tori (printre care Primo Levi ºi ta-
tãl Annei Frank, Otto), ºefi de stat,
capete încoronate, supravieþuitori
ai Holocaustului, s-au întâlnit ieri
în site-ul menþionat, pe fondul aug-
mentãrii puseurilor antisemite în
Europa. A se vedea atacul mortal
de la Hyper Cacher, din Paris, dupã
care premierul israelian Benjamin
Netanyahu a spus evreilor din Fran-
þa cã „Israelul este cãminul lor, pro-
vocând replica omologului Manuel
Valls: „Franþa fãrã evreii francezi nu
este Franþa”. Auschwitz – Birkenau,
sinonim „ªoah”-ului, cu precãdere
în Franþa ºi Germania, este simbo-
lul rãului absolut, al uciderii indus-
triale, a fost, pânã la cãderea comu-
nismului, o destinaþie a voiajului me-
morial ºi cathartic, nu puþini istorici
considerându-l în prezent un sim-
bol ambiguu. 1,1 milioane de per-
soane au foste exterminate de na-
ziºti, aici, din care 1 milion de evrei,
restul europeni. Se cuvine o preci-
zare: evreii au respins termenul de
Holocaust pentru ca desemna un
sacrificiu, nu acoperea semantic
acest paroxism dement al rãului, ºi
de aceea au preferat termenul de
„ªoah” („catastrofã”). Problema
unicitãþii „ªoah”-ului nu ºi-a gãsit
o rezolvare completã, universal ac-
ceptatã, ne încredinþeazã Alain Be-
sancon, în cartea sa „Nenoroci-
rea secolului” (Ed. „Humanitas”,
1998). ªase au fost centrele de

MIRCEA CANÞÃR
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exterminare pe scarã industrialã a
evreilor (Auschwitz – Birkenau,
Belzec, Chelmno, Majdanek, So-
bibor, Treblinka), dupã acelaºi sce-
nariu: transport, triere la coborâ-
rea din tren, tatuarea, camera de
gazare sau groapa comunã imedia-
tã pentru femei copii, indivizii
inapþi de muncã. Heinrich Himmler
a rostit în timpul rãzboiului nume-
roase discursuri în faþa ofiþerilor
superiori ºi a ºefilor de serviciu SS
(„Discours secrets”, Gallimard,
Paris, 1978), explicând cã, potri-
vit nazismului, binele constã în
restaurarea unei ordini naturale, co-
rupte de istorie. „Soluþia finalã”,
prin unele aspecte, nu era decât o
problemã tehnicã, la fel ca „des-
pãducherea”, când existã perico-
lul unei epidemii de tifos. „Propo-
ziþia: Evreii trebuie exterminaþi –
comportã puþine cuvinte, e uºor
de rostit, domnilor. Dar necesitã
din partea celui care o pune în prac-
ticã tot ceea ce e mai dur ºi mai
dificil pe lume”. Afirmaþia îi apar-
þine lui Himmler. Polul binelui era
reprezentat de rasa blondã, polul
rãului de rasa evreiascã. Lupta
cosmicã urma sã ia sfârºit prin vic-
toria uneia dintre ele. Banalizarea
„ªoah”-ului este un motiv de su-
ferinþã, mai ales cã a fost evocat
ca un principiu de legitimitate în faþa
tuturor popoarelor. Odatã distrus
regimul nazist, nu a existat o am-
nistie. Criminalii au fost judecaþi ºi
condamnaþi. Întreaga Germanie a
fost supusã unui imens examen de
conºtiinþã, invitatã sã renege ceea
ce în istoria ºi gândirea sa putuse
pregãti. Luni, cancelarul german

Angela Merkel, a declarat la cere-
monia organizatã, la Berlin, de Co-
mitetul Internaþional Auschwitz –
Birkenau: „Cele întâmplate ne
intereseazã pe toþi, astãzi ºi
mâine. ªi nu doar în ziua come-
morãrii”. La rândul sãu, preºedin-
tele francez Francois Hollande a
prezentat un discurs, ieri, la me-
morialul „ªoah” de la Paris, adu-
când un omagiu supravieþuitorilor
din lagãre, în care s-au aflat 75.000
de evrei deportaþi sub regimul cola-
boraþionist de la Vichy. Apoi s-a de-
plasat la ceremonia de la Auschwitz,
unde avea sã se afle în compania
preºedintelui german Joachim
Gauck, a preºedintelui ucrainean Pe-
tro Poroºenko, a secretarului ame-
rican al Trezoreriei Jack Lew,a fa-
miliilor regale olandezã ºi belgianã.
Rusia a fost reprezentatã de ºeful
Administraþiei Prezidenþiale, Serghei
Ivanov, ºi nu de preºedintele Vladi-
mir Putin, cum s-a întâmplat în 2005,
pe motivul cã acesta nu a fost invi-
tat. Ceea ce sugereazã cã Europa
este divizatã pânã ºi în memoria
istoriei sale. Preºedintele american
Barack Obama a avertizat astãzi
asupra pericolului resuscitãrii an-
tisemitismului, accentuând cã nu
trebuie uitatã uciderea a 6 milioa-
ne de evrei ºi a altor milioane de
persoane de regimul nazist. O spe-
ranþã ºi o temere coabiteazã în re-
gim de simbiozã: Orwell remarca
faptul cã mulþi au devenit naziºti
dintr-o repulsie justificatã faþã de
bolºevism ºi comuniºti – dintr-o re-
pulsie justificatã faþã de nazism. A
fost nevoie de ani în ºir pentru ca
omenirea sã devinã complet con-

Poliþiºtii Serviciului Arme, Ex-
plozivi ºi Substanþe Periculoase
din cadrul IPJ Dolj, în urma acti-
vitãþilor desfãºurate pe parcursul
anului trecut, au constatat peste
200 de infracþiuni, dintre acestea
147 fiind la nerespectarea regimul
armelor ºi muniþiilor. Oamenii le-
gii au confiscat 65 de arme, din
care 36 letale ºi 29 neletale, de ase-
menea fiind ridicate ºi peste 1000
de cartuºe de diferite calibre.

ªi în anul 2014 poliþiºtii din
cadrul Serviciul Arme, Explozivi,
Substanþe Periculoase Dolj au
fost prezenþi în rândul cetãþeni-
lor, organizând un numãr de 34
acþiuni pentru prevenirea infrac-
þiunilor la regimul armelor, explo-
zivilor ºi substanþelor periculoa-
se, combaterea braconajului sau
nerespectarea regimului articole-
lor pirotehnice. De asemenea,
oamenii legii au efectuat ºi 208
controale punctuale la persoane
fizice ºi juridice având drept scop
verificarea modului în care sunt
respectate prevederile legale din
acest domeniu. În urma activitã-

Peste 65 de arme ºi 1.000 de cartuºe confiscate de poliþiºtii doljeni anul trecutPeste 65 de arme ºi 1.000 de cartuºe confiscate de poliþiºtii doljeni anul trecutPeste 65 de arme ºi 1.000 de cartuºe confiscate de poliþiºtii doljeni anul trecutPeste 65 de arme ºi 1.000 de cartuºe confiscate de poliþiºtii doljeni anul trecutPeste 65 de arme ºi 1.000 de cartuºe confiscate de poliþiºtii doljeni anul trecut

ªedinþã a Colegiului Prefecturalªedinþã a Colegiului Prefecturalªedinþã a Colegiului Prefecturalªedinþã a Colegiului Prefecturalªedinþã a Colegiului Prefectural
Astãzi, începând cu ora 11.00, la sediul Prefecturii Dolj se va

desfãºura ºedinþa Colegiului Prefectural. Se va discuta despre siste-
mul finanþãrilor acordate în anul 2014, sub forma fondurilor struc-
turale, de cãtre Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlo-
cii; finanþarea investiþiilor rurale în Dolj, privind gradul de absorbþie
a fondurilor europene; raportul privind asigurarea protecþiei la insti-
tuþiilor de invãþãmânt ºi situaþia inspecþiei muncii la nivel judeþean.

CRISTI PÃTRU

þilor specifice desfãºurate de po-
liþiºtii serviciului, au fost efectuate
25 de percheziþii la persoane bã-
nuite de comiterea unor infracþi-
uni la regimul armelor sau arti-
colelor pirotehnice.

Activitãþile specifice derulate

de specialiºtii în domeniu au dus
la constatarea unui numãr 228 in-
fracþiuni, 147 dintre acestea vi-
zând nerespectarea regimului ar-
melor ºi muniþiilor. Conform bi-
lanþului pe anul 2014 prezentat de
reprezentanþii Poliþiei doljene, po-

liþiºtii de la „Arme” au dispus ri-
dicarea în vederea confiscãrii a
unui numãr de 65 arme, din care
36 letale ºi 29 neletale, de ase-
menea fiind ridicate ºi peste 1.000
de cartuºe de diferite calibre.

În plus, pe parcursul anului
trecut, poliþiºtii din cadrul Ser-
viciului Arme, Explozivi, Sub-
stanþe Periculoase Dolj au apli-
cat 87 de sancþiuni contravenþi-
onale în valoare de peste 257.000
lei. De asemenea, în urma nere-
gulilor constatate, oamenii legii
au anulat pentru 178 de persoa-
ne dreptul de a poseda arme. De
menþionat este ºi faptul cã, în

cursul anului 2014, poliþiºtii dol-
jeni au confiscat 18 kg de mer-
cur ºi aproape 800 kg de mate-
riale pirotehnice.

„Ca urmare a volumului mare
de lucru ºi ca o recunoaºtere a
rezultatelor merituoase ale poli-
þiºtilor în activitatea desfãºuratã,
conducerea Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj  a decis
transformarea Biroului Arme,
Explozivi, Substanþe Periculoase
în Serviciul Arme, Explozivi,
Substanþe Periculoase”, ne-a de-
clarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

ºtientã de atrocitãþile nazismului, fi-
indcã ele depãºeau limitele posibilu-
lui ºi imaginaþia nu era capabilã sã le
cuprindã. S-ar putea sã se întâmple

la fel ºi cu comunismul bolºevic ºi
timpul, a cãrui menire este sã scoatã
la ivealã adevãrul, va permite acest
lucru. Dacã nu a ºi fãcut-o.
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Judecãtorii Tribunalului Dolj
au amânat, luni, 26 ianuarie
a.c., procesul în care Adrian
Buþu, ªtefan Alexandru Iovan ºi
Marius Daniel Burican sunt ju-
decaþi pentru uciderea cu sân-
ge rece a tatãlui adoptiv al lui
Buþu. Instanþa a menþinut, însã,
arestarea preventivã a celor trei
tineri, urmãtorul termen de ju-
decatã fiind stabilit pentru 19
februarie a.c.

Reamintim cã, pe 16 august
2014, în jurul orei 5.00, poli-
þiºtii doljeni erau anunþaþi cã,
persoane necunoscute au pã-
truns în locuinþa lui Nelu Buþu,
de 42 de ani, din comuna Câr-

Reamintim cã pe 23 septem-
brie 2014 se înregistra la Jude-
cãtoria Craiova dosarul în care
craioveanul ªtefan Cantemir Mi-
tre, de 36 de ani, din Craiova, a
fost trimis în judecatã pentru
comiterea infracþiunii de ultraj.
Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au reþinut
în sarcina craioveanului faptul
cã, în dimineaþa zilei de 29 au-
gust, în loc public, a agresat doi
poliþiºti ai Inspectoratului de Po-
liþie al Judeþului Dolj, aflaþi în
exercitarea atribuþiilor de servi-
ciu. Aceºtia au suferit leziuni pen-
tru vindecarea cãrora au nevoie
de 3-4, respectiv 5-6 zile de în-

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºtii din cadrul Punctu-
lui de Frontierã de la Aeroportul
Craiova l-au depistat, luni, pe
sensul de intrare în þarã, pe Geor-
ge Pãtru, de 31 de ani, din Târgu
Jiu, judeþul Gorj, pe numele cã-
ruia autoritãþile judiciare din Lu-
xemburg au emis un mandat eu-
ropean de arestare pentru cã a sã-
vârºit pe teritoriul acestei þãri, în
cursul anului 2011, mai multe in-
fracþiuni de folosire de cãrþi de
credit falsificate.

Gorjeanul a fost preluat de o

Dat în urmãrire pentru folosireaDat în urmãrire pentru folosireaDat în urmãrire pentru folosireaDat în urmãrire pentru folosireaDat în urmãrire pentru folosirea
de carduri falsificate,de carduri falsificate,de carduri falsificate,de carduri falsificate,de carduri falsificate,

prins pe Aeroportul Craiovaprins pe Aeroportul Craiovaprins pe Aeroportul Craiovaprins pe Aeroportul Craiovaprins pe Aeroportul Craiova
Un bãrbat de 31 de ani, din Târgu Jiu, pe numele

cãruia autoritãþile judiciare din Luxemburg au emis un
mandat european de arestare pentru utilizarea de car-

duri falsificate, a fost prins, luni, de poliþiºtii craioveni,
pe Aeroportul Craiova. Ieri, Curtea de Apel Craiova a
emis pe numele sãu mandat de arestare pentru 30 de
zile, fiind demarate procedurile în vederea extrãdãrii.

escortã din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale Dolj ºi pre-
zentat Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova, care a
emis ordonanþã de reþinere pentru
24 ore pe numele acestuia, fiind
introdus în arestul I.P.J Dolj. În
cursul zilei de ieri a fost prezentat
magistraþilor Curþii de Apel Cra-
iova, care i-au prezentat acuzaþii-
le ce i se aduc ºi au dispus aresta-
rea sa pe o perioadã de 30 de zile.
Bãrbatul a fost de acord cu extrã-
darea, astfel cã au fost demarate
procedurile în acest sens.

Agresorul poliþiºtilor de la Rutierã,
condamnat definitiv

Craioveanul ªtefan
Cantemir Mitre, arestat
preventiv în august anul
trecut pentru ultraj, dupã
ce a bãtut doi poliþiºti de
la Biroul Rutier Craiova
care l-au oprit în trafic,
a fost condamnat definitiv.
Magistraþii Curþii de Apel
Craiova i-au respins, luni,
apelul declarat împotriva
sentinþei Judecãtoriei
Craiova prin care a primit
2 ani de închisoare cu
executare, astfel cã bãr-
batul rãmâne în peniten-
ciar pânã la ispãºirea
pedepsei. Pentru cã doar
unul dintre poliþiºtii agre-
saþi s-a constituit parte
vãtãmatã în procesul
penal ºi nu a cerut despã-
gubiri, Mitre are de achitat
doar cheltuieli judiciare,
în sumã de 1.300 de lei.

grijiri medicale, conform certifi-
catelor eliberate de medicii legiºti.

Mai exact, în jurul orei 4.00,
un echipaj format din doi poliþiºti
ai Biroului Rutier Craiova care
acþiona pe „Calea Bucureºti”, la
intersecþia cu strada „Horia”, a
oprit maºina în care se afla ªte-
fan Cantemir Mitre, oamenii legii
cerându-i acestuia documentele.
Craioveanul a refuzat sã se legi-
timeze, a fãcut scandal, i-a lovit
pe cei doi oameni ai legii apoi a
fugit. A fost prins ulterior, fiind
dus la Parchetul de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova pentru audieri.
Mitre se afla în perioada terme-
nului de încercare, dupã ce, în
octombrie 2013, a fost condam-
nat definitiv la un an de închisoare
cu suspendare pe durata unui ter-
men de încercare de 3 ani, pen-
tru participarea la scandalul cu
împuºcãturi petrecut la intersec-
þia strãzilor „Rãzboieni” ºi „Peneº
Curcanu” din cartierul craiovean

George Enescu, de pe 10 septem-
brie 2007.

Pe 29 august 2014 Mitre a fost
arestat preventiv pentru 30 de
zile, în cadrul procesului penal
doar unul dintre poliþiºti s-a con-
stituit parte vãtãmatã, iar pe 17
noiembrie 2014 Judecãtoria Cra-
iova a pronunþat sentinþa în do-
sar. ªtefan Cantemir Mitre a fost
gãsit vinovat de ultraj, fiind con-
damnat la o pedeapsã de un an
închisoare cu executare. Judecã-
torii au decis însã ca bãrbatul sã
execute ºi pedeapsa primitã cu
suspendare, rezultând astfel 2 ani
de închisoare.

Bãrbatul a declarat apel, însã
luni, 26 ianuarie a.c., judecãtorii
de la Curtea de Apel Craiova i-au
respins apelul ca nefondat ºi i-au
scãzut din pedeapsã perioada pe-
trecutã în arest preventiv de pe
29 august pânã acum. Craiovea-
nul rãmâne astfel în penitenciar
pânã la ispãºirea pedepsei.

Autorii omorului de la Cârcea,Autorii omorului de la Cârcea,Autorii omorului de la Cârcea,Autorii omorului de la Cârcea,Autorii omorului de la Cârcea,
menþinuþi dupã gratiimenþinuþi dupã gratiimenþinuþi dupã gratiimenþinuþi dupã gratiimenþinuþi dupã gratii

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
menþinut, luni, arestarea preven-
tivã a celor trei tineri implicaþi în
uciderea unui bãrbat de 42 de ani
din localitatea doljeanã Cârcea ºi
au amânat procesul pentru 19 fe-

cea, i-au tãiat gâtul cu o baio-
netã ºi au dispãrut, bãrbatul
decedând la scurt timp. Imediat,
s-a constituit o echipã comple-
xã condusã de un procuror cri-
minalist din cadrul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, fi-
ind demaratã ancheta pentru
gãsirea autorilor.

Cercetãrile au scos la ivealã
faptul cã Adrian Buþu, fiul ad-
optiv al victimei, s-a gândit sã
scape de tatãl sãu ca sã moºte-
neascã averea familiei. La înce-
putul lunii august a discutat
acest lucru cu un prieten, ªte-
fan Alexandru Iovan, de 20 de
ani, din Craiova, însã cel din

urmã n-a vrut sã comitã fapta,
chiar dacã i s-au promis o grã-
madã de bani. Însã a gãsit pe
cineva dispus sã facã asta în
schimbul sumei de 35.000 de
euro: Marius Daniel Burican, de
18 ani, din comuna Cerãt, elev
al Colegiului „ªtefan Odobleja”
din Craiova.

Au pus la punct toate detalii-
le, Adrian Buþu a fãcut rost de
o baionetã, iar pe 16 august, di-
mineaþa, în jurul orei 5.00, dupã
ce tatãl sãu a adormit, l-a sunat
pe Burican, care a venit purtând
o cagulã, i-a dat arma, i-a arã-
tat unde doarme tatãl sãu, apoi
a mers la el în camerã. Dupã

ce i-a înfipt baioneta în gât,
chiar în patul unde dormea, au-
torul a plecat acasã, fãrã sã pri-
meascã vreun ban din suma
promisã, iar arma crimei a arun-
cat-o undeva în spatele casei, în
câmp. Pe 10 septembrie 2014 au
fost fãcute 5 percheziþii domi-

ciliare, cei trei tineri, care ºi-au
recunoscut, în final, faptele au
fost arestaþi, iar pe 5 noiembrie
2014 au fost trimiºi în judecatã
pentru omor calificat cu preme-
ditare, respectiv instigare ºi
complicitate la aceastã infracþi-
une deosebit de gravã.

bruarie a.c. Reamintim cã fiul v ic-
timei i-a promis unui tânãr 35.000
de euro ca sã-l scape de tatã, i-a
deschis uºa, apoi s-a prefãcut ºo-
cat ºi l-a îngropat pe cel care îl
crescuse.
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Reþeaua de canalizare a comu-
nei Coºoveni a fost începutã în
mandatul trecut, dar în 2011 a fost
opritã din lipsã de fonduri. Lucra-
rea se ridica la suma de 3 milioane
de lei, însã s-au alocat doar
200.000 de lei. Primarul actual,
ales în 2012, spune cã ar mai fi de
realizat o porþiune de 3 kilometri
pentru a încheia acest proiect, dar
între timp a apãrut o altã proble-
mã. „Anul trecut am primit banii
necesari de la Guvern, prin fosta
Ordonanþã 7 care s-a transformat
în Ordonanþa 28. Am avut la dis-

poziþie 4 miliarde de lei vechi, dar
am fost nevoiþi sã îi returnãm la
sfârºitul anului, pentru cã nu au
putut fi cheltuiþi în scopul finalizã-
rii acestei lucrãri. Sperãm sã avem
mai mult succes anul acesta, în
sensul sã primim din nou bani, iar
firma care s-a angajat sã facã lu-
crarea sã înceapã execuþia de
aceastã datã”, a declarat primarul
din Coºoveni.

Se reiau lucrãrile
la canalizare

Cei 3 kilometri de conductã de
apã se aflã în execuþia aceleiaºi fir-
me care a realizat ºi prima parte a
reþelei. Primarul spune cã respec-
tivul contract de lucrãri a fost sem-
nat cu societatea de construcþii
abia în toamnã, în luna octombrie

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Dupã doi ani de scandaluri,Dupã doi ani de scandaluri,Dupã doi ani de scandaluri,Dupã doi ani de scandaluri,Dupã doi ani de scandaluri,
Primãria Coºoveni trece la treabãPrimãria Coºoveni trece la treabãPrimãria Coºoveni trece la treabãPrimãria Coºoveni trece la treabãPrimãria Coºoveni trece la treabã

Timp de doi ani, comuna Coºoveni
s-a evidenþiat mai mult prin disputele
politice din Consiliul Local, care, din
pãcate, i-au blocat ºi proiectele de dez-
voltare. Consiliul a fost dizolvat printr-
o hotãrâre a Tribunalului Dolj ºi a fost
nevoie sã se organizeze alegeri locale
pentru o nouã componenþã. În acest

an, primarul Nicuºor Coandã ºi-a pro-
pus sã recupereze timpul pierdut ºi
este hotãrât sã ducã la bun sfârºit pro-
iectele de infrastructurã, îndeosebi
reþeaua de alimentare cu apã ºi cana-
lizare. Ca un fãcut, deºi sunt porþiuni
mici în execuþie, se pare cã ºi acestea
sunt urmãrite de ghinion.

2014, iar executantul a venit cu
motivul cã nu mai este timp pen-
tru deschiderea ºantierului. „Sun-
tem nemulþumiþi de modul cum se
ocupã de lucrare firma de con-
strucþii. Ne-am gândit chiar sã re-
ziliem contractul ºi doream sã pro-
pun acest lucru în Consiliul Local,
dar am renunþat la idee deoarece
firma ar fi putut sã ne conteste în
instanþã ºi iarãºi ne þineam numai
de procese cine ºtie cât timp. Nu
mai vrem sã întârziem sã lucrãrile
cu nici un chip, pentru cã oricum
au fost probleme în acest an”, a

mai spus Nicuºor Coandã. Autori-
tãþile s-au gândit ºi la faptul cã o
altã societate nu ar fi preluat o lu-
crare începutã decât dupã o ex-
pertizã preliminarã, ceea ce ar fi
fost costisitor ºi de duratã. În pro-
iect este prinsã ºi o staþie de epu-
rare, iar autoritatea încearcã sã
gãseascã fonduri ºi pentru bran-
ºamentele individuale, care nu au
fost incluse de proiectant.

ªi alimentarea
cu apã va fi
scoasã la licitaþie

În paralel cu finalizarea lucrã-
rilor de canalizare, Primãria Co-
ºoveni demareazã în acest an ºi
etapa a doua proiectului de ali-
mentare cu apã. Potrivit prima-
rului, 80% din comunã dispune

de apã curentã. Cei 17 kilometri
de reþea de apã au fost începuþi
tot în mandatul trecut ºi au fost
gata în 2013. Ca sã fie alimenta-
tã cu apã întreaga comunã mai
este nevoie de încã 4,5 kilometri
de conductã pe care Primãria se
pregãteºte acum sã îi scoatã la
licitaþie. „Avem obþinute aproape
toate avizele, mai puþin de la ISU
ºi de la Pompieri. Dupã ce le vom
avea ºi pe acestea, vom scoate
execuþia la licitaþie ºi sperãm sã
avem parte de o firmã de con-
strucþii serioasã care sã lucreze
foarte repede”, a mai spus pri-
marul. Primãria Coºoveni a soli-
citat fonduri guvernamentale ºi
pentru aceastã lucrare, dar pri-
marul spune cã, în cazul în care
nu se vor primi banii solicitaþi,
execuþia se va realiza totuºi, dar
cu bani de la bugetul local.

PUG-ul comunei,
în curs de
reactualizare

ªi fiindcã la Coºoveni nimic
nu pare sã f ie  s implu,  nici
aceastã lucrare nu este una
uºoarã. Primarul spune cã a
apãrut un inconvenient legat de
proiect, în sensul cã aceastã
porþiune de conductã trece pe
proprietãþi private ºi are nevoie
de o reconfigurare a traseului.
„Proiectantul trebuie sã facã o
modificare de traseu astfel în-
cât sã nu mai treacã pe proprie-
tãþile oamenilor. Vor rezulta niº-
te costuri suplimentare fiindcã
reþeaua se lungeºte puþin, va fi
o buclã în forma literei „J”, dar
care trebuie neapãrat fãcutã”, a
explicat primarul comunei Co-
ºoveni. Autoritãþile sunt acum
în discuþii cu firma de proiec-
tare pentru a reface proiectul,
dar se sperã cã ajustãrile sã se
facã în termen astfel încât lu-
crarea sã poatã sã fie începutã
în aceastã primãvarã. Proble-
mele legate de proprietãþi au
apãrut, potrivit primarului, din
cauza faptului cã foarte mulþi
locuitori nu au cadastru pe pro-
prietãþi. De altfel, Planul Urba-
nistic General (PUG) al comu-
nei nu este actualizat de mai
bine de 14 ani, ºi acest proiect
fiind în curs de refacere.

Teren sintetic
în curtea ºcolii

Tot anul acesta, Primãria Co-
ºoveni are ºi un proiect care vi-
zeazã amenajarea unui teren de

sport multifuncþional.
Studiul de fezabilitate
urmeazã sã fie supus
spre aprobarea consilie-
rilor ºi presupune rea-
lizarea unui covor sin-
tetic pe terenul de sport
al ºcolii. „Terenul va fi
folosit în mod special
de elevii ºcolii, care
vor putea sã facã sport
în niºte condiþii civili-
zate. Dupã încheierea
cursurilor însã, ne gân-
dim ca acesta sã poatã
sã fie ºi închiriat. Sunt
foarte mulþi tineri care
atunci când doresc sã
joace fotbal trebuie sã
meargã pânã la Craio-

va, unde închiriazã un teren, ºi
am putea sã le oferim noi acest
lucru aici”, a explicat primarul
Nicuºor Coandã. Terenul de
sport va fi realizat în acest an ºi

va dispune de o instalaþie de noc-
turnã. În plus, pentru a nu se
crea probleme, pentru cei care
doresc sã închirieze acest teren
nu se va face prin curtea ºcolii.



6 / cuvântul libertãþii miercuri, 28 ianuarie 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ieri, s-a aflat la Bruxelles ºi a
discutat despre acest proiect, pu-
nând în valoare avantajele progra-
mului. Un Cer Unic European ar
însemna, în viziunea raportorului,
15 minute de zbor mai puþin, la un
zbor mediu de 2 ore. Gaz mai
puþin consumat, emisii de
gaze mai puþine. Acestea se
vor reflecta în preþul bilete-
lor ºi confortul pasagerilor.
„Ar însemna rute directe sau
modificate, într-o anumitã
mãsurã, ºi centre de control
de trafic bazate pe eficienþa
traficului, nu pe graniþele na-
þionale”, a precizat deputatul
Marinescu.
„Existã voci care se
împotrivesc...”

În opinia vicepreºedintelui
Grupului EPP din PE, este ne-

În legãturã cu acesta, în ºedinþa
inauguralã s-a consemnat deja o
solicitare de respingere a ratificãrii
acreditãrilor delegaþiei parlamenta-
re ruse, ca formã de sancþionare
pentru menþinerea anexãrii ilegale a
Crimeei ºi alimentarea instabilitãþii
în estul Ucrainei. „Ultimele eveni-
mente din regiunea Doneþk, în spe-
cial atacurile separatiºtilor asupra
zonelor rezidenþiale civile, sunt de
naturã sã sporeascã sensibilitatea
faþã de subiect. Chiar în condiþiile
prezenþei, în cadrul delegaþiei ruse,
a preºedintelui Dumei de Stat, Ser-
ghei Narîºkin, evoluþiile nu sunt în-
curajatoare pentru atenuarea sanc-
þiunilor la adresa Rusiei, sancþiuni
adoptate în aprilie 2014”, a subli-
niat deputatul român Stroe. Votul
asupra raportului care va fi elabo-
rat pe tema acreditãrilor parlamen-
tarilor ruºi va avea loc miercuri

În urma semnãrii contractului
de finanþare, în data de 3 decem-
brie 2014, s-a demarat implemen-
tarea proiectului grant „Revitali-
zarea ºi promovarea patrimoniu-
lui cultural al minoritãþilor din
Oltenia în contextul diversitãþii
culturale”, proiect câºtigat prin
competiþie naþionalã în cadrul Pro-
gramului „Promovarea diversitã-
þii în culturã ºi artã în cadrul pa-
trimoniului cultural european”.

Lansarea proiectului va avea
loc mâine, ora 11.00, la Hotel
Bavaria din Craiova. Durata de
implementare a proiectului este
de 12 luni, promotor este Univer-
sitatea din Craiova, prin Faculta-

În contextul diversitãþii culturale,
Revitalizarea ºi promovareaRevitalizarea ºi promovareaRevitalizarea ºi promovareaRevitalizarea ºi promovareaRevitalizarea ºi promovarea

patrimoniului culturalpatrimoniului culturalpatrimoniului culturalpatrimoniului culturalpatrimoniului cultural
al minoritãþilor din Olteniaal minoritãþilor din Olteniaal minoritãþilor din Olteniaal minoritãþilor din Olteniaal minoritãþilor din Oltenia

tea de Litere, iar partenerii insti-
tuþionali sunt Institutul de Etno-
grafie ºi Folclor „C. Brãiloiu” –
Academia Românã ºi Institutul
Norvegian de Teologie din Oslo,
Norvegia.

Rezultatele activitãþilor circum-
scrise proiectului vor fi: realiza-
rea unui ghid interdisciplinar (în-
soþit de un DVD), care va contu-
ra un profil identitar relevant pen-
tru moºtenirea culturalã a minori-
tãþilor într-un context al diversi-
tãþii culturale, înfiinþarea unei Co-
lecþii a minoritãþilor din Oltenia
(gãzduitã de Casa Universitarilor)
ºi crearea unei baze de date bilin-
gve  a minoritãþilor din Oltenia.

Criza din Ucraina, subiect
fierbinte la Strasbourg

Timp de cinci zile, la Stras-
bourg au loc lucrãrile primei
pãrþi a Sesiunii Adunãrii Par-
lamentare a Consiliului Euro-
pei (APCE). Deputatul Ionuþ
Stroe, ºeful Delegaþiei Parla-
mentului României la APCE,
declarã cã principalul punct
important pe ordinea de zi a
sesiunii este reprezentat de
criza din Ucraina.

dupã-amiazã, pe 28 ianuarie. Votul
este unul individual.
„Parlamentarii români rãmân
consecvenþi”

Deputatul Stroe, alãturi de cei-
lalþi membri ai delegaþiei, se vor
consulta în aceastã privinþã cu co-
legii din alte delegaþii ale statelor
partenere, cu interese ºi poziþii si-
milare cu ale noastre în ceea ce
priveºte nevoia de stabilitate în
Estul Europei. Dupã cum se ºtie,
România sprijinã ºi susþine activ
politica UE de apropiere cu þãrile
Parteneriatului Estic, între care se
numãrã ºi Ucraina. „Parlamenta-
rii români rãmân consecvenþi pe
linia susþinerii principiilor ºi valo-
rilor Consiliului Europei, precum
ºi a tuturor principiilor de drept
internaþional”, a adãugat ºeful de-
legaþiei domnul Stroe.

„Avem în vedere ºi situaþia
minoritãþii române
din aceastã þarã”

Din aceastã perspectivã, pozi-
þia delegaþiei române nu poate fi
decât una de sancþionare a oricã-
rei încãlcãri a acestor principii, a
anexãrii ilegale de teritorii aparþi-
nând altor state ºi a desconside-
rãrii drepturilor fundamentale ale
omului. Deputatul român Stroe a
adãugat cã „nu în ultimul rând,
atunci când ne reiterãm susþine-
rea faþã de suveranitatea Ucrainei
ºi integritatea ei teritorialã, avem
în vedere ºi situaþia minoritãþii ro-
mâne din aceastã þarã, acesta fi-
ind un subiect sensibil pentru opi-
nia publicã din România. Este un
mesaj pe care l-am transmis con-
stant colegilor din delegaþia Ucrai-
nei la APCE”.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Putem vorbi deschis ºi despre„Putem vorbi deschis ºi despre„Putem vorbi deschis ºi despre„Putem vorbi deschis ºi despre„Putem vorbi deschis ºi despre
suveranitatea spaþiului aerian”suveranitatea spaþiului aerian”suveranitatea spaþiului aerian”suveranitatea spaþiului aerian”suveranitatea spaþiului aerian”

Europarlamentarul Marian-Jean Marines-
cu, raportor pentru regulamentul „Ceru-
lui unic european” – etapa 2 (SES 2+) pre-
zintã în aceastã perioadã în mai multe þãri,
membre ale Uniunii Europene, acolo unde
existã birouri parlamentare a grupului EPP,

voie de mai multã eficienþã pentru
controlul traficului în Europa. În
prezent, existã 28 de societãþi co-
merciale naþionale care presteazã
aceste servicii de control de trafic.
„S-a încercat un sistem eficient care

sã nu þinã cont de graniþele naþiona-
le, ci sã se þinã cont de eficienþa
controlului de trafic. Desigur, se va
face pas cu pas, pentru cã bineîn-
þeles cã existã voci care se împotri-
vesc.  Putem vorbi deschis ºi de-

spre suveranitatea spa-
þiului aerian, locurile de
muncã ale controlorilor
de trafic, dar ºi despre
veniturile statelor mem-
bre, deoarece fiecare
avion care survoleazã
un teritoriu plãteºte o
taxã. Se colecteazã niºte
taxe...  La nivel de UE
nu s-ar pierde bani,
însã, prin schimbarea
rutelor, unele state ar
pierde, altele ar câºti-
ga...”, a mai spus eu-
roparlamentarul Marian
Jean Marinescu.

„Nu existã monopol nicãieri
pe un serviciu”

S-au fãcut paºi foarte impor-
tanþi, s-a ajuns la o eficienþã a tra-
ficului suficient de mare, dar se
pot face lucruri în continuare.
„Sunt multe aspecte care intra în
calcul, dar este evident cã un
avion nu zboarã ca pasãrea, în li-
nie dreaptã, ci zboarã cumva în
zigzag, fiindcã depinde de rutele

naþionale. În principiu, vocile care
sunt împotriva vin din adminis-
traþiile naþionale pentru aviaþie, din
partea de control de trafic. Se
considerã cã s-ar micºora numã-
rul locurilor de muncã, s-ar mai
pierde din privilegii. Nu existã
monopol nicãieri pe un serviciu,
în Uniunea Europeanã, în afarã
de traficul aerian...”, a conchis
europarlamentarul Marian Jean
Marinescu.

care sunt beneficiile acestei iniþiative, în
primul rând pentru pasageri, dar ºi cau-
zele pentru care existã opoziþie din par-
tea anumitor actori relevanþi din dome-
niu, precum anumite venituri la bugetul
de stat sau locurile de muncã din sector.
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Fenomenul abandonului familial
a crescut în ultimii ani la un nivel
îngrijorãtor. „Dacã, pânã în 2008-
2009, aveam lunar douã-trei cazuri
de abandon al minorului, acum nu
avem sub 10 cazuri, în aceeaºi
perioadã de referinþã. Încercãm ca
la fiecare copil în parte sã identifi-
cãm problemele, pentru a-l intro-
duce în sistemul de protecþie”, a
declarat Florin Stancu, director
al DGASPC Dolj.

În acest moment, 1.500 de co-
pii fac parte din programul de pro-
tecþie socialã, 400 dintre ei aflân-
du-se în asistenþã maternalã. „Într-
un sistem de asistenþã socialã nor-
mal, numãrul intrãrilor în program
ar trebui sã fie mai mic decât cel
al ieºirilor, ceea ce, din pãcate, nu

Florin Stancu, director al DGASPC DoljFlorin Stancu, director al DGASPC DoljFlorin Stancu, director al DGASPC DoljFlorin Stancu, director al DGASPC DoljFlorin Stancu, director al DGASPC Dolj:::::
„Ne dorim extinderea sistemului de asistenþã socialã”„Ne dorim extinderea sistemului de asistenþã socialã”„Ne dorim extinderea sistemului de asistenþã socialã”„Ne dorim extinderea sistemului de asistenþã socialã”„Ne dorim extinderea sistemului de asistenþã socialã”

Abandonul copiilor de cãtre familii, folosirea minorilor la diferite munci
neautorizate ºi violenþa domesticã sunt, din nefericire, încã la o cotã ridica-
tã. Conducerea Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj cautã cãi de rezolvare a fenomenului.

se întâmplã. Avem, în Dolj, oficial,
circa 2.000 de cazuri de abandon
al copiilor, cu pãrinþi plecaþi cu
forme legale în strãinãtate, dar,
neoficial, sunt peste 8.000. Sunt
peste 62% din cazuri în care aban-
donul este cauzat de resursele fi-
nanciare precare ale familiilor. Lip-
sa de supraveghere a copiilor duce
ºi la creºterea fenomenului delin-
cvenþei juvenile. Practic, avem
patru direcþii asupra cãrora ne
axãm: abandonul copiilor, plecarea
pãrinþilor acestora în strãinãtate,
exploatarea prin muncã a minori-
lor ºi violenþa domesticã. Dar, fãrã
sprijinul comunitãþii ºi al altor in-
stituþii abilitate, nu am reuºi”, a mai
precizat directorul Florin Stancu.

Un lucru îmbucurãtor este cã,

cel puþin în Craiova, fenomenul
„copiii strãzii” este aproape estom-
pat. „Aici, vorbim strict de cei care
dorm pe strãzi, nu la cei care sunt
trimiºi la cerºit de cãtre familii” –
Florin Stancu.

Centre de asistenþã
pentru minori

Anul trecut, legislaþia referitoa-
re la încadrarea în grad de handi-
cap a persoanelor s-a modificat,
având drept la indemnizaþii ºi cei
care au suferit accidente vascula-
re ºi copiii care suferã de diferite
afecþiuni cronice. „Ne dorim ex-
tinderea sistemului de asistenþã
socialã, astfel încât sã avem subu-
nitãþi de-ale noastre în toate me-
diile urbane din Dolj. În prezent,
avem un Centru pentru persoane-
le adulte cu handicap la Filiaºi, iar
la Bãileºti ºi zonele limitrofe, unul
destinat copiilor cu handicap, apro-
ximativ 200 de minori beneficiind
de serviciile asigurate de noi. La
Calafat, începând cu 2014, avem
un Centru rezidenþial de urgenþã
pentru minori”, a completat Florin
Stancu.

Planuri de viitor
Dacã în 2014 DGASPC Dolj a

finalizat mai multe proiecte – Cen-
trul de Plasament „Noricel”, din

Craiova, care gãzduieºte 36 de
copii cu handicap: Centrul de zi
pentru copiii cu autism (40 de mi-
nori); o casã de tip familial la ªcoala
„Sf. Vasile”, destinatã gãzduirii a
20 de copii sãnãtoºi, dar defavori-
zaþi ºi, unicat, cel puþin în Oltenia,
Extinderea Complexului „Sf. Ma-
ria” pentru vârstnici, în valoare de
1 milion de euro, care, pe lângã

cei 45 de locatari permanenþi, asi-
gurã ºi recuperarea altor 300 de
persoane – în 2015 are în vedere
realizarea altor obiective. „În pri-
mul rând, vrem sã realizãm la Se-

garcea un Centru destinat copiilor
cu handicap, iar la Podari vrem sã
ridicãm case de tip familial  pentru
minori. De asemenea, suntem în
discuþii cu Penitenciarul pentru
Minori ºi Tineri, în vederea unui
centru destinat tinerilor care vor sã
se integreze în societate, dupã ce
îºi ispãºesc pedeapsa. Avem peste

15 proiecte pe care vrem sã le im-
plementãm, cu fonduri europene,
în exerciþiul financiar 2014 - 2020”,
a încheiat Florin Stancu.

CRISTI PÃTRU

„Dialogul permanent dintre Ministerul
Tineretului ºi Sportului, societatea civilã
ºi adolescenþi s-a dovedit a fi de succes
în procesul de elaborare a strategiei. Ca
strategia sã devinã operaþionalã, încura-
jãm Ministerul Tineretului ºi Sportului sã
acorde o atenþie deosebitã planurilor de
acþiune care trebuie sã fie bugetate în
conformitate cu nevoile identificate.
UNICEF va continua sã promoveze ºi
sã protejeze drepturile adolescenþilor”, a
declarat reprezentantul UNICEF
România, Sandie Blanchet, potrivit unui
comunicat remis presei.

Principalele schimbãri preconizate în
domeniul politicilor de tineret 2015-2020
vizeazã: diminuarea ºomajului în rândul
tinerilor ºi a numãrului de tineri care nu
sunt cuprinºi în programe de ocupare,
educaþie sau formare; mobilizarea ºi
coordonarea instituþiilor ºi organizaþiilor
competente – guvernamentale ºi
neguvernamentale, îmbunãtãþirea
educaþiei pentru sãnãtate, a planificãrii
familiale ºi a asistenþei medicale în
rândul tinerilor (cu precãdere tinerii în
situaþii la risc). (Agerpres)

UNICEF salutã adoptarea
Strategiei Naþionale pentru Tineret

UNICEF a salutat, ieri, adoptarea Strategiei Naþionale pentru Tineret 2015-2020 de cãtre Guver-
nul României, care vizeazã susþinerea participãrii active a adolescenþilor ºi tinerilor la viaþa econo-
micã, socialã, culturalã ºi politicã a þãrii, asigurând oportunitãþi egale de acces la educaþie ºi condiþii
de viaþã decente.

Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor, din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova, a lansat concursul „Cea mai bunã idee de afa-
ceri”, având drept scop promovarea spiritului antrepenorial în rândul
tinerilor. Proiectul, desfãºurat cu sprijinul Fundaþiei „Constantin Botea”
ºi al BRD-SG, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi
Colegiul Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”, este adresat elevilor din
instituþiile de învãþãmânt preuniversitar din judeþ. Concursul se desfã-
ºoarã în douã etape: prima, desfãºuratã la nivelul fiecãrei instituþii ºcola-
re, constã în în selectarea echipelor înscrise de cãtre o comisie formatã
din profesori ai disciplinelor economice ai liceului, reprezentanþi ai FEAA
ºi ai elevilor; cea de-a doua va consta în completarea echipelor cu stu-
denþi ai FEAA, coordonate de câte douã cadre didactice – unul de la
FEAA ºi unul de la liceul ajuns în faza finalã. În urma rezultatelor finale,
locul I va fi premiat cu 1.500 de lei, al II-lea – cu 1.000 de lei, iar ultimul
loc al podiumului va fi recompensat cu 500 de lei.

CRISTI PÃTRU

Elevii sunt chemaþiElevii sunt chemaþiElevii sunt chemaþiElevii sunt chemaþiElevii sunt chemaþi
la concursla concursla concursla concursla concurs

Sandie
Blanchet



miercuri, 28 ianuarie 2015culturãculturãculturãculturãculturã8 / cuvântul libertãþii

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La Galeriile „Cromatic” ale Centrului Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj va avea loc mâine, 29 ianuarie,
ora 13.00, vernisajul expoziþiei de goblenuri realizate de Ioana Adames-
cu. «Absolventã a ªcolii de Arte „Cornetti”, la clasa de sculpturã a
profesorului Marcel Voinea, Ioana Adamescu a descoperit mai târziu
goblenul, dar a fãcut o pasiune pentru lucrul minuþios cu firele colora-
te, care sã redea naturi statice, peisaje, fragmente de viaþã care au
inspirat-o de-a lungul timpului. ªi-a creat mereu propriile modele, în
spatele fiecãrui goblen pe care l-a cusut aflându-se desene care îi apar-
þin», precizeazã organizatorii. Expoziþia va rãmâne deschisã la Galeriile
„Cromatic” pânã la data de 9 februarie.

Goblenuri de Ioana Adamescu,
în expoziþie la Galeriile „Cromatic” Biblioteca Judeþeanã „Alexan-

dru ºi Aristia Aman”, Secþia au-
dio-video ºi American Corner Cra-
iova, vã invitã astãzi, ora 16.00,
la o nouã întâlnire a  „Colocvii-
lor de artã plasticã universalã”-
 realizate de artist plastic dr. Cris-
tina Oprea. Titlul prezentãrii este
„Pictorii secolului XIX aniversaþi
în luna februarie”. Evenimentul
va avea loc în Sala „Marin Sores-
cu” a bibliotecii, accesul tuturor
celor interesaþi fiind liber.

Întâlnire cu iubitorii de artã plasticã

Evenimentul face parte din pro-
iectul „Împreunã pentru un me-
diu mai curat”, iniþiat de Bibliote-
ca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” în colaborare cu Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj, din
convingerea cã „protejarea mediu-
lui este una dintre cele mai acute
probleme ale civilizaþiei actuale”.

Dezbatere informativã pe tema energiei nucleare,Dezbatere informativã pe tema energiei nucleare,Dezbatere informativã pe tema energiei nucleare,Dezbatere informativã pe tema energiei nucleare,Dezbatere informativã pe tema energiei nucleare,
la Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanã
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” ºi Ameri-

can Corner vã invitã astãzi, ora 13.00, în Sala „Marin Sorescu”,
la dezbaterea informativã cu tema „Este energia nuclearã o energie
curatã ºi sigurã  pentru mediu?”. Prezintã dr. ing. Adi-Maria Lu-
miniþa Simoiu – cadru universitar la Facultatea de Chimie din
cadrul Universitãþii din Craiova.

De-a lungul timpului, prezentãri
informative ºi de conºtientizare au
fost susþinute în cadrul proiectului
ºi de specialiºti de la Universitatea
craioveanã ºi Muzeul Olteniei –
Secþia de ªtiinþele Naturii, acesto-
ra adãugându-li-se vizionãri de fil-
me cu tematicã, vizitarea unor zone
protejate, acþiuni de plantãri de ar-

bori, de curãþenie, de amenajãri de
spaþii verzi în curtea unor ºcoli.

Dr. ing. chimist, Adi-Maria Lu-
miniþa Simoiu, expert ONU pe pro-
bleme arme chimice, are experienþã
în cercetarea ºtiinþificã (a condus
proiecte de cercetare, finalizate prin
realizarea de instalaþii chimice pro-
ductive) ºi ca dascãl, la Universita-
tea din Craiova. A participat la con-
ferinþe internaþionale în þãri precum
Japonia, USA, Franþa, Italia, Norve-
gia, Spania. A reprezentat Romania
ca inspector profil chimie ºi ingine-
rie chimicã în peste 40 þãri ºi ca ºi
coordonator  de misiuni de inspec-
þie, aproape 11 ani, la o Agenþie a
Naþiunilor Unite din Haga (Olanda)

– Organizaþia pentru interzicerea ar-
melor chimice (OPCW), instituþie
care a primit Premiul Nobel pentru
pace în 2013. Are specializãri în chi-
mie ºi inginerie chimicã, relaþii inter-
naþionale, comunicare, protecþia  po-
pulaþiei în caz de incidente chimice,
în þãri precum Elveþia, Olanda, UK,
USA, China, Italia.

«Prin mediatizarea evenimente-
lor din cadrul proiectului „Împre-
unã pentru un mediu mai curat”,
ecoul mesajelor pe care le-am lan-
sat în cadrul comunitãþii a fost de
fiecare datã mult mai larg. Sperãm
cã de aceastã datã vom trezi o aten-
þie sporitã, fiind vorba de un sub-
iect atât de important pentru fie-

care dintre noi. În plus, accidente-
le nucleare de la Cernobâl ºi Fuku-
shima sunt relativ recente…», au
adãugat reprezentanþii bibliotecii
doljene, lansând invitaþia de a par-
ticipa la conferinþã tuturor celor
avizaþi ori interesaþi în privinþa pro-
iectului de extindere a Centralei de
la Kozlodui cu un nou reactor, eva-
luãrii impactului în zonã ºi a cos-
turilor pentru partea românã.

Înscrierea expozanþilor,
pânã pe 13 februarie

Cãrþi pentru toate vârstele ºi
gusturile, literaturã contemporanã
de ficþiune, memorii ºi jurnale, bi-
ografii, cãrþi de poezie, artã, gas-
tronomie, timp liber, studii acade-
mice ºi de specialitate în diferite
domenii, de la psihologie ºi psiha-
nalizã la economie ºi ºtiinþe exac-
te, dar ºi multe alte surprize edito-
riale îºi aºteaptã cititorii la sãrbã-
toarea cãrþii-mãrþiºor! Se adaugã
un bogat program de evenimente,
cu lansãri de cãrþi, sesiuni de au-
tografe, dezbateri ºi întâlniri cu
scriitori, critici literari ºi editori.

Înscrierea expozanþilor la ediþia
2015 a Târgului GAUDEAMUS
Craiova a început de trei zile ºi va
continua pânã la data de 13 februa-
rie. Sunt aºteptaþi sã îºi prezinte
oferta educaþionalã edituri din Ro-
mânia ºi din strãinãtate, tipografii,
agenþii de difuzare de carte româ-
neascã ºi strãinã, agenþii literare,
instituþii de învãþãmânt public ºi

Târgul de Carte GAUDETârgul de Carte GAUDETârgul de Carte GAUDETârgul de Carte GAUDETârgul de Carte GAUDEAMUS va avea loc la CraiovaAMUS va avea loc la CraiovaAMUS va avea loc la CraiovaAMUS va avea loc la CraiovaAMUS va avea loc la Craiova
între 25 februarie ºi 1 martieîntre 25 februarie ºi 1 martieîntre 25 februarie ºi 1 martieîntre 25 februarie ºi 1 martieîntre 25 februarie ºi 1 martie

Profesioniºti ai cãrþii, editori, tipografi,
ilustratori, distribuitori de carte, librari, dar
ºi autori, critici literari ºi traducãtori vã in-
vitã sã descoperiþi la Craiova cele mai noi
apariþii editoriale! Cea de a XIV-a ediþie a
Târgului de Carte GAUDEAMUS, eveniment
organizat de Radio România, prin Centrul

Cultural Media Radio România ºi Radio Olte-
nia Craiova, va avea loc în perioada 25 februa-
rie – 1 martie. Ediþia craioveanã va fi gãzdui-
tã, conform tradiþiei, de foaierul Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” ºi va deschide seria
evenimentelor pe care Radio România le or-
ganizeazã în acest an sub sigla GAUDEAMUS.

privat, instituþii mass-media, com-
panii multimedia, publicaþii cultura-
le, biblioteci, librãrii ºi anticariate,
companii care produc ºi/sau comer-
cializeazã material didactic º.a.

Performerii din învãþãmânt, din
nou promovaþi ºi recompensaþi

Evenimentul readuce în atenþia
publicului ºi a expozanþilor douã din-

tre proiectele iniþiate în ultimii ani sub
sigla GAUDEAMUS. Unul este
„Cãrþile se întorc acasã” – program
de anvergurã naþionalã, al cãrui prin-
cipal obiectiv este reorientarea unui
important fond de carte obþinut din
donaþiile din partea expozanþilor ºi a
vizitatorilor cãtre biblioteci din me-
diul rural. La ediþia anterioarã, peste
1.000 de volume au fost donate. Ce-

lãlalt – „Invitaþi de nota 10: Olim-
picii României”, prin intermediul
cãruia Radio România recompen-
seazã ºi promoveazã performerii din
învãþãmântul românesc, din diferite
discipline. Expozanþii care doresc sã
aloce un fond de carte acestor pro-
iecte sunt invitaþi sã se adreseze Se-
cretariatului GAUDEAMUS (e-mail
office@gaudeamus.ro, înainte de
debutul manifestãrii sau în incinta
Târgului, în intervalul 24 februarie
– 1 martie).

Continuã concursurile
„Mircea Nedelciu” ºi Miss Lectura

ªi competiþia lecturii va conti-
nua la GAUDEAMUS Craiova! Li-
ceenii din Dolj sunt invitaþi sã par-
ticipe la faza zonalã a Concursu-
lui Naþional de Lecturã „Mircea
Nedelciu”. Câºtigãtorul locului I

va reprezenta judeþul la finala naþi-
onalã a competiþiei, care va avea
loc în cadrul Târgului Internaþio-
nal GAUDEAMUS de la Bucureºti,
în luna noiembrie a acestui an. De
asemenea, lectura ºi frumuseþea
vor fi premiate la Târgul de la Cra-
iova! Dacã cititul este pasiunea lor,
tinerele (dar nu numai!) pot parti-
cipa la concursul Miss Lectura ºi
deveni unele dintre cele mai fru-
moase cititoare ale Târgului!

***
Ediþia precedentã GAUDEA-

MUS a avut loc în foaierul Naþio-
nalului craiovean, între 26 februa-
rie ºi 2 martie 2014, potrivit bilan-
þului statistic al organizatorilor ea
cuprinzând 53 de expozanþi, 50 de
evenimente culturale ºi un numãr
total de vizitatori de peste 12.500
de persoane.
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Varoufakis, profesor de economie, cel mai
recent la Universitatea din Texas, se descrie ca
fiind “un marxist liberal”. “Mandatul partidului
este de a renegocia acordul (cu creditorii inter-
naþionali n.r.)”, a declarat duminicã Yanis Va-
roufakis, pentru CNBC. Echipa de economiºti
a Syriza doreºte sã obþinã de la BCE o reducere
drasticã a datoriilor Greciei, propunând, prin-
tre altele, un schimb de obligaþiuni. “Grecia a
intrat în faliment în 2010, iar Europa, în infinita

Ninsori istorice în SUA - New
York-ul a devenit un oraº
fantomã

New York, oraºul care nu
doarme niciodatã, se pregãtea
luni seara de o noapte calmã din
cauza unei furtuni de zãpadã, în
timp ce autoritãþile au mobilizat
mijloace importante, iar podurile
ºi tunelurile au fost închise,
transportul în comun a fost oprit,
iar circulaþia interzisã. Luni, la
ora 23.00 (06.00 ora României),
podurile ºi tunelurile erau
închise, metroul ºi autobuzele
oprite ºi nimeni nu avea dreptul
sã circule în oraº, cu excepþia
vehiculelor de urgenþã, precum
ambulanþele sau utilajele de
deszãpezire. O avertizare de viscol
este valabilã pânã astãzi în ºapte
state din nord-est, între care ºi
New York, afectând milioane de
americani, care se grãbeau luni
sã se întoarcã acasã, pentru a
evita ninsorile însoþite de vânt
puternic anunþate pentru noaptea
de luni spre marþi.

Cel puþin nouã morþi într-un
atentat al grupului Stat Islamic
comis într-un hotel din Libia

Militanþi islamiºti s-au aruncat
în aer, ieri, într-un hotel din
Tripoli unde sunt cazaþi diplomaþi
ºi oficiali guvernamentali,
omorând cel puþin nouã persoane,
inclusiv cinci strãini, într-un atac
revendicat de grupul terorist
sunnit Stat Islamic. Patru indivizi
rãmaºi neidentificaþi au deschis
focul ºi s-au aruncat în aer într-un
hotel din Tripoli. Potrivit unor
surse locale, nouã persoane au
fost ucise în atacul terorist,
inclusiv cinci cetãþeni strãini,
relateazã Le Monde. Atentatul a
fost revendicat de filiala libianã a
organizaþiei teroriste Stat Islamic.
Miliþii islamiste afiliate grupului
terorist Stat Islamic au început sã
se infiltreze în Libia, un stat
afectat de rãzboi civil.

Cinci arestãri în Franþa, într-un
oraº din care 20 de persoane
au plecat la jihad în Siria

Cinci persoane au fost arestate
ieri, într-o operaþiune antijihadis-
tã efectuatã de cãtre forþele
franceze de securitate la Lunel, un
oraº în sudul Franþei, din care
aproximativ 20 de locuitori au
plecat începând din 2013 la jihad
în Siria, potrivit unor surse
apropiate dosarului. Cele cinci
persoane sunt apropiaþi ai
acestor foºti locuitori ai oraºului
plecaþi în Orientul Mijlociu,
potrivit autoritãþilor franceze.
Operaþiunea, desfãºuratã de cãtre
forþele franceze de elitã RAID -
Recherche, Assistance, Interven-
tion, Dissuasion (Cãutare,
Asistenþã, Intervenþie, Disuasiune)
- ºi GIPN - Groupe d’intervention
de la police nationale (Grupul de
Intervenþie al Poliþiei Naþionale) -
a avut loc într-un imobil din
centrul oraºului. “Au venit mai
multe maºini fãrã însemne. Din ele
au ieºit oameni cu cagule ºi au
spart uºile unor apartamente din
imobil”, a declarat un locuitor
din clãdire. “Mi s-a pus o puºcã
la tâmplã (...), dar pânã la urmã l-
au arestat pe vecinul de sub mine,
Saïd”, a continuat el. “M-au
prins, m-au trântit pe jos, au dat
în mine. L-au sãltat pe fratele
meu”, a declarat alt martor.

Motivul acestui comportament
misterios, potrivit unei plângeri
federale fãcute publice luni, este
cã bãrbaþii sunt spioni ruºi care
se foloseau de aceste coduri pen-
tru a face schimb de informaþii
secrete, la New York. Ei se în-
tâlneau - de la începutul lui 2012
ºi pânã la sfârºitul lui 2014 - afa-
rã, pentru a evita sã fie suprave-
gheaþi. La aceste întâlniri, unul
dintre ei înmâna o pungã, revistã
sau ziar celuilalt. Însã FBI îi fila
ºi asculta.

Autoritãþile l-au arestat luni pe
unul dintre ei ºi au anunþat cã lu-
cra ca agent acoperit pentru Gu-
vernul rus. El a fost identificat
drept Evgheni Buriakov, în vârstã
de 39 de ani, angajatul filialei unei
bãnci ruseºti din New York City,
potrivit plângerii federale. Bãrba-
tul cu care Buriakov se întâlnea
frecvent pentru a-i da diverse lu-
cruri era Igor Sporîºev, în vârstã
de 40 de ani, care lucra ca repre-
zentant comercial pentru Guver-

Grecia: YGrecia: YGrecia: YGrecia: YGrecia: Yanis Vanis Vanis Vanis Vanis Varoufakis, un economistaroufakis, un economistaroufakis, un economistaroufakis, un economistaroufakis, un economist
de orientare marxistã, propus ministru de Finanþede orientare marxistã, propus ministru de Finanþede orientare marxistã, propus ministru de Finanþede orientare marxistã, propus ministru de Finanþede orientare marxistã, propus ministru de Finanþe

Premierul elen Alexis Tsipras l-a propus ca
ministru de Finanþe al Greciei pe Yanis Varou-
fakis, economist de orientare marxistã ºi opo-
zant deschis al programului de salvare, semn

cã guvernul de coaliþie format de partidul
Syriza va adopta o poziþie fermã în negocierile

cu creditorii internaþionali. Guvernul îºi va
asuma responsabilitãþile imediat, prima ºedin-

þã a Executivului fiind programatã astãzi.
sa înþelepciune, a încer-
cat sã rezolve problema
insolvenþei aºezând cel
mai mare împrumut din
istorie pe umerii slãbiþi ai
statului grec falimentar”,
a spus Varoufakis, men-
þionând cã Grecia nu are cum sã îºi plãteascã
toate datoriile.

Potrivit consilierilor lui Tsipras pe teme fi-
nanciare, una din primele acþiuni
pe care premierul le va întreprin-
de va fi sã renegocieze datoriile
pe care Grecia le are cãtre BCE,
UE, FMI ºi alþi investitori, datorii
care în prezent se ridicã la peste
312 miliarde de euro. Posibila
mutare, fãrã precedent, a provo-
cat deja reacþii din partea politi-
cienilor ºi bancherilor. În ceea ce
priveºte BCE, statul elen datoreazã
instituþiei 27 miliarde de euro, de-
oarece BCE a cumpãrat, în 2010
ºi 2011, obligaþiuni guvernamen-
tale elene pentru a reduce nivelul
randamentelor ºi a ajuta þara sã
se împrumute mai ieftin pe pieþe-

le internaþionale.
Mai mulþi oficiali UE, printre care ministrul

german al Finanþelor, Wolfgang Schaeuble ºi
omologul sãu olandez Jeroen Dijsselbloem, au
avertizat în ultimele zile Grecia în privinþa ris-
curilor la care statul se expune în cazul în care
deviazã de la programul economic ºi fiscal
agreat cu Troica creditorilor. Mai mult, un even-
tual eºec al Greciei de a continua reformele va
duce la excluderea statului de pe lista þãrilor eli-
gibile pentru accesarea de finanþãri de la Banca
Centralã Europeanã prin noul program de achi-
ziþii de active din zona euro, program a cãrui
valoare totalã este de circa 1.100 miliarde de
euro ºi care include cumpãrarea de obligaþiuni
guvernamentale. Grecia nu va putea sã partici-
pe la programul BCE cel puþin pânã în iulie, din
cauza limitelor impuse achiziþiilor instituþiei de
obligaþiuni de la un emitent, a spus sãptãmâna
trecutã preºedintele instituþiei, Mario Draghi.

FBI: Spioni ruºi foloseau bilete, pãlãrii sau ziare
pentru a-ºi disimula activitãþile la New York

Trei bãrbaþi, care se întâlneau
ºi fãceau schimb de bilete -fãrã
sã participe sau sã discute de-
spre evenimente sportive sau
concerte recente, dar ºi de alte

nul rus la New York, se aratã în
document. Victor Podobnîi, în
vârstã de 27 de ani, ataºat la Am-
basada rusã la ONU, este suspec-
tat cã fãcea parte din aceastã con-
spiraþie. Toþi cei trei bãrbaþi au fost
acuzaþi cã lucreazã pentru Agen-
þia rusã de informaþii externe SVR.

Sporîºev ºi Podobnîi, care nu
mai locuiesc în Statele Unite ºi
care nu au fost arestaþi, aveau
amândoi imunitate diplomaticã,
lucrând pentru Guvernul rus. Însã
Buriakov, care a intrat pe terito-
riul Statelor Unite ca persoanã
privatã, opera sub ceea ce oficia-
lii numesc o “acoperire neoficia-
lã” (NOC). Agenþi de acest tip
primesc, în general, “mai puþinã
atenþie din partea Guvernului þãrii
gazdã, iar în unele cazuri nu sunt
identificaþi niciodatã ca agenþi de
informaþii”, se aratã într-un co-
municat. “Ca atare, un NOC re-
prezintã un atu extrem de valoros
în domeniul informaþiilor pentru
SVR”, se subliniazã în comunicat.

Buriakov avea
nevoie de cei doi
pentru a primi ºi
transmite mesa-
je de la sisteme-
le de comunica-
þii din Biroul
SVR la New
York, potrivit
autoritãþilor americane. Având în
vedere cã opera sub acoperire, el
nu se putea apropia de sediu.

Între alte subiecte despre care
bãrbaþii au fost însãrcinaþi sã
strângã informaþii secrete s-ar afla
posibile sancþiuni impuse de cã-
tre Statele Unite Rusiei ºi efortu-
rile americane de a dezvolta re-
surse alternative de energie. Spo-
rîºev ºi Podobnîi au încercat, de
asemenea, sã recruteze cetãþeni
americani ca surse de informaþii
la New York, se aratã în plânge-
re. Printre þintele lor se aflau ºi
angajaþi ai unor “companii majo-
re” ºi “femei tinere cu legãturi la
o universitate majorã din New

York”, potrivit autoritãþilor.
FBI afirmã în plângerea pe care

a depus-o cã, în timpul suprave-
gherii, i-a auzit discutând despre
activitãþile lor. Podobnîi ar fi vor-
bit despre tehnica sa de a recruta
surse, care consta în “înºelare,
promiterea unor favoruri ºi apoi
renunþarea la sursã, dupã ce SVR
obþine informaþii relevante”, po-
trivit autoritãþilor. În altã conver-
saþie, el i s-ar fi plâns lui Sporî-
ºev cã meseria sa nu era “nici
mãcar pe-aproape” de filmele cu
James Bond. “Am crezut cã mã-
car am sã merg în strãinãtate cu
alt paºaport” se lamenta Sporîºev,
la rândul sãu..

obiecte din viaþa de zi cu zi -um-
brele, pãlãrii sau cãrþi-, sunt
spioni ruºi ºi shimbau informa-
þii la New York, potrivit FBI, re-
lateazã CNN.
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METEO

Înnorat,
cu precipitaþii

mixtemiercuri, 28 ianuarie - max: 4°C - min: -1°C

$
1 EURO ...........................4,4709 ............. 44709
1 lirã sterlinã................................5,9751....................59751

1 dolar SUA.......................3,9644........39644
1 g AUR (preþ în lei)........162,8549.....1628549

Cursul pieþei valutare din 28 ianuarie 2015 - anunþat de BNR
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Cursã explozivã

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Getaway vine cu o poveste plinã
de acþiune ºi adrenalinã, în care
fostul pilot de curse Brent Mag-
ma (Ethan Hawke) este constrâns
sã porneascã într-o misiune
mortalã în spatele volanului,
pentru a-ºi salva soþia. Urmãrit
în fiecare clipã prin camere de
supraveghere montate în maºi-
nã, Brent trebuie sã îndeplineas-
cã comenzile primite de rãpitorii
soþiei, având-o cã aliatã doar pe
o adolescenta hackeriþã, inter-
pretatã de Selena Gomez.

I-am dat
de capãt?

Se difuzeazã la PRO  Tv,
ora 20:30

Nick (Ice Cube) ºi Suzanne
(Long), cãsãtoriþi de curând,
s-au decis sã se mute într-o
suburbie pentru a le asigura o
viaþã mai bunã celor doi copii
ai lor. Dar ideea lor de "casã a
viselor" este distrusã de un
antreprenor cu o viziune
ciudatã de a face afaceri.
Regia: Steve Carr
Gen film: Comedie

O fatã, doi bãieþi,
trei posibilitãþi

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:45

Eddy ºi Stuart împart 2/3 din
dormitorul unui apartament. Din
cauza unei erori birocratice, o
femeie pe nume Alex este forþatã
sã locuiascã cu aceaºtia în acel
dormitor. La inceput, relaþiile
dintre cei trei sunt destul de
tensionate. În curând însã, Alex
se îndrãgosteºte de Eddy, iar
Stuart râvneºte dupã Alex. Eddy
începe sã realizeze nu numai cã
acesta este homosexual...

MIERCURI - 28 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Sebastian (R)
12:30 Europa mea
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Patinaj artistic
17:00 Ronald Reagan-Un

parcurs american
18:00 România vãzutã altfel
18:35 Discover România
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Patinaj artistic
23:40 Starea naþiei
00:20 Consiliu de familie
1986
02:04 Andografia zilei
02:05 România vãzutã altfel
02:30 Telejurnal
03:20 Sport
03:40 Vorbeºte liber!
04:30 Europa mea
04:55 Discover România
05:05 Zestrea românilor
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 eleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Citeºte româneºte!
08:30 WELLnessimþim bine în

România
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Destine ca-n filme
12:00 D'ale lu' Miticã
13:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
14:00 Istorii încalcite
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 Documentar 360°-GEO
20:10 Zgomotul ºi furia
1959, SUA, Dramã
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Noapte indigo
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Naturã ºi aventurã
01:30 Istorii încalcite
02:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
02:50 5 minute de istorie
03:00 Credinþã ºi celebritate
03:30 Noapte indigo
04:20 Telejurnal TVR 2

TVR 2

07:25 Bolt
09:00 Douã vieþi
10:40 Noe
12:55 Aladdin and the Death

Lamp
14:25 Cronicile din Narnia -

Leul, Vrãjitoarea ºi Dulapul
16:45 Drumul
18:55 Secþia de geriatrie
19:25 Revenirea
20:00 Cursã explozivã
21:30 Sub acelaºi acoperiº
22:00 Umbre
22:50 Traficanþii
00:35 Puterea banilor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 I-am dat de capãt?
2007, SUA, Comedie
22:00 ªtirile Pro Tv
22:30 CSI: New York -

Criminaliºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
23:30 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
00:30 I-am dat de capãt? (R)

PRO TV

ACASÃ

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

08:15 La Mãruþã
09:45 La bloc (R)
11:15 Roxanne (R)
13:15 Afurisitul de telefon! (R)
15:30 Vorbeste tot oraºul
17:45 Întâlnire de gradul trei
20:30 Rãzbunarea
22:45 O fatã, doi bãieþi, trei

posibilitãþi
00:45 Rãzbunarea (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

ANTENA 1

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

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

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:30 Dosarele DNA (R)
08:30 Playtech (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Codul magicienilor (R)
10:30 Casa: constructie ºi design

(R)
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Legãturi de sânge
2010, Dramã, Romantic
13:30 Teleshopping
14:00 Levintza prezintã (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 Trasniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câstigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Cronica Netului
21:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
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 Capcan TV
02:30 Cronica Netului (R)
03:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc! (R)
04:30 Levintza prezintã (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Focus din inima României (R)
06:00 Cireasa de pe tort (R)07:00 ªtiri Sport.ro

10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 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 Patrula Balamuc
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Enemies Closer

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Enemies Closer sau "Duºmani
Apropiaþi" este un thriller  cu o
poveste impresionantã ce
ilustreazã mãreþia pãdurilor
sãlbatice ale þinuturilor nepo-
pulate de oameni dintre SUA ºi
Canada dar ºi pe a pãdurarului
care ducea o viaþã nu tocmai
liniºtitã pe acele þinuturi.
Pãdurarul avea o "simpatie"
specialã pentru fostul luptãtor
din trupele speciale ale Mari-
nei Americane, Henry...

Nebuni de legat

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 20:30

Un scriitor ºi un actor, amân-
doi fãrã slujbe, se decid sã
plece în Vest, hotãrâþi sã-ºi
încerce norocul. Numai cã
necazurile îi urmãresc pas cu
pas, iar cei doi ajung pe banca
acuzaþilor, fiind luaþi drept alþii.
Avocatul lor îi sfatuieste sã se
recunoascã vinovaþi, sperând
ca astfel sã le obtina o pedeap-
sã uºoarã, însã nenorociþii
sunt condamnaþi la... 125 de
ani fiecare.

Fantoma din adâncuri

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

In apele reci, ]ntunecate, ale Coreei
de Nord, un submarin SUA pentru
intervenþii rapide întâmpinã din
senin un dezastru – e atacat ºi
aproape scufundat de un altul,
nedetectabil, tragedia soldându-se
cu morþile unui ofiþer ºi a unui
inginer. Capitanul Burt Habley
(Adrian Paul) se confruntã acum
cu Curtea marþialã. Nu este pedep-
sit, dar este ales sã conducã o
misiune top secretã pentru a da de
urma unui cablu de comunicaþii
subacvatic nord corean...

JOI - 29 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
09:40 Discover România
09:45 Ronald Reagan-Un

parcurs american (R)
10:50 Teleshopping
11:30 Nimic prea bun pentru un

cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,

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

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:15 Patinaj artistic
18:00 Lozul cel mare
18:30 Discover România
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Clubul celor care

muncesc în România
21:15 Patinaj artistic
23:20 Starea naþiei
23:55 Noiembrie
2004, SUA, Dramã, Mister
01:19 Andografia zilei
01:20 Exclusiv în România

TVR 1

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

George Enescu, 2013
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Negustorii de ocazii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 A opta zi
1996, Belgia, Franta, Marea

Britanie, Comedie, Dramã
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Omul cu chitara
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

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

George Enescu, 2013
02:50 5 minute de istorie
03:00 Parteneri de week-endR)

TVR 2

08:20 Drumul
10:30 Cursã explozivã
12:00 Pãpuºile Muppet în turneu
13:45 Lucas, spaima furnicilor
16:45 Baschetbalistele de vârsta

a doua
18:25 Regii verii
20:00 Sonic Highways
21:05 Emigrantul
23:05 Conspiraþia
00:40 Haita
01:30 Jack Ryan: Agentul din

umbrã
03:15 Emigrantul
05:15 Captivi de Crãciun

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Enemies Closer
2013, Canada, SUA, Thriller
22:00 ªtirile Pro Tv
22:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
23:30 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
00:30 Enemies Closer (R)
2013, Canada, SUA, Thriller
02:00 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:00 România, te iubesc! (R)
05:00 Dãdaca (R)
1993, SUA, Comedie

PRO TV

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

08:30 La Mãruþã
10:00 La bloc (R)
11:30 Vorbeºte tot orasul (R)
14:00 Întâlnire de gradul trei (R)
16:30 Cu toþii au sãrutat mireasa
18:30 Doamna judecãtor
20:30 Nebuni de legat
22:30 Dansul terorii
00:30 De partea cealaltã
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Burlacul
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Fantoma din adâncuri
2005, SUA, Dramã
02:45 Observator (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

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

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

KANAL D

PRIMA TV

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

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

(R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 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 Te doare mintea!
23:00 Wrestling WWE PPV

Royal Rumble
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Conspiraþia

Se difuzeazã la HBO,
ora 23:05

Thrillerul internaþional îi are în
centrul atenþiei pe Martin (Eric
Bana) ºi Claudia (Rebecca Hall),
doi foºti iubiþi care ajung sã fie cei
avocaþi ai apãrãrii într-un proces
intentat unui terorist. Cei doi
avocaþi îºi vor vedea curând vieþile
puse în pericol ºi vor ajunge în
centrul unui hãþiº de intrigi ºi
trãdãri în care e imposibil sã
deosebeºti prietenii de duºmani,
iar dreptatea nu mai judecã în alb
ºi negru, ci doar în nuanþe de gri.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin Cen-

trul Multifunctional Craiova scoate la
licitaþie publicã deschisã în vederea în-
chirierii spaþiilor disponibile (spaþii de-
pozitare subsol, expoziþional perma-
nent Parter ºi Etaj 1; spaþii birouri - etaj
2; spaþii interior ºi exterior pentru ali-
mentaþie publicã). Documentaþia ne-
cesarã se procurã de la Centrul Multi-
funcþional 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

SC ADGALACTIC SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru poiectul “INFIINÞAREA PLANTA-
ÞIEI POMICOLE DE MAR SUPERTEN-
SIV”, propus a fi amplasat în COMUNA
CETATE, JUD. DOLJ. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consultate
la sediul ARPM Craiova, strada Petru
Rareº, nr.1, ºi la sediul SC ADGALAC-
TIC SRL,Craiova, Str. Horia, Nr. 8, Bl. 2,
Sc. 3, Ap. 3, Jud. Dolj în zilele de L-V,
între orele 9-14. Obesrvaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul ARPM Craio-
va, strada Petru Rareº, nr. 1

SC RAZMARFLOR PLANT SRL
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru poiectul “INFIIN-
ÞAREA PLANTAÞIEI POMICOLE DE
MAR SUPERTENSIV”, propus a fi am-
plasat în COMUNA CETATE, JUD.
DOLJ. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
ARPM Craiova, strada Petru Rareº, nr.
1, ºi la sediul SC RAZMARFLOR
PLANT SRL, Sat Moþãþei, Comuna
Moþãþei, Nr. 2063, Jud. Dolj în zilele de
L-V, între orele 9-14. Obesrvaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul ARPM
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1.

Municipiul Craiova, cu sediul în str. A.I.Cuza, nr.7 reprezentat prin
Primar, în calitate de reprezentant al unitãþii administrativ teritoria-
le conform art.21 alin.2 ºi 3 coroborat cu art. 62 alin. 1 din Legea 215/
2001 republicatã privind Administraþia Publicã Localã,

În temeiul art.720' din Codul de Procedurã Civilã formuleazã pre-
zenta:

CONVOCARE

Prin care invitã în data de 16.02.2015 la sediul Primãriei Muni-
cipiului Craiova, Serviciul Urmãrire Contracte, Agenþi Economici –
cam.202, în vederea concilierii directe a litigiilor, urmãtoarelor per-
soane fizice / juridice:

1. S.C. TRUEVISION S.R.L.
2. S.C. ARGUS FUL S.R.L.
3. S.C. DACITAL S.R.L.
4. S.C. ATLANTYS INTERNATIONAL S.R.L.
5. S.C. PRIMA MEDICAL S.R.L.
6. ªIªU MARIUS DANIEL
7. PANÃ COSMIN ADRIAN
8. AURARIU IULIU MIHAI OLIMPIU
9. MUSI MIÞA
10. NAE ILEANA

CERERI SERVICIU
Instalator cu expe-
rienþã solicit anga-
jare.  Telefon: 0762/
837.734.

OFERTE SERVICIU
URGENT! Cãutãm
babysitter pentru
Italia, perioadã 3-6
luni, salariu 700-
1.000 Euro. Tele-
fon: 0742/195.107.
Caut doamnã vãdu-
vã sub 65 ani pen-
tru menaj uºor la bâ-
trân 74 ani, 2 zile /
sãptãmânã. Tele-
fon: 0766/304.708.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Persoanã tânãrã se-
rioasã fac menaj,
dupã ora 16.00. Te-
lefon: 0764/760.882.
Societate de conta-
bilitate oferim ser-
vicii de calitate ºi
complete la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0742/179.600.
Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0723/
466.154.
Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
nr. 2, str. Putnei. Te-
lefon: 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, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
3 - 4 CAMERE

Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.

CASE
Vând casã 6 ca-
mere, Podari – Li-
vezi, cu 4000 mp
teren ºi 8 ha teren
arabil urgent, con-
venabil. Telefon:
0722/266/718.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Proprietar vând
casã Bordei, str.
Carpenului P+ M,
teren 700 mp, pomi
fructiferi, vie. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã în co-
muna Goieºti. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren co-
muna Cernãteºti,
sat Raznic. Tele-
fon: 0769/844.209

Vând casã 500 mp
teren zonã centra-
lã, idealã afaceri.
Telefon: 0737/
639.237.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craio-
va, 5 camere izola-
tã termic, termopa-
ne, încãlzire cen-
tralã sau schimb cu
2 apartamente a 2
camere / variante.
Telefon: 0746/
498.818.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

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.

TERENURI
VÂND 750 mp,
Malu Mare, 9 Euro/
mp. Telefon: 0768/
104.581.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F,  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ
1,5 euro/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren 5000
mp Braniºte (zona
Mânãstire). Tele-
fon: 0745/392.924.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor -
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãi-
le Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Ocazie! Vând, în-
chiriez teren, Calea
Bucureºti, km 9,
ideal halã, showro-
om, 1000 m, ben-
zinãrie, parc auto,
sau schimb cu
apartament. Tele-
fon: 0762/109.595.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Intravilan, Podari,
673 mp, curent elec-
tric, puþ forat, fosã
septicã, cabanã +
fundaþie, 18.500
Euro negociabil. Te-
lefon: 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, ca-
dastru fãcut, parce-
labil. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul fa-
bricaþiei 1993. Au-
toturismul este în
stare de funcþiona-
re. Telefon: 0765/
789.181.
Vând DACIA 1310.
Telefon: 0744/
231.278.

STRÃINE
VÂND Ford Focus
2012, 9.000 Euro.
Telefon: 0768/
104.581.

BMW 325 PA-
CHET – M3, FULL.
Preþ 1700 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0769/131.088.
Vând Renault Clio
2003 full, taxa ne-
recuperatã 2150
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.
Vând Solenza mo-
tor “Clio”, benzinã,
2004, consum 4%,
90.000 Km, culoa-
re alb, 1000 Euro.
Telefon: 0749/
059070.
Vând Cielo 2007. Te-
lefon: 0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimi-
tir Roboaica. Tele-
fon: 0746/901.203.
Vând mobilã dor-
mitor tineret tip
MOBEXPERT.
Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã pen-
tru farmacie. Tele-
fon: 0755/074.742.
Vând abric original
fãrã motor. Telefon:
0744/545.771.
Vând ºase tabu-
rele (scaune) din
lemn melamina-
te. Telefon: 0251/
531.294.
Vând þiglã JIMBO-
LIA ºi cãpriori. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând sobe din te-
racotã cu 10 rân-
duri. Telefon: 0757/
072.050.
Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351/
425.559.
Vând saltea Dor-
meo 2/1 m cu husã
nefolositã - 100 lei,
2 ferestre cu toc ºi
geam - 25 lei / bu-
catã, lustree cu 2-
5 braþe - 20 lei / bu-
catã. Telefon:
0770/303.445.
Vând þuicã natura-
lã, preþ convena-
bil. Telefon: 0725/
576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând 4 jante + an-
velope CIELO 185/
60 R 14- 200 RON.
Telefon: 0731/
877.880.

Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn ma-
siv, geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã, sta-
re bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu
congelator ARTIC -
nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.

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

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

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez spaþiu co-
mercial 140 mp Cra-
ioviþa Nouã (zona
Segarcea). Telefon:
0767/772.498.
Închiriez magazin
stradal, cu toate uti-
litãþile, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
Închiriez garsonierã
mobilatã (b-dul 1
Mai) Preþ negocia-
bil. Telefon: 0764/
672.860.
MATRIMONIALE
Pensionar scund,
65/1,60 caut femeie
nevoiaºã, modestã,
vãduvã pentru prie-
tenie, tot restul vieþii.
Constantin C-tin -
comuna Dãnciuleºti
nr. 136 - Gorj.
Pensionar 66/170/
85, nefumãtor do-
resc doamnã pensi-
onarã sub 60 ani,
pentru prietenie –
cãsãtorie. Telefon:
0351/181.202;
0765/472.745.

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

PIERDERI
ELINSTAL SRL
declarã pierdut
certificat consta-
tator emis de ORC
Dolj în 2008. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
Familia Constan-
tin Ghenea de-
plânge trecerea
în eternitate a dis-
tinsei doamne
GABRIELA DRÃ-
GHICI ºi transmi-
te condoleanþe
familiei îndoliate!

COMEMORÃRI
Cu aceeaºi durere în
suflete comemorãm 6
ani de la despãrþirea de
cel ce  a fost tatã, bunic
ºi soþ de neînlocuit COL.
(R) TOMA ION din
Goieºti. Ne lipseºte mai

mult decât oricând, îi
ducem dorul ºi ne vom
ruga mereu pentru odih-
na veºnicã a sufletului
sãu cald ºi bun. Regre-
te eterne! Pioasã aminti-
re! Fmilia îndureratã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HCM Rm. Vâlcea – SCM Craiova 27-26 (12-13).
Cu detalii, în ediþia de mâine.

La închiderea

ediþiei

SCM U Craiova îºi începe,
astãzi, aventura în Cupa Româ-
niei, având de înfruntat la Sala
Polivalentã, în manºa tur a sfe-
turilor de finalã, pe CSM Bu-
cureºti. Partida va debuta la ora
17:00 ºi va putea fi urmãritã ºi
la TV, pe Digi Sport 3.

Licã ºi compania s-au califi-
cat automat în faza a doua a
competiþiei, datoritã clasãrii pe
locul 4 în sezonul trecut, în
timp ce bucureºtenii au ajuns
aici dupã o “dublã” cu 3-0 în
faþa Stelei.

Dacã vine vorba de Divizia
A1, cele douã combatante sunt
vecine de clasament, pe locuri-

le 4 ºi 5, însã alb-albaºtrii au
nu mai puþin de 7 puncte peste
formaþia din Capitalã.

În turul campinatului, CSM
a aplicat SCM-ului singura în-
frângere stagionalã (dintr-un
total de 3) fãrã punct câºtigat,
3-0, la Bucureºti, în data de 23
noiembrie. Pe seturi scorul a
fost 25-22, 25-19 ºi 25-21.

“Eu nu mã gândesc la revan-
ºã în meciul cu CSM, mâ gân-
desc ca la un meci oarecare. Vom
face tot posibilul sã câºtigãm,
dar trebuie sã spun cã o sã avem
ºi de aici încolo un program in-
fernal, o sã jucãm din 3 în 3 zile
pânã pe data de 7 februarie. Ca

atare, cum aº putea sã le cer eu
jucãtorilor sã fie 100% în for-
mã? Tocmai de aceea sunt foarte
atent la recuperarea lor, la sta-
rea lor psihicã ºi aºa cum am
promis întotdeauna încercãm sã
facem tot posibilul sã câºti-
gãm”, a spus Dan Pascu, teh-
nicianul Craiovei.

Manºa tur a celorlalte trei
sferturi de finalã s-a disputat
deja, înregistrându-se urmãtoa-
rele rezultate: Dinamo Bucureºti
– Unirea Dej 3-1, Tomis Con-
stanþa – Arcada Galaþi 3-2, Mu-
nicipal Zalãu – Banatul Caran-
sebeº 3-0.

Returul tuturor acestor jocuri

se va disputa în 18 februarie.
Dupã meciul de azi, Craiova

se întoarce întoarce în campio-
nat cu un meci infernal, depla-

sându-se la Zalãu, pentru con-
fruntarea cu a doua clasatã,
Municipal (sâmbãtã, 17:00, Digi
Sport.)

Simona Halep (locul 3 WTA)
n-a avut nici o ºansã în sfertu-
rile de finalã de la Australian
Open, unde a fost învinsã, ieri
dimineaþã, de rusoaica Ekateri-
na Makarova (nr. 11 mondial),

AUSTRALIAN OPEN: Halep,
blocatã în sferturi

scor 4-6, 0-6, la capãtul unui
meci întins pe durata unei ore ºi
9 minute.

Sfert-finalistã ºi anul trecut,
performanþa maximã atinsã la
Melbourne, Halep s-a evidenþiat

doar prin numãrul mare de gre-
ºeli neforþate, 31, în timp ce
Makarova a avut doar 20. Pri-
mul serviciu a fãcut diferenþa
între cele douã. Dacã rusoaicei
i-a funcþionat excelent, având un
procentaj de 75%, Simonei nu
i-a reuºit deloc, 51%.

La conferinþa de presã care a
urmat partidei, Simona a spus:
“M-am antrenat foarte bine de
dimineaþã, dar poate cã am fost
un pic prea stresatã înainte sã
înceapã meciul. N-a fost ziua
mea bunã. Am avut o zi proas-
tã. Dar ea a jucat foarte bine ºi
totul a fost de partea ei. A me-
ritat sã câºtige. Sunt cu adevã-

rat supãratã acum pentru cã n-
am putut sã joc tenisul meu, jo-
cul meu, dar asta e, trebuie sã
merg mai departe.”

“Este un sentiment extraordi-
nar sã fiu în semifinale. Simo-
na m-a învins acum vreo doi ani
(n.r. singurl meci între cele douã,
la New Haven). A fost foarte
greu, scorul nu a contat, am ju-
cat pânã la capãt. E adevãrat
cã a fãcut multe greºeli, m-a
surprins, dar ºi eu am arãtat un
joc destul de solid”, a afirmat ºi
Makarova, care urmeazã s-o în-
tâlneascã în semifinale pe com-
patroata sa Maria ªarapova (nr.
2), cea care a eliminat-o în mi-

nimum de seturi pe canadianca
Eugenie Bouchard (nr. 7)

Tot ieri dimineaþã, Florin Mer-
gea, împreunã cu olandeza Mi-
chaella Krajicek, a pãrãsit com-
petiþia de dublu mixt în optimile
de finalã, înfrângere cu 4-6, 5-
7 în faþa tandemului francezo-
canadian Kristina Mladenovic/
Daniel Nestor (favoriþi 3).

Rãmând la Mergea, azi noap-
te, undeva în jurul orei 3:00,
acesta s-a duelat cu Horia Te-
cãu, în sferturi la dublu mascu-
lin. Reamntim, cei doi fac pere-
che cu Dominic Inglot (Marea
Britanie), respectiv Jean-Julien
Rojer (Olanda).

Naþionala Republicii Democate Congo a acces,
alãturi de Tunisia, în sferturile de finalã ale Cupei
Africii pe Naþiuni, dupã remiza la 1 înregistratã în
meciul direct, coroboratã cu o altã remizã, dar albã,
între Insulele Capului Verde ºi Zambia.

Urmare a acestor rezultate, Tunisia a încheiat
grupa cu 5 puncte, urmatã de RD Congo ºi I-le
Capului Verde cu câte 3 (primii avantajaþi de
golaveraj, 2-2 faþã de 1-1), în timp ce Zambia,
campioana din 2012, a strâns douã puncte.

Calificarea celor din RD Congo a fost asiguratã
de fostul petrolist Jeremy Bokila, în minutul 66,
dupã ce “Vulturii din Cartagina” deschiseserã
scorul la capãtul primei jumãtãþi de orã, prin Ahmed
Akaichi (31).

În sferturi, sâmbãtã, RD Congo va da peste
Congo, iar Tunisia peste gazda Guineea Ecuato-
rialã.

Asearã, dupã închiderea ediþiei, s-au stabilit
echipele calificate ºi din Grupa C, odatã cu disputa-
rea partidelor Africa de Sud (1p) – Ghana (3p) ºi
Senegal (4p) – Algeria (3p).

Faza grupelor se va încheia astãzi, evident, cu
meciurile din Grupa D, Camerun (2p) – Coasta de
Fildeº (2p) ºi Guineea (2p) – Mali (2p).

CUPA AFRICII – Grupa B:
Bokila a calificat RD Congo

DIGI SPORT 1
22:00 – FOTBAL Spania – Cupa

Regelui: Atletico Madrid – Barcelo-
na.

DIGI SPORT 2
17:15 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: CSM Bucureºti – Dina-
mo / 19:30 – BASCHET (M) – Euro-
cupa: Asesoft Ploieºti – Valencia /
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Li-
gii: Sheffield Utd – Tottenham.

DIGI SPORT 3
17:00 – VOLEI (M) – Cupa Ro-

mâniei: SCM U Craiova – CSM Bu-
cureºti / 19:00 – VOLEI (F) – Liga
Campionilor: Fenerbahce Istanbul –
ªtiinþa Bacãu / 21:45 – FOTBAL Ita-
lia – Cupa: Parma – Juventus.

DOLCE SPORT
17:30, 20:00 – HANDBAL (M)

– Campionatul Mondial, în Qatar:
meciuri din sferturile de finalã / 2:00
– BASCHET NBA: Cleveland –
Portland.

DOLCE SPORT 2
17:30, 20:00 – HANDBAL (M)

– Campionatul Mondial, în Qatar:
meciuri din sferturile de finalã.

EUROSPORT
7:00, 10:30 – TENIS – Austra-

lian Open: ziua a 10-a / 13:30 – BIA-
TLON (F) – Universiada, la Osrblie,
în Slovacia / 20:00 – FOTBAL –
Cupa Africii pe Naþiuni, în Guineea
Ecuatorialã: Camerun – Coasta de
Fildeº.

EUROSPORT 2
10:45 – SCHI FOND (F) – Uni-

versiada, la Strbske Pleso, în Slova-
cia / 11:45 – BIATLON (M) – Uni-
versiada, la Osrblie, în Slovacia /
12:30 – SCHI FOND (M) – Univer-
siada, la Strbske Pleso, în Slovacia /
15:15 – PATINAJ ARTISTIC – Cam-
pionatul European, la Stockholm, în
Suedia / 18:00 – BASCHET (M) –
Eurocupa: Khimki – PAOK Salonic /
20:00 – FOTBAL – Cupa Africii pe
Naþiuni, în Guineea Ecuatorialã: Gui-
neea – Mali / 22:00 – PATINAJ
ARTISTIC – CE, la Stockholm, în
Suedia.

TVR 1
15:30, 22:00 – PATINAJ ARTIS-

TIC – Campionatul European, la
Stockholm, în Suedia.

Optimi de finalã
Rezultate consemnate luni: Germania – Egipt 23-16

(12-8), Polonia – Suedia 24-20 (10-11), Islanda – Dane-
marca 25-30 (10-16), Franþa – Argentina 33-20 (16-6).

Iatã ce se întâmplase ºi 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).

Program sferturi – astãzi: Croaþia – Polonia, Qatar –
Germania (ambele 17:30), Spania – Danemarca, Slove-
nia – Franþa (ambele 20:00).

CUPA ASIEI: Correa de Sud va
întâlni, în finalã, gazda Australia
Calificatã în ultimul act, luni, dupã o victorie cu 2-0

în faþa Irakului, Coreea de Sud se va bate pentru trofeul
Cupei Asiei cu echipa gazdã, Australia, triumfãtoare, la
rându-i, cu 2-0 ieri, în faþa Emiratelor Arabe Unite.

“Cangurii”, nimeni alþii decât vicecampionii în exerci-
þiu, au rezolvat rapid ecuaþia învingãtoarei, prin golurile
semnate de Trent Sainsbury (3) ºi Jason Davidson (14).

Marea finalã e programatã sâmbãtã, de la ora 11:00,
în direct la Eurosport 2. Duelul pentru bronz va avea loc
cu o zi mai devreme, de la aceeaºi orã.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL
MONDIAL (QATAR)

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startulEI (M): Craiovenii iau startul
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertãþii miercuri, 28 ianuarie 2015
sportsportsportsportsport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Dupã primul stagiu de pregãtire pe tãrâm turcesc,
alb-albaºtrii s-au întors în þarã pentru 3 zile, iar de la
jumãtatea acestei sãptãmâni sã revinã în staþiunea
Belek, din Antalya, pentru al doilea cantonament al
iernii, programat între 29 ianuarie ºi 12 februarie. În
Turcia a rãmas o parte a staff-ului tehnic, Sorin Câr-
þu, Silviu Lung ºi Adrian Popescu, dar ºi juniorii din
lot, care-ºi continuã astfel pregãtirea. Craiovenii se
vor muta de la hotelul „Papillon” la resortul „Kaya
Palazzo”, acesta fiindu-le gazdã ºi acum un an, în al
doilea stagiu de pregãtire. În a doua perioadã de pre-
gãtire, craiovenii vor pune mai mult accent pe meciu-
rile amicale, având în douã sãptãmâni nu mai puþin de
7 meciuri de verificare, cu: FC Shanghai, Jagiellonia,
Wisla, Pankhator, Kuban, ªeriff ºi Pogon.

Internaþionalii din Capul Verde, Nuno Rocha ºi Kay,
vor efectua al doilea stagiu de pregãtire cu Universitatea

Selecionerul Bogdan Argeº Vin-
tilã a stabilit lotul României Under
17 pentru cantonamentul din Anta-
lya, care va debuta pe 31 ianuarie ’i
se va întinde pe o perioadã de zece
zile. Niciun junior al Craiovei nu
face parte din lotul de 26 de jucã-
tori convocat. În acest stagiu de
pregãtire pe pãmânt turcesc trico-
lorii vor susine ºi patru meciuri
amicale: 2 februarie – Tromso U17,
6 februarie – Young Boys Berna
U18, 8 februarie – Ungaria U17, 9
februarie – Silkeborg U18. Dupã
cantonamentul din Turcia, juniorii
nãscuþi în anul 1998 vor merge la
sfârºitul lunii în Scoþia pentru douã

Craiova nu e reprezentatã în lotul under 17Craiova nu e reprezentatã în lotul under 17Craiova nu e reprezentatã în lotul under 17Craiova nu e reprezentatã în lotul under 17Craiova nu e reprezentatã în lotul under 17
meciuri de pregãtire în compania
naþionalei similare a ãrii gazdã, me-
ciurile urmând sã se desfãºoare în
localitatea Ayr. În martie, România
U17 va întâlni Slovenia, Norvegia
ºi Anglia la Turul de Elitã. Pentru
stagiul de pregãtire din Antalya, se-
lecionerul Bogdan Argeº Vintilã a
convocat 26 de jucãtori: portari:
Bogdan Hodoroabã (LPS Bihor),
Ionuþ Poianã (Steaua), Robert Mân-
drea (ACS Poli Timiºoara); fundaºi:
Tiberiu Cãpuºã, Andrei Vlãdescu ºi
Virgil Ghiþã (Academia „Gheorghe
Hagi”), Mihai Dobre (Viitorul „Mi-
hai Georgescu”), Vlad Gâsã ºi De-
nis Ciubotariu (Dinamo), Harald

Fridrich (ACS Poli Timiºoara), Paul
Copaci (UTA Bãtrâna Doamnã) ºi
Ionuþ Tudorancea (Olimpia Rm.
Sãrat); mijlocaºi: Kilyen Szabolcs,
Carlo Casap, Ianis Hagi ºi Andrei
Ciobanu (Academia „Gheorghe
Hagi”), Valentin Costache (Dina-
mo), Tony Kanaloº (LPS Satu
Mare), Ionuþ Tãnase (UTA Bãtrâna
Doamnã), Vlad Mihalcea (FC Bra-
ºov), Marian Târºa (CSMS Iaºi);
atacanþi: Mãdãlin Blãnaru (Oþelul
Galaþi), Eduard Codrean (ACS Poli
Timiºoara), Adrian Petre (UTA Bã-
trâna Doamnã), Florin Coman
(Academia „Gheorghe Hagi”) ºi
Dragoº Dimitriu (CSMS Iaºi).

S-au stabilit semifinalele Cupei Ligii
Echipa Steaua Bucureºti va întâlni Astra Giurgiu, iar Pandurii Târgu

Jiu va juca împotriva formaþiei Dinamo Bucureºti, în semifinalele Cupei
Ligii Adeplast, s-a stabilit, ieri, în urma tragerii la sorþi efectuatã la sediul
LPF. Steaua ºi Pandurii vor juca prima manºã pe teren propriu. Meciurile
din semifinalele Cupei Ligii Adeplast se vor disputa la 16-18 februarie
(turul) ºi 10-12 martie (returul).

 Adunarea Generalã Extraordi-
narã a LPF a votat, ieri, pãstrarea
sistemului competiþional cu 14
echipe în Liga I, la finalul acestei
ediþii urmând sã retrogradeze ºase
echipe ºi sã promoveze douã din
liga secundã, au declarat membrii
AG a Ligii Profesioniste de Fot-
bal. „În play-off vor intra echipele
de pe locurile 1-6, iar în play-out
echipele de pe locurile 7-14. În
ceea ce prive’te punctajul: în play-
off ’i play-out se va intra cu jumã-
tate din punctele obinte în sezonul
regulat. E modelul belgian, despre
care am vorbit ’i acum câteva luni.
În zilele urmãtaore vom discuta cu

Se menþine sistemul cu 14 echipe
pentru sezonul viitor

FRF, pentru ca în Comitetul Exe-
cutiv din luna februarie toate aceste
propuneri sã fie votate” a spus Ius-
tin ªtefan, secretarul LPF. Gino
Iorgulescu a anunat ’i revenirea la
baremul de puncte impus echipe-
lor din Liga 1 care se aflã în zona
retrogradãrii: „Am bãgat ’i un mi-
nimum de puncte care trebuie fã-
cut, 15, altfel în Divizia B se va
intra cu un minus de puncte. Asta
ca sã evitãm, într-un fel, dezinte-
resul pentru unele echipe. Nu s-a
pus problema revenirii la sistemul
cu 18 echipe, pentru cã regulile nu
se schimbã în timpul competiiei. A
fost doar o speculaie”.

Dubai, un stat de dimensiuni nu
foarte mari, component al Emira-
telor Arabe Unite, sãlaºul de vacan-
þã al unora dintre cei mai influenþi
oameni din lume. Extravaganþa îl
defineºte, împreunã cu luxul pre-
zent în toate colþurile. O simplã
vizitã în acest oraº necesitã cos-
turi masive, pe care puþini români
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ºi le-ar permite în perioada actua-
lã. Însã mai existã o cale, nici ea
uºoarã, prin care poþi explora tã-
râmuri exotice. Aceasta se numeºte
performanþa sportivã. Competiþii-
le îi poartã pe sportivii care exce-
leazã pe meleaguri care, în alt mod,
ar fi greu de atins. Acesta este ºi
cazul celor trei atleþi ai clubului

CSM Craiova, care s-au delectat
câteva zile în Dubai, îmbinând
munca cu plãcerea. Andrei ªtefa-
na, Daniela Constantinescu ºi Ele-
na Moagã au participat la sfârºitul
sãptãmânii trecute la Crosul Inter-
naþional din Dubai, unde au reuºit
performanþe cu echipele balcani-
ce. ªtefana a fãcut parte din echi-
pa câºtigãtoare a întrecerii mascu-
line, iar Constantinescu ºi Moagã
au obþinute medalii de argint îm-
preunã cu formaþia femininã a zo-
nei balcanice, fiind devansate în
clasament de cãtre echipa Emira-
telor Arabe, în componenþa cãreia
se aflau în majoritate atlete etiope-
ne naturalizate. Experienþa trãitã la
Dubai a întipãrit amintiri plãcute în
memoria atleþilor, care, cu siguran-
þã, nu se vor „evapora” prea cu-
rând. „A fost o experienþã foarte
frumoasã, nu multã lume poate
ajunge acolo, dar sportul are ºi
pãrþile lui plãcute, avantajoase, pe
lângã durerea de la antrenamente
ºi munca depusã. Este o zonã ex-
traordinarã, clãdirile sunt imense,
la tot pasul vezi câte o construcþie
impresionantã ºi nu ai cum sã nu
rãmâi puþin ºocat. Am vizitat cam
tot ce era mai important, cel mai
mult m-au impresionat, ºi cred cã
pe toþi au fãcut-o, clãdirile uriaºe,
recunoscute mondial pentru mãri-
mea lor, Burj Khalifa, Burj Al-Arab.
Concursul a fost bun, nivelul a fost
unul ridicat, au alergat ºi sportivi
de culoare, cursa nu a fost deloc
uºoarã. Am avut ocazia sã asistãm
ºi la celebrul maraton de la Dubai,
la care a alergat ºi Bekele, am stat

chiar în acelaºi hotel cu el”, a de-
clarat Andrei ªtefana. “Am venit
pe locul doi cu echipa balcanicã,
sunt foarte mulþumitã de rezultat.
Pentru mine a fost cea mai lungã
cursã pe ºosea. Nu am mai alergat
pânã acum 10.000 de metri. Mi-a
plãcut foarte mult ºi sunt încânta-
tã cã nu am dezamãgit, m-am des-
curcat destul de bine. Era greu sã
ne batem de la egal la egal cu fete-
le din Emirate, cele care au câºti-
gat, dar pânã la urmã am obþinut o
performanþã frumoasã. Despre
Dubai nu cred cã poate fi descris
uºor în cuvinte. Este un oraº care
te impresioneazã de la primii paºi
fãcuþi în interiorul lui. Sunt recu-
noscãtoare sportului cã m-a ajutat
sã ajung în asemenea colþuri ale
lumii. Nu cred cã aº fi putut ajun-
ge vreodatã acolo, dacã nu s-ar fi
ivit aceastã ocazie. Vizite am fãcut
la cele mai importante puncte tu-
ristice, Burj Khalifa, Burj Al-Arab,
am vãzut ºi o moschee foarte inte-
resantã. Ne-am plimbat prin jurul
hotelului, prin port, a fost o expe-
rienþã de vis”, a spus Daniela Con-
stantinescu. „Concursul a fost
foarte bine organizat, traseul a fost

unul bun, am vãzut un interes mare
pentru aceastã competiþie, deoare-
ce au asistat mulþi spectatori la
cursã. În Dubai se þine ºi un mara-
ton cunoscut, unde participã spor-
tivi foarte buni din lume. Nici la
crosul la care am alergat noi nu a
fost un nivel scãzut, am avut parte
de o concurenþã acerbã, mai ales
din partea fetelor care reprezenta-
tu Emiratele Arabe, pentru cã toa-
te erau alergãtoare originare din
Etiopa, dar naturalizate de cãtre
arabi. În afara concursului, pot
spune cã am avut parte de o va-
canþã extraordinarã. Totul pare
mult mai mare ºi luxos faþã de ceea
ce am vãzut la televizor sau pe in-
ternet. Am fost entuziasmatã de
faptul cã voi avea posibiltatea sã
vizitez o zonã frecventatã de cei
mai importanþi oameni din lume, ºi
acum am o stare de bine când mã
gândesc la ceea ce am vãzut aco-
lo. M-a impresionat mult Burj Kha-
lifa, care îþi dãdea senzaþia cã par-
cã nu se mai terminã, adâncindu-
se tot mai mult în cer, dar ºi restul
oraºului, ca arhitecturã ºi aranja-
ment, este superb”, a afirmat ºi
Elena Moagã.

Lângã Nuno Rocha ºi Kay, reveniþi de la Cupa Africii,
se vor pregãti ºi compatrioþii acestora, Kevin ºi Ericson

Craiova, întrucât naþionala „rechinilor albaºtri” a ratat ca-
lificarea în sferturile de finalã ale Cupei Africii. Alãturi de
Nuno Rocha ºi Kay, se vor afla alþi doi compatrioþi, Eric-
son ºi Kevin, care vor fi testaþi de staff-ul tehnic al Craio-
vei. Ericson Jorge Silva Duarte vine de la Vitoria Setubal,
locul 14 în prima ligã, dar a jucat mulþi ani în ligile inferioa-
re din Portugalia, marcând doar 2 goluri în 5 sezoane.
Mijlocaº stânga, el a fost folosit în prima reprizã a meciu-
lui cu Anji, trecându-ºi în cont un ºut în barã. Staff-ul
tehnic va avea probleme în cel de-al doilea stagiu cu acea
„cristalizare” a relaþiilor de joc, întrucât se va confrunta
din nou cu absenþe. Nu se pune problema revenirii lui
Bancu, „rebelii” Ferfelea ºi Curelea sunt încã „în aer”,
Avrãmia ºi Vãtãjelu au acuzat ºi ei accidentãri uºoare, iar
dinspre FRF se preconizeazã convocarea a cel puþin pa-
tru jucãtori pentru stagiul pe care lotul divizionar îl va
efectua în Antalya, în aceeaºi perioadã.
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