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La Zãnoaga – comuna Leu,
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În satul Zãnoaga –
comuna Leu, se lucreazã
intens în ultimele zile.
Autoritãþile locale au
intervenit la timp ºi fac
eforturi pentru a diminua
efectele nefaste ale
precipitaþiilor cãzute în
ultimele luni. Peste 400
de gospodãrii din localitate au fost afectate – apa
bãlteºte prin curþi,
pasãrile ºi animalele
înoatã prin nãmol, fântânile nu mai pot fi folosite.
Se munceºte „la foc
continuu” pentru ca
urmãrile unui adevãrat
dezastru sã fie cât mai
puþin vizibile.
Atât primarul din
Leu, cât ºi
angajaþii Primãriei fac eforturi
considerabile
pentru rezolvarea problemelor.
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Autoritãþile locale intervin pentru
îndepãrtarea efectelor inundaþiilor

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ai vãzut, Popescule? Înainte, hoþii erau oameni de ultimã
speþã, acum...
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Despre creºterea
ºi descreºterea
bãsismului
Dacã nu ºtiam cã „bãsismul”
– în variantã verbalizatã – este
chiar un curent de gândire ºi atitudine în politica româneascã, neam lãmurit definitiv la 1 decembrie 2014, când însuºi Traian Bãsescu, de la Palatul Cotroceni, a
brãzdat câmpul semantic al termenului, consfinþind cã „macoveismul e forma prosteascã a
bãsismului, forma teoreticã
extremistã, cu care nu ai ce sã
faci”. Pentru ca Monica Macovei sã replice prompt, dintr-una,
cã „macoveismul e bãsismul
fãrã Udrea”.
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La Poiana Mare,
se lucreazã din
plin la reþelele de
apã ºi canalizare

Patru tineri
în arest
pentru furturi
din locuinþe
Patru tineri din comuna Cãlãraºi, cu vârste cuprinse între 19
ºi 24 de ani, au fost arestaþi preventiv pentru mai multe furturi din
locuinþe, în baza mandatelor emise joi de Judecãtoria Craiova.
Oamenii legii le-au percheziþionat
locuinþele ºi au reuºit sã recupereze o parte din bunurile pe care
aceºtia le-au furat, în sarcina lor
fiind reþinute 6 fapte comise în
perioada octombrie 2014 – ianuarie 2015 cu complicitatea a doi
minori, cercetaþi în libertate.
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interviu / 7

Ion Dobrescu, directorul
executiv al CEZ Distribuþie:

„În 2015, ne
dorim sã creºtem
gradul de
expertizã al
echipei noastre”
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Isãrescu: Conversia creditelor în franci la cursul
istoric ar genera pierderi de 5,7 miliarde lei
Conversia în lei a creditelor în franci
elveþieni la cursul istoric ar genera
pierderi pentru bãncile care au acordat astfel de credite de 5,7 miliarde
“Dacã s-ar face conversia în
lei a creditelor în franci elveþieni
la cursul istoric, ar însemna
pierderi de 5,7 miliarde lei pentru bãncile care au în portofoliu
astfel de finanþãri, care înseamnã 0,8% din PIB. Dacã se transformã la curs istoric plus 10%,
înseamnã 5,1 miliarde lei, adicã
0,7% din PIB”, a declarat ieri,
într-o conferinþã de presã, guvernatorul BNR, Mugur Isãrescu.
Potrivit datelor bãncii centrale, conversia la cursul istoric
plus 20%, cât au solicitat împrumutaþii în franci elveþieni,
ar genera pierderi de 4,5 miliarde lei (0,6% din PIB). Dacã
s-ar adãuga o valoare de 30%
peste cursul istoric, pierderile
s-ar cifra la 3,9 miliarde lei

lei, reprezentând 0,8% din PIB, iar cu
un plus de 20%, aºa cum solicitã consumatorii, se ajunge la pierderi de 4,5
miliarde lei (0,6% din PIB).

(0,5% din PIB).
La cursul mediu calculat lunar de la momentul acordãrii creditului pânã în prezent, aºa cum
a propus în Parlament deputatul Ana Birchall, bãncile ar trebui sã suporte pierderi de 3,2
miliarde lei (0,4% din PIB).
“Chiar dacã în faza iniþialã se
poate spera cã aceste pierderi
se transferã cãtre capitalul bãncilor, impactul poate sã fie dramatic în economie. Aºadar,
stãm cu pixul în mânã, nu ne
aventurãm, nu creãm iluzii”, a
afirmat Isãrescu.
Guvernatorul a punctat cã
BNR a efectuat calcule ºi pentru pierderile sistemului dacã sar realiza conversia la alt curs
decât cel de la momentul opera-

þiunii, pentru creditele în franci
elveþieni ºi euro împreunã, aºa
cum ar fi corect ºi pentru debitorii în alte valute. Astfel, la cursul istoric pierderile se cifreazã
la 9,8 miliarde lei (1,4% din
PIB), dacã se adaugã 10% la
acel curs se ajunge la pierderi
de 7,3 miliarde lei (1% din PIB).
Totodatã, conversia la curs istoric plus 20% genereazã pierderi pentru bãnci de 5,5 miliarde lei (0,8% din PIB), iar dacã
se adaugã 30% peste valoarea
cursului istoric, bãncile ar avea
de suportat pierderi de 4,2 miliarde lei (0,6% din PIB).
La un curs mediu calculat,
pierderile ar ajunge la 4,5 miliarde lei. “În funcþie de cursul la
care s-ar realiza conversia, trei

sau patru bãnci ar avea nevoie
de infuzii substanþiale de capital
pentru a îndeplini nivelul minim
de solvabilitate. Mai mult, rata

solvabilitãþii pe ansamblul sistemului bancar ar scãdea de la
17% la 12%”, a menþionat ºeful
bãncii centrale.

ªova a fost reprimit în PSD,
Ivan a fost exclus
Victor Ponta a anuntat, ieri, ca Dan
ªova, exclus din PSD în luna noiembrie
alãturi de Mircea Geoanã ºi Marian
Vanghelie, va fi reprimit în partid dupã ce
a demonstrat cã vrea sã fie alãturi de
social-democraþi. Decizia a fost luatã de
Comitetul Executiv Naþional al PSD,
reunit ieri la Sinaia. De asemenea, socialEDITOR:
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democraþii au decis înlocuirea europarlamentarului Cãtãlin Ivan de la conducerea
PSD sector 1 cu Dan Tudorache. Ponta a
mai anuntat, vineri, cã urmãtorul Consiliu
Naþional al PSD va avea loc pe 20-21
martie, el promiþând “decizii radicale în
ceea ce trebuie schimbat în modul nostru
de organizare internã”.

DNA cere mandate de arestare Blaga: Videanu va fi suspendat
pentru Dorin Cocoº ºi Alina
“de drept” din partid,
Bica într-un nou dosar
dacã va fi arestat preventiv
DNA a cerut ieri judecãtorilor
arestarea preventivã pentru 30 de
zile a lui Dorin Cocos ºi Alina
Bica (deja arestaþi preventiv in
alte dosare), de data aceasta întrun dosar care priveºte infracþiuni de trafic de influenþã ºi dare
de mitã.
Procurorii DNA aratã într-un

comunicat de presa ca Dorin
Cocoº ar fi promis, pretins ºi primit, de la beneficiarul unor drepturi litigioase, 16 milioane euro în
tranºe pentru a face trafic de influenþã pe lângã doi membri ai
Comisiei Centrale a ANRP: Alina
Bica ºi Sergiu Diacomatu (trimis
în judecatã în alt dosar) pentru
rezolvarea a douã
dosare de despagubire. În schimbul
rezolvãrii unuia
dintre dosare, Dorin Cocoº i-ar fi dat
Alinei Bica o parte
dintr-un teren situat
in Snagov. În acelasi dosar au fost
reþinuþi Adriean Videanu ºi Alin Cocoº
(fiul lui Dorin
Cocoº), DNA cerând ºi pentru
aceºtia arestarea
preventivã pentru
30 de zile.

Preºedintele PDL
Vasile Blaga a declarat ieri, înaintea ºedinþei Colegiului Director
al PDL, cã Adriean
Videanu va fi suspendat “de drept” din partid, dacã va fi arestat
preventiv. “Dacã rãmâne aºa, nu se întâmplã nimic.. Dacã
va fi arestat preventiv, se suspendã de
drept”, a explicat Vasile Blaga referitor laAdriean Videanu, membru PDL ºi
preºedinte al PDL Bucureºti. De
altfel, statutul PDL prevede suspendarea de drept a celor care
sunt arestaþi preventiv. Despre
ºedinþa Colegiului Director, Blaga
a spus cã este o întrunire în timpul cãreia “se pot întâmpla multe”. Preºedintele PDL Bucureºti,
Adriean Videanu, a fost reþinut joi
searã de procurorii anticorupþie,
în dosarul fostei ºefe a DIICOT

Alina Bica. Surse judiciare au
declarat pentru MEDIAFAX cã
Alina Bica, în calitate de procuror-ºef al DIICOT, ar fi ridicat pe
25 februarie 2014, în mod abuziv, sechestrul aplicat asupra unui
numãr de 80 acþiuni care valorau
277.000 lei, deþinute de Videanu
la SC Titian Mar SA. Adriean Videanu este acuzat de complicitate
la abuz în serviciu, potrivit surselor citate.
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Despre creºterea ºi
descreºterea bãsismului
MIRCEA CANÞÃR

Dacã nu ºtiam cã „bãsismul”
– în variantã verbalizatã – este
chiar un curent de gândire ºi atitudine în politica româneascã, neam lãmurit definitiv la 1 decembrie 2014, când însuºi Traian Bãsescu, de la Palatul Cotroceni, a
brãzdat câmpul semantic al termenului, consfinþind cã „macoveismul e forma prosteascã a
bãsismului, forma teoreticã
extremistã, cu care nu ai ce sã
faci”. Pentru ca Monica Macovei sã replice prompt, dintr-una,
cã „macoveismul e bãsismul
fãrã Udrea”. Sigur cã din ignoranþã nu se moare, dar ca sã citãm un fost lider comunist luminat al Doljului, om altfel extrem
de inteligent ºi de ºcolit, „ignorantia non est argumentum”.
Aºa cã am lecturat cu voluptate
articolul scriitorului Radu Cãlin
Cristea din ultimul numãr al re-

vistei „Observator Cultural”,
„Mimosa impudica”, despre geneza, creºterea ºi descreºterea
bãsismului. Suspectaþi de patentul etimologiei bãsismului, în opinia autorului, sunt chiar „anteniºtii 3” Mugur Ciuvicã ºi Mircea
Badea. ªi ca orice curent politic,
a avut rãsãrit ºi apus, contribuþii
de seamã din partea unor preþuiþi
scriitori, filosofi ºi moraliºti ai momentului, deºi, dupã toate aparenþele, îi este hãrãzit un destin crud:
prãbuºirea. Prin întinarea nobilelor idealuri de cãtre cel mai bun
produs al bãsismului, Elena
Udrea, despre care însuºi Traian
Bãsescu mãrturisea, la 10 septembrie 2014, cã a mers pânã în
pânzele albe, „altfel n-aº fi protejat-o zece ani”. Riscantã cugetare. Sigur cã Elena Udrea nu
a vrut sã împartã cu nimeni „moºtenirea Bãsescu”, însuºindu-ºi

bogãþia de concepte, principii ºi
valori aduse în spaþiul public. Toþi
ceilalþi pretendenþi la partaj au fost
împãrþiþi în douã tabere: bãsiºti
buni ºi bãsiºti rãi, fãrã o linie clarã de demarcaþie. Am spune
chiar flotantã. Fiindcã unii „buni”
au devenit „rãi” ºi invers, iar de
exemple nu se duce lipsã. Theodor Baconschi, dupã o adevãratã odã închinatã Elenei Udrea, pe
care nu o mai reproducem, îi dedicã ºi o pilduitoare sudalmã:
„Þopârlãnia distruge România. Neamul prost s-a cocoþat
pe platouri, pe funcþii ministeriale, pe candidaturi la preºedinþie. Tot ce era mai obscur, mai necioplit ºi mai fals
a ieºit la luminile rampei. Incultura e trendy, arivismul –
un succes invidiat. Orice târfã dã lecþii poporului român”
(20 august 2014). Toate valorile

constitutive ale bãsismului, aºa
cum s-au livrat, prin directive de
gradul zero, prin aportul intelighenþiei ºi deontologilor din tabãra fostului preºedinte se vãd fãcute þãndãri. Ceva la care nimeni
nu se aºtepta. „Udrea e o rezistenþã incredibilã ºi fizicã.
(…) Este un om care a avut
cea mai bunã absorbþie de
fonduri europene” (20 august
2014, B1). Surprins mereu „pozitiv” de evoluþia politicã a Elenei Udrea, marea sa investiþie de
încredere, Traian Bãsescu îºi
vede încununatã opera. ªi decredibilizarea sa vine de unde nu se
aºtepta, din partea unui personaj, ”regina gondolelor”, pe care
un intelectual ca Adrian Papahagi îl considerã nu un soldat credincios, ci vinovat de derapajul
bãsismului. Toatã consideraþia
pentru bãsiºtii puri necondiþionaþi.

Dar problema este dacã nu
cumva toate luminile, câte au
fost, dacã au fost, de-a lungul
unui deceniu sã nu fie iremediabil obturate. Se spune cã
Lenin avea o vorbã scurtã, a
enunþat-o ºi CTP, cu privire la
intelighenþie: „Gavno”. E jenantã traducerea din ruseºte.
Lenin nu credea în frãmântarea intelectualului ºovãielnic, în
ataºamentul acestuia faþã de
principii, în rigoarea raþionalã
ºi rigoarea moralã, contrapuse
demagogiei ºi pragmatismului.
Sprijinitorii bãsismului n-au motive de inhibare. Limbile sincere ºi profunde, tot cortegiul de
gesturi îndelung exersate, inclusiv acelea de a zâmbi profitabil ºi celor detestaþi, au în
aceste zile un corolar pe ecranele televizoarelor. Absentã
este doar muzica.

APCE a decis sã suspende dreptul
de vot al Delegaþiei ruse
Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei a decis,
miercuri 28 ianuarie 2015, sã suspende dreptul de vot al
Delegaþiei ruse, dreptul de a face parte din structurilor
de conducere ºi comisile permanente ale Adunãrii,
Aºa cum a subliniat anterior ºeful delegaþiei române, deputatul Ionuþ Stroe, parlamentarii români au rãmas consecvenþi pe
linia susþinerii principiilor ºi valorilor Consiliului Europei, precum ºi a tuturor principiilor de drept internaþional ºi au sancþionat prin vot, alãturi de majoritatea membrilor Adunãrii, anexarea ilegalã ºi integrarea în Federaþia Rusã a Crimeei, precum ºi
„instigarea ºi escaladarea evoluþiilor din
Ucraina”, inclusiv livrãrile de arme destinate forþelor insurgente ºi acþiunile militare
sub acoperire ale trupelor ruseºti din interiorul estului Ucrainei. Prin Rezoluþia adoptatã, Adunarea a decis ca, în Sesiunea
din luna aprilie, sã reanalizeze situaþia Rusiei în cadrul Consiliului Europei, dacã vor

precum ºi dreptul de a face parte din comisiile ad-hoc de
monitorizare a alegerilor, „ca o expresie clarã de condamnare a continuãrii încãlcãri grave de cãtre Rusia a
dreptului internaþional în ceea ce priveºte Ucraina”.

fi înregistrate progrese notabile pe calea îndeplinirii condiþiile impuse prin Rezoluþie.
De asemenea, Adunarea a fãcut apel la autoritãþile ruse sã o elibereze în termen de
24 de ore pe Nadia Savchenko, membrã a
delegaþiei Ucrainei la APCE, ºi „sã asigure
întoarcerea în Ucraina sau predarea acesteia unei terþe þãri”.

„Parlamentarii români trateazã
cu maximã responsabilitate relaþia
Rusiei cu Consiliul Europei”

Totodatã, Adunarea pledeazã pentru înfiinþarea unui grup de lucru special cu participarea reprezentanþilor Dumei de Stat din
Rusia ºi a Radei Supreme din Ucraina, pentru a contribui la implementarea deplinã a

acordurilor de la Minsk ºi normalizarea situaþiei în estul Ucrainei. „Parlamentarii români trateazã cu maximã responsabilitate
relaþia Rusiei cu Consiliul Europei ºi cu
comunitatea internaþionalã în ansamblul
sãu. Delegaþia românã îºi doreºte ca, pe
calea dialogului parlamentar, sã contribuie
la restabilirea încrederii în dialogul cu delegaþia rusã la APCE ºi la identificarea acelor
mãsuri concrete care sã conducã la deescaladarea situaþiei ºi revenirea în cadrul limitelor definite de principiile dreptului internaþional ºi valorile Consiliului Europei”,
se precizeazã într-un comunicat de presã
remis redacþiei de cãtre Secretariatul Delegaþiei Parlamentului României la APCE.
MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu, la Mastricht:

„Un Cer Unic European ar însemna 15 minute
de zbor mai puþin, la un zbor mediu de 2 ore”

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu a fost prezent în aceste zile la Maastricht, în Olanda, la
biroul EPP, unde a explicat ce mult
reprezintã “Cerul Unic European”
pentru industria aviaticã ºi mai ales
pentru cetãþenii europeni. „Un Cer

Unic European ar însemna 15 minute de zbor mai puþin, la un zbor
mediu de 2 ore. Consum redus de
combustibil ºi emisii mai mici de
gaze. Acestea se vor reflecta în
preþul biletelor ºi confortul pasagerilor. În principiu, vocile care

sunt împotrivã, vin din administraþiile naþionale pentru aviaþie, din
partea de control de trafic. Se considerã cã s-ar micºora numãrul
locurilor de muncã, s-ar mai pierde din privilegii. Nu existã monopol nicãieri pe un serviciu, în UE,
în afarã de traficul aerian. Se colecteazã niºte taxe; la nivel de UE
nu s-ar pierde bani, însã, prin
schimbarea rutelor, unele state ar
pierde, altele ar câºtiga”, susþine
Marian Jean Marinescu.

Programele Sateliþi sunt printre
cele mai importante instrumente
Sãptãmãnã plinã pentru deputatul european. Marþi, 27 ianuarie,
vicepreºedintele EPP, Marian Jean
Marinescu a fost invitat ca ºi vorbitor la cea de-a VII-a Conferinþa
Anualã pe Spaþiu, în calitate de
membru al Comisiei ITRE ºi raportor al proiectului Galileo. Pentru cei
care nu ºtiu, Galileo este GPS-ul
Europei. Marinescu susþine cã în

ceea ce priveºte * Programul Galileo, , Comisia Europeanã ar trebui
sã meargã mai departe cu procesul
de completare a constelaþiei ºi sã
depãºeascã incidentul din trecut.
„UE se confruntã în prezent cu o
serie de provocãri care pot fi însã
depãºite. Programele Sateliþi sunt
printre cele mai importante instrumente care au potenþialul de a atenua încãlzirea globalã ºi de a accelera creºterea economicã”, a mai
susþinut europarlamentarul român.
MARGA BULUGEAN
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Coordonatorii reþelei de hoþi de combustibil
au ajuns dupã gratii
Coordonatorii reþelei de hoþi de produse
petroliere destructuratã de poliþiºtii doljeni
ºi procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova la începutul lui decembrie 2014
au ajuns ºi ei dupã gratii. Oamenii legii l-au
reþinut, joi seara, pe ºeful punctului de lucru

de la Craiova al firmei pãgubite, Transpeco Logistic&Distribution, ºi pe subalternul sãu direct, despre care spun cã au permis ºi chiar
încurajat furtul de combustibil în formã continuatã. Cei doi au fost prezentaþi asearã Judecãtoriei cu propunere de arestare preventivã.

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

Conform reprezentanþilor Poliþiei doljene, în continuarea cercetãrilor efectuate de poliþiºti din cadrul Secþiei 1 Poliþie Ruralã Craiova în dosarul reþelei de hoþi de produse petroliere, a rezultat faptul cã
Florin Burcea, de 36 de ani, din
comuna Bogaþi, judeþul Argeº ºi
Bogdan Merex, de 36 de ani, din

comuna Cãlineºti, judeþul Argeº
sunt, de asemenea, complici la infracþiunea de furt calificat în formã continuatã.
Mai exact, Florin Burcea îndeplinea functia de ºef de coloanã la
societatea comercialã pãgubitã,
Transpeco Logistic&Distribution,
ºi coordona activitatea desfãºuratã în punctul de lucru din Craiova, Merex fiind subalternul
sãu. Cei doi bãrbaþi, în calitãþile pe care le aveau, au permis ºi încurajat sustragerea de
carburant (benzinã ºi motorinã) de cãtre Bogoslov Ion
ºi conducãtorii auto Cîrstea
Cãtãlin, Stelea Cosmin, Tudose Marin, Stan Aurel, Stan
Adrian, Gheorghe Florin,
Luca Marian, Mareº Cornel,

Diaconu Dan, Georgescu Aurel,
Ene Valeriu, Tone Florian, Curceanu Ionuþ ºi Udrea Costel.
„Procedând astfel, cei doi bãrbaþi au contribuit la punerea în executare, întãrirea ºi menþinerea rezoluþiei infracþionale a autorilor de
a sustrage carburant din cisterne
aparþinând societãþii comerciale,
atât în incinta punctului de lucru
din Craiova, cât ºi în contextul
transportului de carburant de cãtre beneficiari, în judeþul Dolj ºi în
judeþele limitrofe acestuia. Împotriva celor doi suspecþi s-a luat
mãsura reþinerii pe bazã de ordonanþã pe timp de 24 de ore, fiind
introduºi în arestul IPJ Dolj, ºi urmeazã sã fie prezentaþi instanþei de
judecatã cu propunere de arestare
preventivã”, ne-a declarat subco-

misar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
Reamintim faptul cã, pe 8 decembrie 2014, peste 100 de poliþiºti din cadrul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj sub directa coordonare a procurorilor din
cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova au efectuat 45
de percheziþii în judeþele Argeº,
Mehedinþi, Olt ºi Dâmboviþa. În
urma descinderilor au fost identificate ºi ridicate în vederea continuãrii cercetãrilor mai multe bunuri ºi sume de bani, respectiv 8
tone combustibil, 18000 euro,
101.000 lei, dar ºi unitãþi PC. De

asemenea, la sediul unitãþii de poliþie au fost indisponibilizate trei
autovehicule cu privire la care s-a
stabilit cã au fost folosite la transportul ºi comercializarea produselor petroliere. Cercetãrile au continuat în dosar, ca ºi percheziþiile,
în final nu mai puþin de 17 persoane fiind arestate preventiv în cauzã. Însã pe 28 ianuarie a.c., Tribunalul Dolj le-a admis celor 17
arestaþi contestaþiile formulate împotriva prelungirii arestãrii preventive ºi le-a înlocuit arestarea preventivã cu mãsura arestului la domiciliu. Reprezentanþii IPJ Dolj
continuã cercetãrile în acest caz.

Patru tineri în arest pentru furturi din locuinþe
Patru tineri din comuna Cãlãraºi, cu vârste cuprinse între 19 ºi 24 de ani,
au fost arestaþi preventiv pentru mai multe furturi din locuinþe, în baza mandatelor emise joi de Judecãtoria Craiova. Oamenii legii le-au percheziþionat
locuinþele ºi au reuºit sã recupereze o parte din bunurile pe care aceºtia le-au
furat, în sarcina lor fiind reþinute 6 fapte comise în perioada octombrie 2014 –
ianuarie 2015 cu complicitatea a doi minori, cercetaþi în libertate.
Ppoliþiºti din cadrul Poliþiilor orãºeneºti
Dãbuleni ºi Bechet, precum ºi agenþi ai Postului de Poliþie Cãlãraºi au descins, în baza
autorizaþiilor emise de magistraþii Judecãtoriei Craiova, în 6 locaþii din comuna Cãlãraºi, judeþul Dolj la domiciliile unor persoane bãnuite de comiterea mai multor furturi
din locuinþe. În urma percheziþiilor, oamenii
legii au gãsit ºi ridicat de la locuinþele lui Nicolae Hîrnu, de 19 ani, ªtefan Toader, de 19
ani, Vergel Toader, de 24 de ani ºi Cristian
Mihai Ioþa, de 22 de ani, mai multe bunuri:

bormaºini electrice, un hidrofor electric,
motoferãstraie, susceptibile a fi sustrase. „Din
investigaþii a rezultat cã bunurile identificate
fac obiectul a 6 dosare penale, fiind vorba
de furturi din locuinþã ºi o tentativã de tâlhãrie, infracþiuni comise în perioada octombrie 2014 - ianuarie 2015”, ne-a declarat
agent ºef adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj. Se pare cã tinerii acþionau atâþt împreunã cât ºi separat,
intrând în gospodãriile oamenilor, de unde
furau tot ce gãseau, bunuri pe care intenþio-

nau apoi sã le valorifice. De aceastã datã nau mai apucat. Astfel, oamenii legii au reþinut în sarcina lui Nicolae Hîrnu 6 infracþiuni
de furt calificat ºi o infracþiune de tentativã
de tâlhãrie, ªtefan Toader s-a stabilit cã este
autorul a 5 infracþiuni de furt ºi o tentativã
de tâlhãrie, fratele sãu Vergel Toader este
autor al unei infracþiuni de furt calificat, iar

Ioþa este acuzat de 3 infracþiuni de furt calificat. În activitatea infracþionalã au fost implicaþi ºi doi minori, Florin D., de 15 ani, ºi
Ionuþ C., de 16 ani, ambii cercetaþi pentru
complicitate la infracþiunea de furt calificat.
Faþã de cele 6 persoane s-a dispus continuarea urmãririi penale în calitate de suspecþi de cãtre Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, iar Hîrnu, fraþii Toader ºi Ioþa
au fost introduºi în arestul IPJ Dolj pe bazã
de ordonanþã de reþinere. În cursul zilei de
joi aceºtia au fost prezentaþi Judecãtoriei
Craiova care a admis propunerea Parchetului ºi a dispus arestarea preventivã a acestora pe o perioadã de 30 zile fiecare. Prejudiciul a fost recuperat în proporþie de 80 %,
bunurile fiind restituite pãrþilor vãtãmate, iar
cercetãrile sunt continuate pentru stabilirea
întregii activitãþi infracþionale a tinerilor.

A ameninþat cã se aruncã de pe bloc Alunecãri de teren
la Bulzeºti

Reprezentanþii ISU Dolj au avut
joi ocazia sã-ºi testeze noua autospecialã de intervenþie ºi salvare
de la înãlþime achiziþionatã la

sfârºitul anului trecut printr-un
proiect cu finanþare externã al
Consiliului Judeþean Dolj. Cadrele
ISU Dolj au fost solicitate sã in-

tervinã, joi dupã-amiazã pentru
salvarea unei femei urcate pe un
bloc din cartierul craiovean Craioviþa Nouã, care ameninþa cã se
aruncã în gol. La faþa locului s-a
deplasat Detaºamentul 2 de Pompieri Craiova cu autospeciala de
intervenþie ºi salvare de la înãlþime ºi Secþia de Pompieri Craiova cu un echipaj de prim ajutor.
Persoana respectivã, în vârstã de
45 ani, a fost coborâtã de pe bloc
cu ajutorul autospecialei de intervenþie ºi salvare de la înãlþime,
imobilizatã de poliþiºti din cadrul
Secþiei 5 Poliþie Craiova, a primit
ajutor medical de urgenþã la faþa
locului, apoi a fost transportatã
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. Se pare cã femeia
suferã de afecþiuni psihice, dupã
cum le-au declarat poliþiºtilor
membrii familiei.

Pompierii doljeni monitorizeazã
atent mai multe gospodãrii din satul
Prejoiu, comuna Bulzeºti, unde au
apãrut alunecãri de teren. În urma
precipitaþiilor cãzute în a doua jumãtate a anului 2014, dar ºi în ultima perioadã, în satul Prejoiu, comuna Bulzeºti, au început
sã se producã alunecãri de
teren. Acest fenomen a luat
amploare ºi afecteazã deja
locuinþe ale populaþiei. Astfel, în urmã cu câteva zile,
la solicitarea Comitetului
Local pentru Situaþii de Urgenþã (C.L.S.U.) Bulzeºti, sa luat hotãrârea ca în zona
afectatã sã se acþioneze cu
un excavator, pentru a fi îndepãrtat malul de pãmânt

care împingea asupra laturii de vest
a unei case. Cadrele ISU Dolj, împreunã cu voluntari din localitate,
au trecut apoi la stabilizarea versantului, operaþiune desfãºuratã fãrã
probleme, însã zona este în continuare monitorizatã.
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La Poiana Mare, se lucreazã din
plin la reþelele de apã ºi canalizare
Comuna Poiana Mare, una dintre pentru introducerea conductelor.
cele mai mari ºi bogate din Dolj, Ceea ce nu s-a întâmplat în alte pãrþi,
avea nevoie de alimentare cu apã ºi aici se poate: dupã alimentarea cu
reþea de canalizare, un confort mi- apã, urmeazã imediat ºi canalizarea
nim pe care harnicii sãi locuitori ºi apelor menajere. Primãria vine ºi ea
l-au dorit demult. Dupã o aºteptare cu un proiect pentru refacerea sisîndelungatã, localitatea a intrat în temului de colectare a apelor pluviaforþã în febra lucrãrilor de infras- le. Efectul se va simþi la sfârºitul anutructurã. Deºi ne aflãm încã pe timp lui acesta sau cel mai târziu la încede iarnã, constructorii s-au încume- putul anului viitor când toatã comutat○ sã
continue lucrãrile de sãpãturi na va fi conectatã la utilitãþi.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Marin
Vintilã

pentru cã sãpãturile
principale s-au executat deja”, a mai
spus primarul Marin
Vintilã. Tot în partea
a doua a proiectului
de apã ºi canalizare
sunt prinse ºi racordurile pentru fiecare
gospodãrie în parte.

Doi kilometri
de canal se
decolmateazã

Comuna Poiana Mare va avea
apã ºi canalizare pânã la începutul
anului viitor. Lucrãrile de introducere a conductelor au fost începute anul trecut ºi, în ciuda faptului cã este iarnã, constructorii continuã sã lucreze ºi în aceste zile.
Imediat dupã sãrbãtori, cele douã
societãþi, Polistart ºi TCIF, au revenit pe ºantier ºi lucreazã în paralel la reþelele de alimentare cu apã
ºi de canalizare. „2014 a fost un
an foarte ploios ºi avem încã de
suferit din cauza acestui lucru.
Pânza freaticã a urcat foarte mult
ºi, în unele cazuri, beciurile caselor au fost inundate, iar apa din
fântâni nu mai este potabilã în
multe locuri. Ne încurcã ºi la lucrãri pentru cã trebuie sã fie fãcute sãpãturi ºi, la 5 metri adâncime,
muncitorii dau de apã. Dacã nu ar
fi fost toate aceste probleme, lucrarea ar fi fost mai avansatã”, a
menþionat primarul localitãþii Poiana Mare, Marin Vintilã.

Masterplanul judeþean
îºi aratã primele efecte

Lucrãrile de la Poiana Mare se
realizeazã cu bani europeni care au
venit prin Masterplanul Consiliului
Judeþean Dolj. Apa vine de la Calafat, va trece prin Poiana Mare ºi
va merge spre Ghidici ºi Rast, aici
existând staþia de epurare. Potrivit
primarului, lucrarea este realizatã
în proporþie de 55% ºi se va întinde pe durata acestui an ºi puþin din
anul viitor. „Cu partea a doua a
proiectului este foarte posibil sã ne
ducem cu lucrarea pânã în 2016,
depinde foarte mult ºi de vreme.
Oricum va fi mai simplu de lucrat

Din cauza faptului cã pânza freaticã
este mai sus decât în
alte locuri, comuna
Poiana Mare se confruntã cu probleme
atunci când cad precipitaþii bogate. Lucru aceste se ºtie ºi autoritãþile locale ºi-au creat un sistem
de apãrare împotriva inundaþiilor pe
care îl îmbunãtãþesc de la un an la
altul. Existã un canal de preluare a
apelor pluviale care strãbate localitatea de la nord la sud, dinspre Calafat
spre Tunarii Vechi. ”Ne-am propus
sã facem podurile ºi podeþele pentru
a evita, pe cât posibil, problemele create de surplusul de apã. Chiar avem
o suprafaþã de vreo 2 kilometri pe
lungimea acestui canal ºi încercãm,
cu utilajele noastre, sã o decolmatãm. Când plouã mult ºi pe o perioadã mai îndelungatã, apa nu mai intrã
în sol ºi oamenilor le intrã apa în
curþi, chiar în beciuri”, a mai declarat primarul.

Poduri ºi podeþele pentru
apãrarea comunei de inundaþii

Primãria Poiana Mare ºi-a pro-

pus ca, prin acest proiect, sã construiascã 10 poduri ºi mai multe
podeþe peste aceste canale. Lucrarea se aflã în desfãºurare încã de
anul trecut, realizându-se pânã
acum opt poduri mari. „La fiecare
gospodãrie se va face câte o rigolã
ºi un podeþ. În total vor de 2.800
de gospodãrii conectate la acest
sistem de colectare a apelor pluviale. Este un lucru foarte bun ºi
sperãm ca oamenii sã nu mai aibã
probleme atunci când plouã”, a

precizat primarul Marin Vintilã.
Rigolele ºi podeþele nu vor fi întâlnite pe strada principalã deoarece
s-a considerat, la întocmirea proiectului, cã ele existau deja. În paralel, primarul îºi propune sã treacã ºi la asfaltarea strãzilor. Firmele
care executã apa ºi canalizarea vor
aduce drumul la starea iniþialã,
dupã care Primãria Poiana Mare va
veni cu un proiect propriu pentru

asfaltarea unor strãzi pe o distanþã
de 11,8 kilometri.

Târgul de sãptãmânã
va fi modernizat

Pentru anul acesta, sunt creionate douã proiecte importante pentru localitate. În primul rând, va fi
reabilitat Cãminul Cultural din satul Tunarii Vechi. Primarul Marin

Vintilã a precizat cã va redepune
acest proiect pentru modernizarea
infrastructurii pe Grupul de Acþiune Local (GAL) Calafat. S-a încercat ºi anul trecut sã se vinã cu acest
proiect, dar, din pãcate, iniþiativa
nu a întrunit numãrul de voturi necesare. Un alt proiect, de aceastã
datã pe fonduri locale, este refacerea târgului sãptãmânal din comunã. Aici vor fi amenajate hale

moderne. ”Târgul este unul din
obiectivele noastre pentru acest an.
Vrem sã îl modernizãm, sã aibã
hale ºi oamenii sã poatã cumpãra
ºi vinde în condiþii mult mai bine
decât pânã acum”, a precizat primarul Marin Vintilã. Târgul de la
Poiana Mare este considerat unul
dintre cele mai mari din judeþ.

Roºiile au rãsãrit deja

Dacã localitatea Dãbuleni este
consideratã patria lubeniþelor, Poiana Mare este, cu siguranþã, unul
dintre cei mai mari producãtori de
roºii din judeþ. Încã din decembrie,
legumicultorii au pus sãmânþa la
încolþit în rãsadniþele pregãtite aºa
cum scrie la carte, astfel cã plantele sunt acum deja rãsãrite. În luna
martie vor fi scoase în solariile mari
din curte sau din câmp, fiecare
unde le are. Primele roºii de la Poiana Mare vor ieºi pe piaþã în luna
mai. ”Roºiile sunt prioritare la noi
în comunã. Cei mai mulþi legumicultori cultivã tomate ºi pot sã spun
cã avem producþii foarte bune. De
pildã, anul trecut recoltele au fost
unele mulþumitoare în ciuda ploilor care au fost. Oamenii au învãþat legumiculturã din tatã în fiu ºi
roºiile care se produc aici sunt cele
mai bune. Au un gust deosebit ºi,
de aceea, sunt foarte cãutate pe
piaþã fiind preferate de consumatori”, ºi-a lãudat primarul Marin
Vintilã legumicultorii din comunã.
Alãturi de roºii, la Poiana Mare se
mai cultivã ºi ardei, vinete, kapia,
gogoºar, castraveþi ºi varzã.
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Preocupare pentru
pentru spiritul
spiritul
Preocupare
ºi sãnãtatea
sãnãtatea bãtrânilor
bãtrânilor din
din Bãnie
Bãnie
ºi
Acþiunea „Din inimã pentru inimã” a avut loc, ieri, la Cãminul pentru persoane vârstnice.
La început de week-end, bãtrânii de la Cãminul pentru persoane vârstnice, care se gãseºte
pe strada „Tabaci”, au avut parte de o surprizã plãcutã, cu ocazia acþiunii „Din inimã pentru inimã”, organizatã, ieri dupã-amiazã, de Pavel Badea, preºedintele
Asociaþiei Sport-Culturã ºi Educaþie, alãturi de Constantin Militaru, preºedintele Asociaþiei pentru sprijinirea cardiologiei în Oltenia ºi de Nicolae Cojocaru, preºedintele Asociaþiei profesorilor
de Educaþie-Fizicã ºi Sport. Evident ºi cu sprijinul ºi deschiderea conferite de directorul Cãminului pentru persoane vârstnice,
Valentin Giurcã.
Oamenii ajunºi la vârsta senectuþii au beneficiat de un consult cardiologic gratuit, s-au delectat cu melodiile favorite, intepretate de soliºtii Operei Româ-

ne din Craiova, în frunte cu maestrul Dan Bozgan, ºi au primit
plase cu cadouri.

„Nu doar de
sãrbãtori e
nevoie de astfel
de iniþiative”
Organizatorii spun cã nu este
nevoie de un motiv, de o ocazie
specialã pentru a întreprinde astfel de gesturi nobile. „Este o acþiune realizatã cu adevãrat din
inimã pentru bãtrânii noºtri, iar
soliºtii de la Opera Românã din
Craiova au subscris la iniþiativa
noastrã. Sperãm astfel ca bãtrânii sã mai uite de zilele în care
sunt singuri ºi triºti. Am venit ºi
de sãrbãtori, dar nu doar cu acele ocazii trebuie sã ne aducem
aminte de semenii noºtri”, a declarat Pavel Badea.

Vine vacanþa!
De luni, 2 februarie, elevii
intrã în vacanþã, urmând sã
se întoarcã la cursuri pe 9
februarie. În al II-lea semestru al anului ºcolar, aceºtia
vor avea de trecut mai multe
examene – simulãri, evaluãri
– conform anului de stiu pe
care îl urmeazã. Pentru al
doilea an, elevii de clasele a
VIII-a, a XI-a si a XII-a vor
susþine în semestrul urmãtor
simulari ale examenelor de
Evaluare Naþionalã ºi Bacalaureat (începând cu luna februarie); în luna mai vor fi
organizate ºi evaluãrile de la
finalul claselor a II-a, a IV-a
ºi a VI-a. Elevii de clasa a
VIII-a vor susþine primul
examen din cadrul Evaluãrii
Naþionale pe 22 iunie 2015 examenul scris la Limba ºi
literatura românã. Pe 23 iunie
se va desfãºura proba la

Limba ºi literatura maternã,
iar pe 24 iunie 2015 elevii
care terminã gimnaziul vor da
examen la Matematicã. Elevii
de clasa a XII-a încep Bacalaureatul cu examenul oral de
Limba românã pe 8 iunie
2015. Prima probã scrisã a
bacalaureatului se va desfãºura pe 29 iunie: Limba ºi
literatura românã. ªi anul
acesta, elevii vor susþine
simulãri la nivel naþional ale
examenelor de Evaluare
Naþionalã ºi Bacalaureat. Este
pentru al doilea an consecutiv
când copiii vor da aceste
simulãri cu subiecte unice,
realizate de Ministerul Educaþiei. Ministerul precizeazã „cã
aceste simulari au ca scop sã îi
obiºnuiascã pe elevi cu rigoarea unui examen ºi sã optimizeze rezultatele copiilor”.
CRISTI PÃTRU

„Le mulþumim celor care neau vizitat. Domnul Badea este
chiar un oaspete obiºnuit al nostru. Este o iniþiativã lãudabilã,
mai ales cã nu se întâmplã doar
de sãrbãtori. Avem aici 300 de
bãtrâni, care au nevoie de socializare, dar ºi de ajutor”, a
declarat Valentin Giurcã, directorul instituþiei.
„Scopul Asociaþiei noastre
nu este doar de a sprijini cardiologia, ci ºi unul umanitar. Pe
lângã asigurarea unui examen
cardiologic, sper sã contribuim
pentru o mai bunã înþelegere în
oraºul nostru. Fiecare avem
pãrinþi ºi bunici ºi ne gândim la
aceste persoane ca la unii de-ai
noºtri” a spus Constantin Militaru, preºedintele Asociaþiei pentru sprijinirea cardiologiei în Oltenia.
„Le-am spus oamenilor cã

medicamentul cel mai eficient
este în interiorul lor, fiindcã miºcarea este bunã pentru organism
indiferent de vârstã” a spus profesorul Cojocaru.
Feed-back-ul a fost unul pre-

conizat, bãtrânii arãtându-se extrem de încântaþi de iniþiativa
care i-a vizat ºi care s-a îngrijit
atât de latura sufleteascã, dar ºi
de starea fizicã.
COSMIN STAICU

Cod galben de inundaþii pe Jiu
Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundaþii ce vizeazã ºi râul Jiu, valabilã pânã astãzi la ora 16.00. Având în vedere situaþia hidrometeorologicã actualã ºi
prognoza meteorologicã pentru urmãtoarele
ore, se pot produce scurgeri importante pe
versanþi, torenþi ºi pâraie, viituri rapide pe
râurile mici cu posibile efecte de inundaþii
locale ºi creºteri importante de niveluri pe
unele râuri din bazinele hidrografice menþionate, ca urmare a efectului combinat al
precipitaþiilor lichide prognozate, cedãrii
apei din stratul de zãpadã din zona de munte
ºi propagãrii. Este cod galben de inundaþii
pe Jiul superior ºi mijlociu - amonte Rãcari
ºi afluenþii sãi (judeþele Mehedinþi, Gorj,
Hunedoara ºi Dolj), Neajlov ºi Sabar ( judeþele Argeº, Dâmboviþa, Giurgiu ºi Ilfov), Bega
Veche, Timiº superior ºi unii afluenþi ai sãi din bazinul mijlociu ºi inferior, Bârzava, Moraviþa, Caraº,
Nera, Cerna (judeþele Caraº Severin ºi Timiº) ºi

Tur (judeþul Satu Mare). Aceste fenomene se pot
produce cu probabilitate mai mare pe râurile din
judeþele Caraº Severin, Gorj ºi Mehedinþi.
RADU ILICEANU

Plãþi de peste 120 de milioane de lei
În 2014, Oficiul Judeþean
pentru Finanþarea Investiþiilor
Rurale Dolj a efectuat plãþi în
valoare de peste 120 milioane
de lei, sumã ce reprezintã absorbþia
fondurilor pentru
dezvoltare ruralã.
Pentru instalarea tinerilor fermieri s-au
alocat cca. 11 milioane de lei (peste 10
milioane provenind
de la Uniunea Europeanã), aproape 13
milioane de lei (12
milioane de la U.E.)
au fost pentru modernizarea exploataþiilor agricole , iar 12
milioane de lei (11,8
milioane de lei – fonduri U.E.) pentru

creºterea valorii adãugate a produselor agricole ºi forestiere.
De asemenea, 12,6 milioane de
lei (12 milioane de la U.E.) au

fost destinate sprijinirea fermelor agricole de subzistenþã, iar
înfinþãrii grupurilor de producãtori i-au fost alocate 332.000
de lei (17.000 de lei
de la bugetul naþional). 36 de milioane
de lei – 1,8 milioane
fiind contribuþia bugetului naþional – s-au
îndreptat cãtre îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea infrastructurii
agricole ºi silvice, în
timp ce pentru sprijinirea infiinþãrii ºi dezvoltãrii microîntreprinderilor s-au efectuat plãþi în cuantum
de aproximativ 10
milioane de lei (9,4
milioane de la U.E.).
CRISTI PÃTRU
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Ion Dobrescu, directorul executiv al CEZ Distribuþie:

„În 2015, ne dorim sã creºtem gradul
de expertizã al echipei noastre”
CEZ Distribuþie asigurã, prin bugetul de investiþii, crearea condiþiilor de
racordare a noilor consumatori la reþeaua electricã de distribuþie în conformitate cu noile condiþii legislative.
Anul trecut, valoarea totalã a investitiilor în cele 7 judeþe în care compania opereazã s-a ridicat la 150,96
milioane lei cheltuieli de investitii ºi
155,05 milioane lei puneri în funcþiune. Anul 2014 a adus ºi o serie de
R : Se vorbeºte foarte multe de
investiþiile pe care le-a fãcut compania CEZ Distribuþie în 2014. Ce
ne puteþi spune în legãturã cu aceste proiecte ºi cum au influenþat ele
activitatea CEZ Distribuþie.
I.D : Misiunea noastrã este de a
asigura distribuþia energiei electrice pentru cele ºapte judeþe ale Olteniei. Acest lucru include exploatarea, întreþinerea ºi dezvoltarea
echipamentelor electrice, cu scopul de a distribui energia electricã
de la producãtori la consumatori,
în condiþii de securitate în exploatare, siguranþa în funcþionare, precum ºi de asigurare a parametrilor
de calitate. CEZ Distribuþie a investit
în mod constant aproximativ 40
milioane de euro anual, pentru a
aduce reþeaua electricã la standarde moderne. În 2014 ne-am con-

centrat eforturile pentru îmbunãtãþirea satisfacþiei clienþilor, promovând o serie de lucrãri menite sã
asigure alimentarea cu energie electricã la standarde superioare ºi sã
îmbunãtãþeascã parametrii tehnici
de funcþionare ai reþelelor de distribuþie. Valoarea totalã a investiþiilor
în cele 7 judeþe în care compania
opereazã s-a ridicat la 150,96 milioane lei cheltuieli de investiþii (CAPEX) ºi 155,05 milioane lei puneri
în funcþiune (PIF). Numai în judeþul Dolj, valoarea investiþiilor CEZ
Distribuþie pentru 2014 a fost de
19235.68 mii lei cheltuieli de investiþii (CAPEX) ºi 19199.78 mii lei
puneri în funcþiune (PIF). Anul
2014 a adus ºi o serie de proiecte
finalizate cu succes precum integrarea staþiilor de transformare 110/20
kV în sistem automatizat (SCADA),
extinderea proiectului de mãsurare
inteligentã, modernizarea reþelei de
medie ºi joasã tensiune, schimbare
transformatori, extindere reþele.

proiecte finalizate cu succes precum
integrarea staþiilor de transformare
110/20 kV în sistem automatizat
(SCADA), extinderea proiectului de
mãsurare inteligentã, modernizarea
reþelei de medie ºi joasã tensiune,
schimbare transformatori, extindere
reþele. Despre toate aceste investiþii
precum ºi despre alte proiecte ale CEZ
Distribuþie am discutat cu Ion Dobrescu, directorul executiv al companiei.

R : Sã înþelegem cã resursa
umanã este foarte importantã,
pentru cã altfel nu aþi fi putut sã
duceþi la bun sfârºit toate aceste
investiþii. Aveþi creionat un plan
de dezvoltare a competenþelor pe
termen mediu ºi lung ?!
I.D : În momentul de faþã s-a
ajuns la un echilibru în ceea ce
priveºte structura ºi omogenitatea
echipei CEZ Distribuþie, aºadar nu
avem în vedere schimbãri majore.
Toþi angajaþii sunt calificaþi, 39%
având studii superioare ºi 61% studii medii, iar vârsta medie a angajaþilor este de 46 de ani. Cu siguranþã ne intereseazã creºterea competenþelor în echipa noastrã, astfel încât sã putem reacþiona cât mai
rapid la ritmul alert de dezvoltare
al tehnologiilor de pe piaþã. Ne dorim sã creºtem gradul de experti-

zã al echipei noastre ºi din aceastã
perspectivã procesul de recrutare
include atât teste practice ºi probe
teoretice axate pe competenþele
tehnice ale candidatului, cât ºi interviuri individuale, realizate de
comisii de selecþii care includ ºi
specialisti din departamentul în
care se face angajarea.

Parteneriate cu
universitãþi din þarã

R : Am înþeles cã existã deja
parteneriate între CEZ Distribuþie
ºi mediul universitar...
I.D : Aºa este. Chiar din aceastã perspectivã, am colaborat cu
universitãþile de profil din regiune
în vederea identificãrii celor mai
buni potenþiali angajaþi. În acest
sens, un numãr de aproximativ 70
studenþi au fãcut practicã în cadrul CEZ Distribuþie în 2014, în
diferite specialitãþi, oferindu-li-se
astfel oportunitatea de a cunoaste
indeaproape activitatea de distribu-

tie de energie electrica. Intenþionãm sã continuãm aceastã colaborare ºi în acest an, ºi sã extindem
oferirea acestei oportunitãþi ºi liceelor tehnice din zona Olteniei.
Toate aceste metode au în vedere
identificarea celor mai buni ºi mai
pregãtiþi specialiºti care îºi pot pune
calificãrile ºi experienþa în slujba
clientului final.
R : Personal, am luat parte la
momentul semnãrii unor parteneriate între CEZ Distribuþie ºi administraþiile locale, fie cã a fost
vorba de proiecte sociale sau culturale ºi nu în ultimul rând, de
protecþia mediului. Poate ne detaliaþi ºi aceastã preocupare a companiei pe care o reprezentaþi.
I.D : Ne dorim sã facem parte
din viaþa comunitãþilor locale din
aria de operare ºi de aceea investim în proiecte care le pot aduce
beneficii. Pe parcursul anului 2014
am susþinut „Maratonul Olteniei”
alãturi de celelalte companii din
Grup, mai ales cã acesta a fost cel
mai mare eveniment de acest gen
din Oltenia. Este o mândrie pentru
noi cã am reuºit sã organizãm douã
ediþii de succes la Râmnicu Vîlcea
cu participare naþionalã. Un alt proiect de suflet a fost cel prin care
am sponsorizat opt Inspectorate de
Situaþii de Urgenþã din judeþele
Argeº, Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt,
Teleorman, Vâlcea ºi Caraº Severin. Totodatã, am investit în unitãþi medicale, dedicate atât adulþilor cât ºi copiilor. Spitalul Judeþean
de Urgenþã Craiova a fost dotat cu
aparaturã medicalã de ultimã generaþie, care a fost distribuitã în
secþiile ATI Pediatrie 1, ATI Pediatrie 2, Neonatologie ºi Cardiologie.
In fiecare an peste 2500 de micuþi
din Oltenia sunt trataþi în Clinica

de Pediatrie a Spitalului Municipal
“Filantropia” din Craiova. De asemenea, pe parcursul anului 2014,
am sprijinit ºi o serie de iniþiative
ale autoritãþilor locale ºi judeþene,
susþinând evenimente sportive ºi
cultural – artistice. Unul dintre cele
mai importante evenimente este
Festivalul Internaþional de Teatru
„William Shakespeare”.

„Clientul rãmâne în centrul
atenþiei noastre ºi în 2015”

R : Suntem la început de an.
Cred cã deja aþi punctat proiectele pentru 2015. Poate ne vorbiþi
ºi despre acestea...
I.D : Clientul rãmâne în centrul
atenþiei noastre ºi în 2015. Direcþiile principale de acþiune vor viza
scãderea frecvenþei ºi duratei întreruperilor, precum ºi îmbunãtãþirea parametrilor de calitate ai energiei electrice pentru clientul final.
Toate aceste obiective se pot atinge prin modernizarea reþelelor de
distribuþie de joasã tensiune, securizarea branºamentelor ºi scoaterea acestora la limita de proprieta-

te, prin extinderea automatizãrii –
prin montare de echipamente telecomandate de la punct central ºi
prin modernizarea liniilor electrice
de medie tensiune. Valoarea totalã
a investitiilor pe care ne propunem
sã le realizãm în 2015 se ridica la
161,97 milioane lei cheltuieli de investiþii (CAPEX) ºi 161,31 milioane lei puneri în funcþiune (PIF).
În Dolj, valoarea investiþiilor CEZ
Distribuþie pentru 2015 este de 44
655.36 mii lei cheltuieli de investiþii (CAPEX) ºi 42 590.76 mii lei
puneri în funcþiune (PIF).
R : Am înþeles cã în 2015 vorbim ºi de proiecte pilot în douã
judeþe. Mai exact...
ID : Vom demara în 2015 proiecte pilot în zone din judeþele Gorj
ºi Vâlcea pentru introducerea reþelei în cabluri subterane, având în
vedere zonele împãdurite ce reprezintã uneori un punct sensibil în
reþeaua de distribuþie a energiei electrice. Pe de altã parte, CEZ Distribuþie îºi fundamenteazã planul de
investiþii anual vizând îmbunãtãþirea performanþei noastre, fãrã a ne
raporta neaparat la rezultatele altor
operatori de distribuþie din România. Unul din instrumentele identificate de CEZ Distribuþie care pot
contribui la evoluþia pozitivã a indicatorilor de calitate ai serviciului de
distribuþie îl reprezintã extinderea
automatizãrii, oferind informaþii în
timp real din reþea. Aproximativ 50%
din statiile de transformare 110/20
kV sunt deja automatizate si conduse de la distanta. De asemenea, în
conformitatea cu principiile stabilite
de legislaþia ANRE, avem în derulare proiectul de mãsurare inteligentã,
în care au fost deja incluºi 1% din
clienþii CEZ Distribuþie, acest proiect fiind extins în 2015.
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Autoritãþile locale
intervin
pentru îndepãrtarea
efectelor inundaþiilor
În satul Zãnoaga – comuna Leu, se
lucreazã intens în ultimele zile. Autoritãþile locale au intervenit la timp ºi
fac eforturi pentru a diminua efectele nefaste ale precipitaþiilor cãzute în
ultimele luni. Peste 400 de gospodãrii din localitate au fost afectate – apa
bãlteºte prin curþi, pasãrile ºi animaLa prima vedere, satul Zãnoaga – comuna Leu – pare lipsit de griji, mai ales cã se întinde de-a lungul unui Drum Euro-

pean. Lucrurile nu stau deloc
aºa. Din toamna – iarna anului
trecut, peste 400 de gospodãrii
din sat trec printr-un adevãrat
calvar, situaþie cu care nu s-au
mai întâlnit de foarte mulþi ani.
„Ultima datã când apa a intrat
în casele ºi curþile oamenilor ºi
le-a pus viaþa în pericol a fost la
începutul anilor 1970, dupã inundaþii. Dar, spre sfârºitul lui 2014,
fenomenul a revenit, din cauza
precipitaþiilor cãzute abundent.
Ne-am dat seama cã trebuie intervenit imediat, altfel poate fi o
adevãratã catastrofã”, spune
Iulian Cristescu, primarul comunei Leu. ªi, n-a trecut mult
timp pânã când s-a intervenit.
Detaliazã tot Iulian Cristescu:
„La începutul lui decembrie, au
venit oamenii la Primãrie ºi neau spus cã le-a intrat apa în pivniþe, iar fântânile nu mai pot fi
folosite. Era groaznic. Pe 11 decembrie, am întrunit Comitetul

lele înoatã prin nãmol, fântânile nu
mai pot fi folosite. Se munceºte „la
foc continuu” pentru ca urmãrile unui
adevãrat dezastru sã fie cât mai puþin vizibile. Atât primarul din Leu, cât
ºi angajaþii Primãriei fac eforturi considerabile pentru rezolvarea problemelor.

Local pentru Situaþii de Urgenþã ºi am luat primele mãsuri. Am
anunþat autoritãþile judeþene. A
doua zi, prin Ordinul nr.339 al

Prefectului, s-a constituit Comisia pentru evaluarea ºi combaterea situaþiei de la Zãnoaga.
Exerciþiul bugetar pe anul 2014
fiind încheiat, am apelat la sursele noastre, folosind inclusiv
persoanele care primesc ajutor
social conform Legii nr.416,
pentru adoptarea primelor mãsuri de intervenþie. Am început sã decolmatãm douã canale de secare, care duc spre
Canalul Principal Colector, cel
din urmã aparþinând ANIF”.
Lucrurile erau, încã, departe
de a fi rezolvate.

Se lucreazã
intens
Gospodãriile erau în continuare inundate. Era nevoie de
o intervenþie decisã, care nu a
întârziat sã aparã. Cum apa din
fântini nu mai poate fi folositã,
din cauza infestãrii existând pericolul izbucnirii unei epidemii,

conform informãrii primarului
de la Leu, adresatã autoritãþilor
în drept, Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” Dolj
a pus la dispoziþie o cisternã de
7.000 l, din care populaþia se
aprovizioneazã pentru consumul
zilnic, la diferite intervale de
timp. Nu era, însã, de ajuns. Astfel, prefectul de Dolj, Sorin Rãducan, preºedintele Comitetului Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã, s-a deplasat la Zãnoaga, însoþit de reprezentanþii unei
comisii special constituite. „S-a
constatat cã nu se mai poate întârzia. Apa din fântâni este improprie consumului, canalele
trebuie decolmatate, astfel cã ,
prin Hotãrârea nr.3 a Comitetului Judeþean pentru Situaþii de
Urgenþã, s-a mandatat Comitetul Local pentru Situaþii de Urgenþã Leu sã întreprindã mãsuri
pentru revenirea la normal. Am
solicitat ºi specialiºti topometriºti pentru a coordona lucrãrile. Mai mult, am pus la dispoziþie ºi un utilaj al nostru, iar pentru lucrãri mai dificile am închiriat unul de la o societate comercialã”, a mai precizat Iulian

Cristescu. În Zãnoaga, se lucreazã la „foc continuu”. Se
munceºte de zor, se sapã ºi se
scoate pãmântul din canale.
Gospodãriile sunt, multe dintre
ele, încã inundate. Curþile
mustesc, fântânile sunt imposibil de folosit, animalele ºi pãsãrile înoatã prin nãmol. Pânã
la remedierea calitãþii apei din
fântâni, ajutoarele nu contenesc sã aparã: Societatea Na-

þionalã de Cruce Roºie – Filiala Dolj a acordat, ieri, 700
de litri cu apã, iar, duminicã, 1
februarie, ISU Dolj va trimite
încã o cisternã de 7.000 de litri
pentru populaþie.

Sistem
centralizat
de alimentare
cu apã
În urmã cu mai bine de ºase
luni, primarul Iulian Crisstescu,
atrãgea atenþia forurilor competente cu privire la necesitatea realizãrii unui sistem centralizat pentru alimentarea cu apã a comunei. „Am spus cã apã este la Zãnoaga, dar nu la ciºmele, ci în pivniþele ºi curþile oamenilor, aºa cã
este nevoie de un sistem nou de
alimentare cu apã. Am depus proiectul, a fost aprobat ºi trebuie sã
facem licitaþia pentru execuþia lucrãrii. Fondurile provin de la Ministerul Dezvoltãrii, totalizeazã
aproximativ 2,9 milioane de lei,
partea noastrã de cofinanþare fiind de cca. 200.000 de lei”
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EUROP
Afest 2015 anunþã a 22-a ediþie a Jeunesses
EUROPAfest
International Music Competition , între 16 ºi 23 mai
EUROPAfest 2015 anunþã cea de-a 22-a ediþie a Jeunesses International Music Competition „Dinu Lipatti”, astfel cã, în perioada 16-23 mai, violoniºti din întreaga lume
sunt invitaþi la Bucureºti sã concureze pentru premii
în valoare de 10.000 de euro, informeazã organizatorii,
jmEvents. Înscrierile sunt deschise pânã la 1 martie.

Eveniment cu o tradiþie de 22 de ani,
Jeunesses International Music Competition
„Dinu Lipatti” este unul dintre programele de succes ale jmEvents ºi unul dintre cele
mai prestigioase concursuri internaþionale
de muzicã clasicã derulat în România. Misiunea sa este de a descoperi, a premia ºi a
promova valorile noii generaþii a muzicii
clasice, de a sprijini tinerii artiºti în construirea unei cariere de succes ºi de a oferi
o platformã de dialog multicultural, care
încurajeazã performanþa.
Organizat anual din 1994, concursul include alternativ diferite discipline – pian,
vioarã, flaut, clarinet, compoziþie. Anul
2015 aparþine viorii ºi promite experienþe
multisenzoriale ºi întâlniri încãrcate de emoþie cu artiºtii noii generaþii. Astfel, între 16
ºi 23 mai, violoniºti din întreaga lume vor
concura pentru premii de în valoare de
10.000 de euro. Juriul concursului cuprinde experþi internaþionali, recunoscuþi în

domeniu, cu o mare experienþã
în identificarea ºi educarea noilor talente din lumea muzicii clasice. Alãturi de competiþie, evenimentul include ateliere de mãiestrie muzicalã sub conducerea
unor artiºti ºi profesori de la
academii europene de prestigiu.
Jeunesses International Music Competition „Dinu Lipatti” este un eveniment de
þinutã, care s-a remarcat în peisajul cultural autohton ºi internaþional prin calitatea
muzicalã prezentatã, prin numãrul record
de participanþi, dar ºi datoritã carierelor de succes ºi
recunoaºterii mondiale ulterioare de care s-au bucurat
de-a lungul timpului laureaþii sãi – Remus Azoiþei, în
prezent profesor la Royal
Academy of Music in London, Alexandru Tomescu,
câºtigãtorul viorii Stradivarius, Rita Meier, solistã a
Operei Zurich, fiind doar
câteva exemple în acest
sens.
În prezent, câºtigãtorii
sunt incluºi cu prioritate în
programele naþionale ºi in-

ternaþionale derulate de jmEvents – Turneul
Laureaþilor, Proms – Jazz & Classic, EUROPAfest Summer Edition, Summer Music Academy Sinaia. Directorul concursului, Luigi Gageos, încurajeazã apropierea tinerilor români de culturã, în cadrul evenimentului permiþându-se studenþilor ºi elevilor accesul liber la manifestãri, în limita
locurilor disponibile, dar ºi prin implicarea
unui numãr de 30 – 40 tineri voluntari în
derularea evenimentului. Persoanele interesate pot afla mai multe informaþii de pe siteul organizatorilor, jmEvents.ro. (Mediafax)

Astãzi, 31 ianuarie, ora 18.00, la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” îºi fac apariþia „Cântãreþii din Bremen”, într-o dramatizare de
Patrel Berceanu dupã Fraþii Grimm, în regia artisticã a lui Valentin Dobrescu. Muzica îi aparþine lui Alin Macovei-Moraru, iar scenografia,
Mirelei Tofan. Personajele de poveste prind viaþã în interpretarea actorilor Daniel Mirea, Mugur Prisãcaru, Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu ºi Alla Cebotari. Tot astãzi intrã în lucru atelierele „Gazetarul
de teatru” (coord.: Laura Pumnea) ºi „Fabrica de poveºti” (coord.:
Adriana Teodorescu).
Luna cu „Invitaþie la joacã” începe în Fabrica de poveºti electroCOLIBRI. Prin urmare, mâine, 1 februarie, de la ora 11.00, copiii se vor
bucura de aceastã reprezentaþie interactivã, pusã sub semnul veseliei,
cu celebrul Zdreanþã, de ºi în regia Alexandrei Davidescu. Scenografia
spectacolului este o creaþie a maestrului Eustaþiu Gregorian, iar coloana
sonorã este realizatã de Alin Macovei-Moraru. Din distribuþie fac parte
actorii Iulia Cârstea, Daniel Mirea ºi Alis Ianoº. Preþ bilet: 5 lei, 7 lei sau
10 lei, în funcþie de locul ales în salã.

Invitaþie la spectacolul de operetã „La Calul Bãlan”
let ale Operei craiovene, sub conducerea muzicalã a maestrului Alexandru Iosub.
În distribuþie: Antoaneta Bucur (Josepha
Vogelhuber), Gabriel Marciu (Leopold
Brandmeyer), Dan Cornescu (Wilhelm Giesecke), Diana Þugui (Ottilia Giesecke),
Cosmin Vasilescu (Dr. Erich Siedler), Teo-

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova amânã reprezentaþiile din 20 ºi 21 februarie, de la ora 19.00, cu spectacolul „Rinocerii” dupã piesa lui Eugene Ionesco, în regia lui
Robert Wilson, pentru datele de 27 ºi 28 martie a.c. Instituþia îºi cere scuze publicului spectator , invocând „motive independente de voinþa
noastrã”, ºi anunþã cã biletele vândute rãmân
valabile. Persoanele care doresc sã recupereze
însã contravaloarea acestora se pot adresa
Agenþiei teatrale din strada „A.I. Cuza” nr. 11
(tel. 0251.413.677).

Lansare de carte la
Biblioteca Judeþeanã

Februarie începe la Teatrul „Colibri” cu „Invitaþie la joacã”

A fost prezentatã în premierã pe 8 noiembrie 1930, în Berlin, impunându-se repede pe marile scene ale lumii: Londra (651
reprezentaþii), Paris (s-au susþinut, timp de
patru ani, 6.000 de spectacole cu casa închisã), Viena, Munchen, Berlin (416 reprezentaþii), New York (223 reprezentaþii). Este
vorba de opereta în douã acte „La Calul
Bãlan”, pe muzica lui Ralph Benatzky ºi
un libret de Hans Muler (versiunea româneascã: George Mihalache, Migry Avram
Nicolau ºi Val Sãndulescu), care va fi prezentat de Opera Românã Craiova astãzi, 31
ianuarie, de la ora 19.00.
Spectacolul a avut premiera pe scena instituþiei pe data de 4 noiembrie 2004, în cadrul celei de-a VI-a ediþii a Festivalului „Elena Teodorini”. Regia artisticã îi aparþine lui
Migry Avram Nicolau, costumele ºi decorurile sunt realizate de Rodica Garºtea (Braºov), iar coregrafia, de regretatul Ioan Kelemen. Reprezentaþia de astã-searã readuce în
scenã Orchestra, Corul ºi Ansamblul de Ba-

Reprezentaþiile
din februarie
cu spectacolul
„Rinocerii” se amânã

dor Ispas (Prof. dr. Hinzelmann), Anca
Þecu (Klarchen), Laurenþiu Nicu (Sigismund Sulzheimer), Ioan Cherata (Pãdurarul), Edith Mag (Ghidul), Nicolae Popa
(Piccolo), Andreea Gheorghe (Mireasa),
Costinel Stancu (Mirele) ºi Dragoº Teodorescu (Viþica romanticã).

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”
vã invitã luni, 2
februarie, ora
14.00, în Sala
„Acad. Dinu C.
Giurescu”, la evenimentul de lansare a volumului
„Între douã aruncãturi de zar” al
autoarei Any Drãgoianu. Invitaþi ai
evenimentului sunt
scriitori ºi publiciºti, între care
Emilian Mirea, Mihaela Albu, Mihai Firicã, Ion
Maria, Angi Melania Cristea, Liliana Hinoveanu ºi Jean Bãileºteanu. «Cartea de faþã, intitulatã inspirat „Între douã aruncãturi de zar”,
poate fi, pentru Any Drãgoianu, puntea liricã
ce i-ar putea consolida recunoaºterea confraþilor, dar ºi locul sãu, binemeritat, în panoplia
liricii contemporane româneºti», noteazã Emilian Mirea.

„Viaþã ºi culoare” –
expoziþie de picturã
la Galeria „Vollard”
Galeria „Vollard” a Casei de
Culturã „Traian
Demetrescu” va
gãzdui luni, 2
februarie, ora
19.00, vernisajul
expoziþiei de picturã intitulate
„Viaþã ºi culoare”. Cele 16 lucrãri prezentate
pe simeze sunt
realizate de Gabriela Mihãescu, profesor de limba englezã la Colegiul Naþional „Alexandru Ioan Cuza” din Corabia,
judeþul Olt. Artista – pasionatã deopotrivã
de design ºi bijuterii handmade – se aflã la
prima expoziþie extinsã, despre creaþiile sale
urmând sã vorbeascã prof. Carmina Leu.
Accesul publicului la Galeria „Vollard” este
liber.
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Primul preºedinte al Bulgariei
postcomuniste, Jelio Jelev,
a murit la vârsta de 79 de ani
Primul preºedinte al Bulgariei
postcomuniste, Jelio Jelev, care a
fost unul dintre principalii opozanþi ai regimului comunist, a decedat vineri la vârsta de 79 de ani,
a anunþat familia sa. Informaþia a
fost confirmatã de preºedinþia republicii, care a evocat “o moarte
subitã”, fãrã a preciza cauza sau
locul decesului. Filosof ºi profesor,
Jelev a prezidat Bulgaria din 1990
pânã în 1996, câºtigând primul
scrutin prezidenþial liber din perioada postcomunistã. Exclus din
Partidul Comunist în 1965, Jelev a
fost trimis “în exil” la þarã pentru
cã a criticat, în teza sa de doctorat,
anumite teorii ale lui Lenin. În ianuarie 1989, Jelev a co-fondat Clubul glasnost ºi al perestroika, o organizaþie anti-totalitarã care cãuta sã îºi exprime criticile faþã de
regimul comunist prin sprijinirea
politicii liderului sovietic reformator Mihail Gorbaciov. Dupã ce a
pãrãsit puterea în 1996, Jelev a creat o fundaþie cu numele sãu, consacratã cercetãrii în domeniul politicii balcanice.

Aurescu: Doi cetãþeni români
rãpiþi în Nigeria au fost eliberaþi
dupã opt zile.
Nu s-a plãtit nimic

Ministrul de Externe Bogdan
Aurescu a declarat, ieri, într-o conferinþã de presã cã doi cetãþeni români care au fost rãpiþi în Nigeria
pe 20 ianuarie, de cãtre o grupare
infracþionalã, au fost eliberaþi pe
28 ianuarie, fãrã a se plãti nicio
recompensã. Cei doi români se
aflau la muncã în aceastã þarã. Ministrul de Externe a spus cã nu poate
da detalii despre datele personale
ale celor rãpiþi, din raþiuni de protecþie. “Dupã verificarea operativã a informaþiei din mai multe surse ºi dupã confirmarea faptului cã
e vorba de cetãþeni români. (...) În
calitate de ministru al Afacerilor
Externe am activat imediat celula
de crizã a MAE”, a declarat Bogdan Aurescu. Întrebat dacã s-a oferit vreo recompensã, Aurescu a declarat: “Statul român nu a plãtit
nicio recompensã în acest caz”.

Israelul va construi 430
de locuinþe pentru coloniºti
în Cisiordania, anunþã un ONG

Israelul va construi 430 de noi
locuinþe pentru coloniºti în Cisiordania ocupatã, continuând sã sfideze o largã condamnare internaþionalã a colonizãrii, a anunþat vineri o organizaþie israeianã care
se opune acestei politici. Autoritãþile israeliene au publicat vineri licitaþii pentru extinderea coloniilor
deja existente în patru puncte ale
Cisiordaniei ocupate, a declarat
pentru AFP Daniel Seidemann, directorului Observatorului împotriva colonizãrii Terrestrial Jerusalem.”Se deschid ecluzele colonizãrii”, a spus el, exprimându-ºi îngrijorarea faþã de posibile noi anunþuri cu privire la crearea unor noi
colonii, în contextul electoral de dinaintea alegerilor legislative israeliene anticipate prevãzute la 17
martie. Aceste licitaþii sunt lansate
într-o atmosferã de tensiuni puternice între Israel ºi Palestina care,
exasperatã, a cerut aderarea la
Curtea Penalã Internaþionalã
(CPI), cu scopul de a obþine judecarea liderilor israelieni pentru
crime de rãzboi.
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Grecia: Euforia s-a volatilizat,
urmeazã guvernarea
MIRCEA CANÞÃR
La Atena, o stângã radicalã, nu o extremã
stângã, a ajuns la putere, noul premier elen,
Alexis Tsipras (40 de ani) aliindu-se cu un partid de extremã dreapta, cu accente xenofobe,
în vederea creãrii unei majoritãþi parlamentare.
Cã Alexis Tsipras n-a mai jurat pe Biblie la învestiturã – Arhiepiscopul Atenei ºi al întregii
Elade neparticipând la acest moment festiv –
este realmente neobiºnuit. Dar ceea ce îl particularizeazã în peisajul liderilor europeni este
promisiunea fermã de a refuza mãsurile de austeritate impuse Greciei, renegociind cu Banca
Mondialã, FMI, BCE ºi UE, datoria externã.
ªi? Fiindcã una este campania electoralã, când
poþi promite, hazardându-te, mãsuri populiste,
vizând creºterea salariului minim de la 510 euro
la 750 euro, reangajarea câtorva sute de mii de
funcþionari, gratuitate medicalã ºi aºa mai departe, ºi alta este disponibilitatea bugetului de
stat, predictibilitatea ºi starea economiei. Primele semnale, care au parvenit de la preºedintele Executivului european, Jean-Claude Juncker, este aceea cã „statele membre zonei
euro nu vor accepta cererea Atenei”. Confruntat cu noul peisaj politic din Grecia, ºeful

Executivului european a reiterat cã punctul de
despãrþire îl constituie regulile fixate de comun
acord între Grecia ºi UE. Relatând despre conversaþia telefonicã avutã luni cu Alexis Tsipras,
noul premier grec, preºedintele CE Jean-Claude Juncker spunea: „El mi-a spus cã nu trebuie vãzut ca un pericol, ci ca o provocare
pentru Europa. La care i s-a rãspuns cã
Europa nu este un pericol pentru Grecia, ci
o provocare”. Cu ºanse limitate de a flexibiliza
UE, noul premier grec încearcã, fãrã discreþie,
„cartea Moscovei”, miercuri, 28 ianuarie a.c.,
Atena exprimându-se contra sancþiunilor impuse Rusiei pe fondul crizei ucrainene . Motiv
pentru care Martin Schultz, preºedintele Parlamentului European, i-a cerut sã nu ia distanþã
de poziþia UE vizavi de Rusia în conflictul ucrainean. În Germania – deloc iubitã în Grecia –
cotidianul „Suddeutsche Zeitug” a publicat imediat un comentariu acid la adresa noului guvern grec. O apropiere a Atenei de Moscova
rãmâne o „carte” pe mânecã pentru Alexis Tsipras, dacã nu o formã de ºantaj. Anul trecut, în
luna mai, într-o vizitã la Moscova, a fost primit
de preºedintele unei Camere a Parlamentului,

susþinând anexarea Crimeei ºi referendumului
organizat ulterior. Diplomaþia europeanã conteazã pe pragmatismul lui Tsipras de a nu vota
împotriva sancþiunilor, existând riscul spargerii solidaritãþii europene pe o temã majorã de
politicã externã. Înaintea alegerilor legislative
anticipate, Alexis Tsipras a abandonat ideea
periculoasã a ieºirii din NATO ºi punerea în discuþie a bazei navale din Creta din Marea Mediteranã. Grecia prezintã o importanþã strategicã
pentru aliaþi, dar, paradoxal, ºi pentru propria
securitate, relaþiile Atenei cu Ankara rãmânând
confuze. Pentru Grecia situaþia e gravã ºi poate deveni ºi mai gravã, dupã toate estimãrile
economiºtilor. Oricum am rãsuci discuþia, este
greu de gãsit o soluþie. În urmã cu patru ani, la
18 septembrie 2011, în prima sa apariþie televizatã, dupã afacerea Sofitel, Dominique StraussKahn, fost director general al FMI, la televiziunea francezã, se întreba cum poate fi redusã
datoria greacã (50% deþinutã de investitori privaþi), fãrã antrenarea economiei aflate în stagnare. Între 2010 ºi 2014, datoria greacã nu s-a
redus decât cu 13 miliarde euro, de la 330 la
317 miliarde de euro.

Copiii care trãiesc într-un buncãr din Doneþk cred
cã armata îi atacã ºi “fasciºtii” sunt la putere
Mai mulþi copii care trãiesc întrun buncãr din Doneþk, din cauza
bombardamentelor intense din oraº,
considerã cã armata ucraineanã îi
atacã ºi cã “fasciºtii” au preluat
puterea, singurii care îi apãrã fiind
rebelii proruºi, relateazã Sky News.
O echipã de televiziune a vizitat
buncãrul situat la subsolul unui centru de artã din capitala regiunii Doneþk, aflatã sub controlul separatiºtilor proruºi. Copiii au ieºit din corturile improvizate, dornici sã-ºi arate
jucãriile în faþa camerelor de filmat,
fericiþi, dar palizi. Mulþi dintre ei nu
au ieºit afarã mai mult de câteva
minute în ultima lunã. O fetiþã a
declarat cã nici nu îºi aminteºte când
s-a jucat ultima datã afarã.
Adulþii se tem sã îi lase mai departe de curtea clãdirii în care locuiesc, pentru cã strada de lângã

parc a fost bombardatã în urmã cu
câteva zile. Ei spun cã ºi ºcoala a
fost bombardatã ºi nu are un buncãr, astfel cã nu este sigurã pentru
copii, care nu au mai fost la cursuri din decembrie.
Unii dintre bãieþi se jucau cu
arme de plastic, luptând cu soldaþi
imaginari, dar teama lor este visceralã ºi realã. Unii dintre ei au
descris exploziile ºi casele avariate. Întrebaþi cine îi bombardeazã,
ei au rãspuns “fasciºtii”, referindu-se la Guvernul din Kiev. De altfel, asta este ceea ce cred aceºti
copii ºi pãrinþii lor: cã armata ucraineanã îi atacã, “fasciºtii” au preluat puterea ºi numai rebelii proruºi îi protejeazã.
Pe toatã durata filmãrii s-au putut auzi focuri de rachete, dar cele
douã pãrþi se acuzã reciproc pen-

tru intensificarea violenþelor în ultimele zile. În apropierea unei pieþe
din centrul oraºului, numeroºi oameni stãteau la coadã pentru a primit ajutoare umanitare, donate de
Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrai-

nean. Guvernul de la Kiev a întrerupt plata pensiilor ºi ajutoarelor
sociale în regiunile controlate de
rebeli, astfel cã mulþi locuitori nu
îºi mai permit sã cumpere mâncare
ºi sunt dependenþi de donaþii.

Marian Lupu declarã cã alianþa PD-PLDM nu va fi
modificatã pentru a include Partidul Liberal
Preºedintele Partidului Democrat (PD) din Republica Moldova, Marian
Lupu, exclude reformarea noii alianþe de guvernare, astfel încât sã
participe ºi Partidul Liberal (PL) condus de Mihai Ghimpu,
relateazã IPN în pagina electronicã.
“Nu de aceea a fost creatã alianþa
ziune N4. El a adãugat cã Partidul Lide guvernare ca sã fie modificatã în
beral nu ºi-a dorit depolitizarea Proscurt timp. Mihai Ghimpu a avut la
curaturii Generale. ”El a pus condiþii
dispoziþie douã luni ca sã se gândeasnumai în privinþa procurorului genecã ºi sã ia o hotãrâre. Ghimpu a pus
ral. Nu a vorbit nimic despre vicecondiþia cã ori îi dãm tot ce cere el,
procurorii generali, dintre care se ºtie
ori se mai gândeºte cum îi va fi mai
cã unul este din partea PL. Noi am
comod, la guvernare sau în opoziþie.
propus depolitizarea întregului sistem.
Partidul Liberal nu a dorit sã-ºi asuCred cã Ghimpu a urmãrit ca iniþial
me responsabilitatea guvernãrii întrsã fie înlãturat din funcþia de procuo perioadã foarte dificilã pentru þarã”,
ror general Corneliu Gurin, ca apoi
a declarat Lupu cadrul emisiunii “Pusã preia conducerea instituþiei”, a preterea a patra” de la postul de televicizat preºedintele PD.
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Discover România
07:10 Wild Carpathia
08:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,
Dramã, Familie
09:00 Aventurile tânãrului
Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,
Familie, Fantastic
09:35 A sosit trupa!
1943
11:25 Discover România
11:35 In memoriam Mãrioara
Murãrescu
14:00 Telejurnal
14:30 Mãrturii pentru viitor-Dinu
C. Giurescu
15:00 Patinaj artistic
17:30 Festivalul Internaþional de
Circ de la Monte-Carlo
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Angelique, marchiza
ingerilor
1964, Franþa, Aventuri, Istoric,
Romantic, Dragoste
23:15 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
00:15 Zona
2007, Mexic, Dramã, Thriller
01:50 Telejurnal
02:40 Festivalul Internaþional de
Circ de la Monte-Carlo (R)
03:05 Teleenciclopedia
03:55 În grãdina Danei

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Confesiunile unei mirese
2005, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Nouã luni
1995, SUA, Comedie
15:30 În libertate
1996, SUA, Dramã
17:30 Formidabilul 2
1993, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, Romania, Comedie
22:15 Bãi, care mi-ai ºutit
maºina?
2000, SUA, Comedie
23:45 Operaþiune riscantã
2002, SUA, Acþiune
01:30 Las fierbinþi (R)
2011, Romania, Comedie

09:00 Dragoste de mamã
1996, SUA, Dramã
11:00 Printul Valiant (R)
1997, Irlanda, Aventuri,
Fantastic
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Comoara Naþionalã:
Cartea Secretelor
2007, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Intrigi parfumate
2008, SUA, Comedie, Dramã
01:15 Dragoste de mama (R)
1996, SUA, Dramã
03:00 Observator (R)
03:45 Te Pui Cu Blondele (R)
06:00 Observator

07:00 Lumea ºi noi
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Patinaj artistic
14:50 Discover România
15:00 Familia Kennedy din
Massachusetts
1990, SUA, Dramã
16:00 Patinaj artistic
18:15 Lozul cel mare
18:45 Dosar România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Atingerea dragostei
1999, SUA, Dramã, Romantic,
Dragoste
23:25 Starea naþiei
00:25 Garantat 100%
01:20 Andografia zilei
01:25 Ritualul iniþierii
2012, SUA, Thriller
03:10 Sport
03:25 Lumea ºi noi
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:35 Dosar România
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Nouã luni (R)
1995, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 În libertate (R)
1996, SUA, Dramã
15:30 Formidabilul 2 (R)
1993, SUA, Comedie
17:00 Jumanji
1995, SUA, Acþiune, Comedie,
Familie, Fantastic, Romantic,
Thriller, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cei patru fantastici:
Ascensiunea lui Silver Surfer
2007, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
22:15 Lumea de dincolo:
Revolta Lycanilor
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,
Horror, Thriller
00:00 Cei patru fantastici:
Ascensiunea lui Silver Surfer (R)
2007, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
01:45 Lumea de dincolo:
Revolta Lycanilor (R)
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,
Horror, Thriller

09:00 Prinþesa ºi poneiul
2011, SUA, Familie
10:30 Karate Kid III
1989, SUA, Acþiune, Dramã
13:00 Observator
13:30 Intrigi parfumate (R)
2008, SUA, Comedie, Dramã
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Furios ºi iute
2001, SUA, Germania, Acþiune,
Crimã, Thriller
22:30 Soldatul universal: un nou
început
2009, SUA, Acþiune, Dramã, SF
00:30 Furios ºi iute (R)
2001, SUA, Germania, Acþiune,
Crimã, Thriller
02:15 Prinþesa ºi poneiul (R)
2011, SUA, Familie
03:45 Karate Kid III (R)
1989, SUA, Acþiune, Dramã
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Mistere ºi conspiraþii
09:00 Drumul lui Leºe
10:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:00 Deportaþii
12:00 Artdelenisme
12:30 WELLnessimþim bine în
România
13:00 Negustorii de ocazii
13:30 Istorii încâlcite
14:10 Inimi înflãcãrate
2013, SUA, Dramã
15:40 Cartea cea de toate zilele
15:50 5 minute de istorie
16:00 Memorial ’90
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Ultimul joc
1999, SUA, Dramã, Romantic,
Sport, Dragoste
22:30 Che: Argentinianul
2008, Franþa, Spania, SUA,
Biografic, Dramã, Istoric, Rãzboi
00:45 Rezistenþa prin culturã
01:15 Citeºte româneºte!

HBO
07:20 Saving Mr. Banks: În
cãutarea poveºtii
09:25 Roboþi
11:00 Aladdin and the Death Lamp
12:30 Douã vieþi
14:10 Cinci eroi de legendã
15:50 Am spus destul
17:25 Saving Mr. Banks: În
cãutarea poveºtii
19:30 Secþia de geriatrie
20:00 Revenirea
20:30 Sindromul post-divorþ
22:00 Trãind printre demoni
23:50 CBGB
01:35 Jackass prezintã: Un bunic
nebun

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
07:45 Clona (R)
09:15 Regina inimilor (R)
10:30 Puterea destinului
12:00 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Complicea (R)
15:00 Cununa de lacrimi
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Clona
18:00 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona

PRO CINEMA
08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:30 Bruneta mea favoritã (R)
14:30 O zi perfectã (R)
16:30 CJ7
18:30 A fost odatã Curly
20:30 Leu în deºert
23:00 Jackass 3.5
01:00 A fost odatã Curly (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare
din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Glory NY: Ghiþã Zgârie
Nori: Rico Verhoeven - Errol
Zimmerman
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next
Generation
01:30 Glory Super Fight Series:
Mourad "The Silent Power"
Bouzidi - Saulo Cavalari
02:30 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Familii la rãscruce (R)
11:00 Click! Poftã bunã! (R)
11:30 Masca de argint (R)
1985, România, Aventuri
13:30 Revendicarea (R)
14:30 Miss fata de la þarã (R)
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Vreau sã divorþez
22:00 Marul stricat
2004, SUA, Comedie
00:00 Mãrul discordiei (R)
02:00 Vreau sã divorþez (R)
04:00 Click! Poftã bunã! (R)
04:30 Focus (R)
05:00 Levintza prezintã (R)
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Te vreau lângã mine (R)
10:30 Toamna bobocilor
1975, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
17:00 Uºã-n uºã
2008, România, Comedie
17:30 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 NORÃ PENTRU LEANA
22:30 Eu, cel de dincolo
2004, SUA, Horror, Mister, SF,
Thriller
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Asta-i România! (R)
03:00 NORÃ PENTRU LEANA
(R)
04:00 Eu, cel de dincolo (R)
2004, SUA, Horror, Mister, SF,
Thriller
06:00 WOWBiz (R)

TVR 2
07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:00 Parteneri de week-end
11:30 Cap compas
12:00 Pescar hoinar
12:30 Jurnal de front
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Campioana
1990, România, Dramã
15:50 Cartea cea de zilele
16:00 Mistere ºi conspiraþii
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Întoarcerea lui Vodã
Lãpuºneanu
1980, România, Dramã, Istoric
22:40 Liceenii, în 53 de ore ºi
ceva
2010, România, Dramã,
Romantic, Dragoste
00:30 Credinþã ºi celebritate
01:00 Trei surori
03:40 D'ale lu' Miticã

HBO
07:35 Liga dreptãþii: Spargerea
de la muzeu
09:00 Aventuri în Las Vegas
10:30 O fatã pe bicicletã
12:15 Pe platourile de filmare
12:45 Mary cea cu vino-ncoa'
14:45 Magnolii de oþel
16:15 Bãtãlia anului
18:05 Thor: Întunericul
20:00 Uimitorul Om-Pãianjen 2
22:20 Umbre
23:10 Sub acelaºi acoperiº
23:45 Elysium
01:35 Justiþie la limita legii
03:30 Nu numai sex
05:10 Umbre
06:00 Magnolii de oþel

PRIMA TV

08:15 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
10:00 La bloc (R)
11:30 CJ7 (R)
13:30 Leu în deºert (R)
16:00 Extravagantul Mr. Deeds
18:15 S-a întâmplat într-o noapte
20:30 În cãutarea lui Forrester
23:00 Ritualuri de împerechere
01:00 La bloc (R)
01:30 Ritualuri de împerechere
(R)
03:00 Lumea Pro Cinema

07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Casa: construcþie ºi
design
09:30 Teleshopping
10:00 Fata din lift
2010, Familie
12:00 Levintza prezintã
12:30 Amintiri din viitor
13:30 Mondenii
2006, România, Comedie
14:00 Playtech
14:30 Imagini incredibile din
lume
15:30 Cronica Netului (R)
16:00 Sistemul nervos
2005, România, Dramã
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Sistemul nervos (R)
2005, România, Dramã
23:45 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
02:30 Schimb de mame (R)
04:30 Focus (R)
05:00 Amintiri din viitor (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

SPORT.RO

KANAL D

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai
tare din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Debut cu GLORY:
Andrei Stoica - Danyo Ilunga
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT
Next Generation
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 Închiderea programului

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Toamna bobocilor (R)
1975, România, Comedie
10:30 Cei 7 ani de acasã (R)
12:00 Uºã-n uºã
2008, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 NORÃ PENTRU LEANA
22:30 Testul curajului
2009
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Ochii din umbrã (R)
03:00 NORÃ PENTRU LEANA
(R)
04:00 Testul curajului (R)
2009
05:15 WOWBiz (R)

ACASÃ
07:00 Cununa de lacrimi (R)
07:45 Clona (R)
09:15 Regina inimilor (R)
12:00 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Complicea (R)
15:00 Cununa de lacrimi
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Clona
18:00 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme

PRO CINEMA
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009

CERERI SERVICIU

Instalatorcuexperienþã solicit angajare. Telefon: 0762/837.734.
OFERTE SERVICIU

URGENT! Cãutãm
babysitter pentru
Italia, perioadã 3-6
luni, salariu 7001.000 Euro. Telefon: 0742/195.107.
Caut doamnã vãduvã sub 65 ani pentru menaj uºor la bâtrân 74 ani, 2 zile /
sãptãmânã. Telefon: 0766/304.708.
PRESTÃRI SERVICII

Execut instalaþii sanitare la preþ avantajos 0766/ 668.777

Filmãri foto video
de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
Persoanã tânãrã serioasã fac menaj,
dupã ora 16.00. Telefon: 0764/760.882.
Societate de contabilitate oferim servicii de calitate ºi
complete la preþuri
avantajoase. Telefon: 0742/179.600.
Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni
pentru cedare locuinþã. Rog seriozitate. Telefon: 0723/
466.154.

Familie serioasã îngrijim bãtrâni. Telefon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând 2 camere, ultracentral, ultralux,
A.C., internet, renovat complet. Telefon: 0762/109.595.
Particular vând apartament 2 semidecomandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon: 0742/390.301.

Vând camerã cãmin 3 - 4 CAMERE
nr. 2, str. Putnei. Te- Particular, vând aparlefon: 0768/437.838. tament4camere,parter, zona Caracal. TeAPARTAMENTE
lefon: 0724/512.304;
2 CAMERE
Vând apartament 2 0746/914.824.
CASE
camere decomandat (48 mp) Craio- Vând casã comuna
viþa Nouã, bl. Calopãr nr. 241, te162B, etaj 1. Tele- ren 2800 mp. Telefon: 0770/496.453. fon: 0767/840.722.

Vând casã 6 camere, Podari – Livezi, cu 4000 mp
teren ºi 8 ha teren
arabil urgent, convenabil. Telefon:
0722/266/718.
Proprietar vând
casã Bordei, str.
Carpenului P+ M,
teren 700 mp, pomi
fructiferi, vie. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna Goieºti. Preþ
negociabil. Telefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren comuna Cernãteºti,
sat Raznic. Telefon: 0769/844.209
Vând casã 500 mp
teren zonã centralã,
idealã afaceri. Telefon: 0737/639.237.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în centrul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.

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

VÂND 750 mp,
Malu Mare, 9 Euro/
mp. Telefon: 0768/
104.581.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segarcea, str. Unirii, nr.
29F, 13 m la stradã, cadastru. Preþ
1,5 euro/m.p. Telefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren 5000
mp Braniºte (zona
Mânãstire). Telefon: 0745/392.924.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

Vând 2.600 mp teren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, studiu geotehnic, lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
Ocazie! Vând, închiriez teren, Calea
Bucureºti, km 9,
ideal halã, showroom, 1000 m, benzinãrie, parc auto,
sau schimb cu
apartament. Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica Mare, la strada principalã, ultra-central, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

Intravilan, Podari,
673 mp, curent
electric, puþ forat,
fosã septicã, cabanã + fundaþie,
18.500 Euro negociabil. Telefon:
0732/381.876.
Vând 4200 mp teren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadastru fãcut, parcelabil. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp, Drumul Muntenilor Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

publicitate
CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.
AUTO

Vând Cielo 2007.
Telefon: 0767/
ROMÂNEªTI
Vând pentru piese 153.551.
de schimb autotu- VÂNZÃRI DIVERSE
rism DACIA anul fa- Vând baloþi de lubricaþiei 1993. Au- cernã, calitate, preþ
toturismul este în negociabil. Telestare de funcþiona- fon: 0767/453.030;
re. Telefon: 0765/ 0764/779.702.
789.181.
Vând groapã cimiVând DACIA 1310. tir Roboaica. TeleTelefon: 0744/ fon: 0746/901.203.
231.278.
Vând mobilã dorSTRÃINE
mitor tineret tip MOVÂND Ford Fo- BEXPERT. Telecus 2012, 9.000 fon: 0251/412.966.
Euro. Telefon: Vând mobilã pen0768/104.581. tru farmacie. TeleBMW 325 PA- fon: 0755/074.742.
CHET – M3, FULL. Vând abric original
Preþ 1700 Euro ne- fãrã motor. Telefon:
gociabil. Telefon: 0744/545.771.
0769/131.088.
Vând ºase tabuVând Renault rele (scaune) din
Clio 2003 full, lemn melaminataxa nerecupera- te. Telefon: 0251/
tã 2150 euro ne- 531.294.
gociabil. Telefon: Vând þiglã JIM0766/899.363.
BOLIA ºi cãpriori.
Vând Solenza motor Telefon: 0722/
“Clio”, benzinã, 943.220.
2004, consum 4%, Vând sobe din te90.000 Km, culoare racotã cu 10 rânalb, 1000 Euro. Te- duri. Telefon: 0757/
lefon: 0749/059070. 072.050.
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Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351/
425.559.
Vând saltea Dormeo 2/1 m cu husã
nefolositã - 100 lei,
2 ferestre cu toc ºi
geam - 25 lei / bucatã, lustree cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã naturalã, preþ convenabil. Telefon: 0725/
576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã
cca 150 ani, lemn
masiv, geamuri
cristal (2,05- 2,370,60), cãrþi beletristicã, stare bunã.
Telefon: 0737/
639.237.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând frigider cu
congelator ARTIC nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/
751.558.

Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic- cutii de bere, bicicletã nouã franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.

14 / cuvântul libertãþii

publicitate

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.

Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Telefon: 0251/417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi,
aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzãtoare gaze sobã
D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.

DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã. Telefon: 0251/416.455.

Închiriez garsonierã mobilatã (b-dul 1
Mai) Preþ negociabil. Telefon: 0764/
672.860.
MATRIMONIALE

CUMPÃRÃRI DIVERSE Pensionar 66/170/

Cumpãr garsonierã în Craioviþa
Nouã. Telefon:
0740/887.095.
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SC angajeazã responsabil SSM- SU.
Cerinþe: experinþã
minim 1-3 ani, permis
conducere cat. B.
Telefon: 0766/632.388.
DECESE
Familia profund îndureratã anunþã trecerea prematurã în
nefiinþã a iubitului lor
fiu, frate ºi cumnat
MARIUS BABOª, un
suflet cald ºi bun,
care a pus totdeauna familia sa pe primul loc.Aplecat fãrã
veste de lângã noi,
lãsând un gol imens
în sufletele nostre.
Corpul neînsufleþit
este depus la Capela Bisericii Postelnicu Fir. Înmormântarea va avea loc duminicã, 1.02.2015,
ora 12.00, la cimitirul
Ungureni. Dumnezeu sã-l odihneascã
în liniºte ºi pace!

CONDOLEANÞE

Cu un nemãrginit regret am
primit vestea
trecerii în nefiinþã a domnului MARIUS
BABOª. Un om
de o înaltã þinutã moralã a cãrui amintire va
rãmâne veºnic
în sufletul meu.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace! Sincere
condoleanþe
familiei îndurerate! Radu
Canþãr.

Colectivul de cadre didactice al
Facultãþii de Management Financiar Contabil din
cadrul Universitãþii Spiru Haret Craiova este alãturi
de colega Prof.
Univ. Dr. Laura ªtefãnescu, în aceste momente de
cumpãnã, deosebit de grele din viaþa sa, la pierderea
mamei GAVRILÃ
RITA, la numai 58
de ani, un suflet
cald ºi bun, exemplu de cinste ºi
demnitate, o fiinþã
specialã ºi delicatã, pentru care familia a reprezentat
totul în viaþã. A lãsat în urmã o
mamã îndureratã,
o fiicã ºi o familie
care o vor purta
veºnic în inimile
lor. Dumnezeu s-o
odihneascã în rândul celor drepþi!

85, nefumãtor doresc doamnã pensionarã sub 60 ani,
pentru prietenie –
ÎNCHIRIERI OFERTE cãsãtorie. Telefon:
Închiriez garsonie- 0351/181.202;
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
rã Brazda lui No- 0765/472.745.
TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
DIVERSE
vac, zona Simplon.
Telefon: 0746/ Primãria Maglavit Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
112.040.
scoate la concurs
Închiriez spaþiu co- postul de GUARD în Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
mercial 140 mp data de 27.02.2015 Subsemnatul.................................................................................
Craioviþa Nouã ora 11.00. Relaþii Domiciliat în ............................................................................
al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
(zona Segarcea). la telefon: 0251/ Posesor
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
Telefon: 0767/ 328.546.
la rubrica ...................................... la data de ....................
772.498.
Singura argintãrie asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
Închiriez magazin din Craiova, situa- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stradal, cu toate tã în ValeaVlãicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
utilitãþile, Dezrobi- (vis-a-vis de Elec- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rii. Telefon: 0351/ trica) unde gãsiþi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
437.906; 0755/ bijuterii lucrate ma- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
032.920.
nual, cu argint la .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Închiriez spaþiu co- schimb ºi manope- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mercial. Telefon: ra/obiect. Telefon: sâmbãtã, 31 ianuarie 2015
Semnãtura:..........................................
0744/391.195.
0351/423.493.

sp
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BASCHET (M) – Liga Naþionalã – Etapa a 17-a: U-BT Cluj – SCM U Craiova xx-xx (pe sferturi: ).
Cu mai multe amãnunte, în ediþia de luni.

DIVIZIA A 1 – ETAPA A 14-A

Voleibaliºti, la treabã în fief-ul vicecampioanei
Municipal Zalãu – SCM U Craiova, sâmbãtã, de la ora 17:00, în direct la Digi Sport 2
Bãieþii de la SCM se vãd în faþa
unei misiuni extrem de dificile azi, când
vor înfrunta, în deplasare, vicecampioana ºi ocupanta poziþiei secunde
în Divizia A1, pe Municipal Zalãu.
Dacã alb-albaºtrii, pe locul 4 al ierarhiei, vin dupã o victorie concludentã în manºa tur a sferturilor de finalã
ale Cupei României, 3-0 la Polivalentã, miercuri, cu CSM Bucureºti, gruparea din nord se prezintã în faþa fanilor dupã un eºec suferit runda trecutã
de campionat, al doilea stagional, 2-3
la Galaþi, cu Arcada.
În tur, în Bãnie, la 25 octombrie, bãieþii lui Dan Pascu s-au ales cu un punct
din disputa cu Municipal, 2-3 (pe seturi: 19-25, 25-22, 25-23, 22-25, 13-15).

Programul celorlalte echipe
craiovene de salã

VOLEI (F): Tot astãzi de la
17:00, echipa femininã, aflatã pe

Celelalte meciuri ale rundei (toate azi): Steaua – Dinamo, Unirea
Dej – Explorãri Baia Mare, LPS Piatra Neaþ – Simleu Silvaniei, Tomis
Constanþa – CSM Bucureºti, Banatul Caransebeº – Arcada Galaþi.
1. Tomis
37
7. Baia M.
15
2. Zalãu
32
8. Piatar N.
14
3. Dinamo
28
9. Dej
14
4. CRAIOVA
27
10. Simleu
12
5. CSM Buc.
20
11. Banatul
10
6. Arcada
19
12. Steaua
6
locul 10 din 12, cu 8 puncte, primeºte în Sala “Ion Constantinescu”, de asemenea într-un meci din
cadrul etapei a 14-a, vizita celor
de la CSM Lugoj, locul 8 cu 13
puncte. În partida din tur, bãnãþencele s-au impus cu 3-1.
BASCHET (F): Penultima în
clasament (13) – 23 puncte (3
victorii, 17 înfrângeri), SCM CSª
primeºte tot astãzi ºi tot în Sala
“Ion Constantinescu”, dar de la
14:30, vizita liderului CS Municipal Târgoviºte – 39 de puncte

AUSTRALIAN OPEN: Djokovic, oponentul lui Murray în finalã
Sârbul Novak Djokovici, locul 1 ATP, s-a
calificat în ultimul act la Australian Open, dupã
ce l-a învins ieri, în a doua semifinalã, cu scorul de 7-6 (1), 3-6, 6-4, 4-6, 6-0, pe elveþianul
Stanislas Wawrinka, al patrulea favorit ºi deþinãtorul titlului.
În prima semifinalã, disputatã joi, britanicul Andy Murray trecuse cu 6-7 (6), 6-0, 6-3,
7-5 de cehul Tomas Berdych (nr. 7 mondial).
Pentru Novak Djokovici, finala cu Murray
va fi a 15-a la un turneu de Grand Slam, a
cincea la Melbourne, acolo unde a triumfat
de fiecare datã, în 2008, 2011, 2012 ºi 2013.
În ceea ce îl priveºte pe Andy Murray, pentru acesta va fi a patra încercare de cucerire a
trofeului, dupã ce a capotat cu în trei rânduri
2010, 2011 ºi 2013 (în ultimele ocazii chiar în
faþa lui Djokovic).
Djokovici ºi Murray au mai fost adversari
pânã în prezent de 23 de ori, sârbul conducând cu 15-8. Ultima datã, cei doi s-au întâlnit
în sferturile de finalã ale turneului de la Paris

de anul trecut, scor 7-5, 6-2 pentru Djokovici,
care a ºi câºtigat trofeul.
Marea finalã va fi duminicã, de la ora 10:30,
în direct pe canalul Eurosport.
Ultimul act la feminin se va disputa în
aceastã dimineaþã, tot de la 10:30 ºi tot pe
Eurosport, între primele douã jucãtoare ale
lumii, Serena Williams (SUA) ºi Maria ªarapova (Rusia).
La dublu masculin, rãzboi italiano-francez
pentru trofeu, între perechile Simone Bolelli/
Fabio Fognini ºi Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut. Dacã vine vorba de dublu mixt,
ultimul act va aduce faþã în faþã tandemurile
Kristina Mladenovic/Daniel Nestor (Franþa/
Canada; favoriþi 3) cu Martina Hingis/Leander Paes (Elveþia/India, cap de serie 7).
În schimb, finala femininã s-a disputat deja,
câºtig de cauzã având cuplul americano-ceh
Bethanie Mattek-Sands/Lucie Safarova, 6-4,
7-6 (5), ieri, contra lui Yung Jan-Chan/Jie
Zheng (Taipei/China, favorite 14.)

(18v, 3î). În tur, oaspetele de azi
s-au impus cu 94-36.
HANDBAL (F): SCM Craiova întâlneºte luni (17:00, Digi
Sport), la Polivalentã, pe CSM
Bucureºti. Cele douã se poziþioneazã pe locurile 4 (33p), respectiv 2 (41p). În tur, Craiova s-a impus la masa verde cu 10-0, ca urmare a faptului cã antrenorii grupãrii bucureºtene au stat pe bancã fãrã a avea în posesie ecusoanele de joc. Pe teren, CSM câºtigase cu 28-16.

Emiratele Arabe
Unite, locul 3
la Cupa Asiei
Reprezentativa Emiratelor
Arabe Unite a învins, ieri, cu
scorul de 3-2, naþionala Irakului,
în finala micã a Cupei Asiei.
Golurile învingãtorilor au fost
marcate de Khalil 16, 51 ºi
Mabkhout 57 (penalti), în timp ce
pentru Irak au înscris Salem 28 ºi
Kalaf 42.
Irakienii au jucat în inferioritate
numericã din minutul 55, când a
fost eliminat Ahmad Ibrahim.
În finala mare se întâlnesc, în
aceastã dimineaþã (11:00, Eurosport 2), Coreea de Sud ºi gazda
Australia.

SPORT LA TV, ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:00, 12:30 – POLO – Superliga Naþionalã:
Dinamo – Steaua, Sportul Studenþesc – CSM Digi
Oradea / 15:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Dinamo Sinara – Buducnost / 17:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Real Madrid – Sociedad /
19:00 – FOTBAL – Meci amical: Steaua – Sturm
Graz / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma –
Empoli.
DIGI SPORT 2
15:00, 17:00 – VOLEI (F, M) – Divizia A1:
ªtiinþa Bacãu – Dinamo, Municipal Zalãu – SCM
U Craiova / 19:00, 23:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Eibar – Atl. Madrid, Celta Vigo – Cordoba.
DIGI SPORT 3
17:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Marseille
– Evian TG / 19:30 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSU Asesoft Ploieºti – Steaua CSM.
DOLCE SPORT
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Hamburg – Koln / 19:00, 21:45 – FOTBAL Italia
– Serie A: Genoa – Fiorentina, Roma – Empoli.
DOLCE SPORT 2
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Schalke – Hannover.
EUROSPORT
10:30 – TENIS – Australian Open, finala femi-

ninã: Serena Williams – Maria ªarapova / 14:45,
17:00, 19:30 – FOTBAL Anglia – Premiership:
Hull City – Newcastle, Liverpool – West Ham,
Chelsea – Man. City / 21:30 – FOTBAL – Cupa
Africii pe Naþiuni, în Guineea Ecuatorialã, sferturi
de finalã: Tunisia – Guineea Ecuatorialã.
EUROSPORT 2
11:00 – FOTBAL – Cupa Asiei, în Australia,
finala: Coreea de Sud – Australia / 13:45 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa Mondialã, la Val di
Fiemme, în Italia / 15:15 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM, la Hinzenbach, în Austria / 16:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Schalke – Hannover / 18:00 – FOTBAL – Cupa Africii pe Naþiuni, în Guineea Ecuatorialã, sferturi de finalã: Congo – RD Congo / 19:30 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Leverkusen – Dortmund / 21:30 –
ATLETISM – Concurs în salã, la Karlsruhe, în
Germania.
TVR 1
15:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campionatul
European, la Stockholm, în Suedia.
LOOKTV
10:00, 13:30 – SPORTURI DE IARNÃ, la La
Plagne, Franþa.

Duminicã

DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Levante

– Bilbao / 15:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Savehof – HCM Baia Mare / 16:30,
18:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM
Minaur Baia Mare – ªtiinþa Bacãu, Dunãrea Cãlãraºi – CSM Bucureºti / 20:00, 22:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Sevilla – Espanyol, Barcelona – Villarreal.
DIGI SPORT 2
13:30, 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Sassuolo – Inter, Udinese – Juventus / 17:55 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Gaz Metan Mediaº
– BCM U Piteºti / 19:40 – HOCHEI – Liga MOL:
ASC Corona Braºov – HC Nove Zamky / 22:00
– FOTBAL Franþa – Ligue 1: Monaco – Lyon.
DIGI SPORT 3
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Cesena –
Lazio / 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Bordeaux – Guingamp / 20:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Gyor – Larvik / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Milan – Parma.
DOLCE SPORT
15:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor:
Savehof – HCM Baia Mare / 18:00 – FOTBAL
Anglia – Premiership: Southampton – Swansea /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Milan – Parma.
DOLCE SPORT 2
13:30 – FOTBAL Italia – Serie A: Sassuolo
– Inter / 15:30 – FOTBAL Anglia – Premiership: Arsenal – Aston Villa / 18:15 – HAND-

BAL (M) – Campionatul Mondial, în Qatar: finala mare / 21:00 – BASCHET NBA: New York
– LA Lakers.
EUROSPORT
7:00, 10:30 – TENIS – Australian Open /
13:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa
Mondialã, la Hinzenbach, în Austria / 14:45 –
COMBINATA NORDICÃ – CM, la Val di Fiemme, în Italia / 15:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM, la Willingen, în Germania / 18:00, 21:30
– FOTBAL – Cupa Africii pe Naþiuni, în Guineea
Ecuatorialã, sferturi de finalã: Ghana – Guineea,
Coasta de Fildeº – Algeria.
EUROSPORT 2
11:00 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa
Mondialã, la Val di Fiemme, în Italia / 11:45 –
SCHI FOND – Universiada, la Strbske Pleso, în
Slovacia / 12:15 – PATINAJ ARTISTIC – Campionatul European, la Stockholm, în Suedia /
14:30 – SCHI ACROBATIC – Cupa Mondialã
FIS , în Germania / 16:30, 18:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Werder Bremen – Hertha
Berlin, Augsburg – Hoffenheim.
TVR 1
13:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campionatul
European, la Stockholm, în Suedia.
LOOK TV
11:00 – SPORTURI DE IARNÃ, la St. Moritz,
în Elveþia.
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Alb-albaºtrii,
Alb-albaºtrii, la
la al
al doilea
doilea
raid
raid pe
pe tãrâm
tãrâm otoman
otoman
Universitatea Craiova a început al doilea
cantonament în Antalya, care va dura pânã pe
12 februarie ºi conþine 7 meciuri amicale
Georgescu, Angelo Iuga, Vlad Marcu ºi Andrei Burlacu.

Debut cu Pogon
Szczecin

Dupã 3 zile de pauzã în care s-au delectat
pe unde au avut chef, unii alegând sã revinã
în þarã lângã familii, alþii sã viziteze Istanbulul, jucãtorii Universitãþii Craiova au revenit
în staþiunea Belek, dar într-o altã locaþie, în
resortul Kaya Palazzo, unde îi aºteptau deja o
parte a staff-ului, dar ºi juniorii din lot, care
nu au beneficiat de vacanþã. Astfel, joi seara,
alb-albaºtrii au efectuat deja primul antrenament, unul de reacomodare la efort, desfãºurat pe o ploaie torenþialã. Dupã alergãri uºoa-

re, au urmat câteva exerciþii tehnico-tactice,
apoi lotul a fost împãrþit în trei echipe, care
au jucat fiecare cu fiecare pe teren redus.
Herghelegiu ºi Brac, victime ale amicalului cu
Anji, s-au pregãtit normal, alãturi de ceilalþi
coechipieri. Staff-ul Universitãþii Craiova a
prtogramat pentru ziua de ieri douã antrenamente, atât dimineaþa, cât ºi dupã-amiaza. În
acest cantonament vor fi monitorizaþi, pe lângã Andrei Ivan ºi Adrian Cârstea, obiºnuiþi
deja ai primei echipe, juniorii Alin Manea, Vlad

Al doilea cantonament în Antalya este presãrat cu multe amicale, nu mai puþin de ºapte
partide de verificare urmând a fi susþinute
în cele douã sãptãmâni. Astãzi, de la ora 17,
pe baza sportivã „Titanic” din staþiunea Lara,
alb-albaºtrii va întâlni formaþia polonezã
Pogon Szczecin, locul 7 în prima ligã. La
fel ca Universitatea Craiova, Pogon este înfiinþatã în 1948. Formaþia pregãtitã de fostul internaþional slovac Jan Kocian are în
componenþã în majoritate jucãtori autohtoni,
strãinii fiind portughezul Bruno Loureiro,
brazilianul Hernani, sud-africanul Ricardo
Nunes ºi japonezii Okuno ºi Murayama.
În continuare, programul prevede meciuri
cu echipele: Kuban Krasnodar (Rusia), echipã la care joacã atacantul român Gigel Bucur, luni, 1 februarie, pe 4 februarie este pro-

gramat un amical cu FC Shanghai East Asia
(China), echipã antrenatã de suedezul Sven
Goran Eriksson, urmat de un joc cu echipa
polonezã Jagiellonia Bialystok (Polonia), pe
8 februarie se va juca meciul cu formaþia
polonezã Wisla Cracovia, în 9 februarie are
loc partida cu Pahtakor Taºkent (Uzbekistan), iar pe 11 februarie meciul cu Sheriff
Tiraspol (Moldova).

Curelea,
aproape de Petrolul
Deºi clubul din Bãnie anunþa cã Ferfelea ºi
Curelea sunt indisponibili pentru primul stagiu ºi se vor alãtura lotului craiovean în cel
de-al doilea, aºa cum cei doi jucãtori au declarat, problemele au fost unele salariale, iar
ambii au fost puºi pe lista de transferuri. Curelea ºi Ferfelea au contracte de aproximativ
10.000 de euro pe lunã, iar de achiziþia primului s-a arãtat interesatã Petrolul Ploieºti,
echipã care l-a pierdut pe Juan Albin ºi s-ar
putea despãrþi ºi de Toto Tamuz.

Bawab pãstreazã golurile
pentru „oficiale”
Iordanianul nu a înscris în 2015 pentru
Universitatea Craiova ºi a ratat ºi Cupa Asiei
Iordanianul Thaer Bawab a împãrtãºit impresiile primului stagiu
de pregãtire în Antalya, unul care
s-a bazat mai mult pe latura fizicã.
„Primul stagiu a fost obositor. Dar
pentru asta se fac cantonamentele. Sunt monotone: antrenamente,
mâncare, odihnã, dar este o etapã
pe care trebuie sã o parcurgem.
Ne-am pregãtit bine pânã acum,
am fãcut un cantonament foarte
bun. Sperãm ca ºi acesta, cu multe meciuri, sã fie la fel de bun ºi sã
fim sutã la sutã pregãtiþi sã începem campionatul” a spus atacantul de 29 de ani, care nu a fãcut
excese în scurta perioadã de pauzã între cantonamente: „Nu am
profitat chiar la maxim, pentru cã
nu trebuie sã faci nebunii. Dar e
clar cã te distrezi, cã încerci sã te
relaxezi. Dar totul trebuie fãcut cu
moderaþie”.
În cele trei meciuri amicale de

pânã acum, Bawab nu a reuºit sã
înscrie, el având 3 goluri pentru
Craiova, în partidele din tur, însã
nu este ahtiat de eficacitate. „Sper
ca ºi al doilea cantonament sã ne
aducã, la fel ca în primul, o pregãtire bunã. În meciuri vrem sã fie
bine, sã mergem pe acelaºi drum
pe care am pornit. Aº vrea sã încep
sã dau goluri acum, dar nu este preocuparea principalã, important e sã
vinã în campionat. Mi-e indiferent
câte goluri marchez acum, important este sã dau în meciurile oficiale.
Oricum, Herghelegiu, care a fost
golgheter în amcale, este un jucãtor
foarte bun, care ne ajutã mult. Sper
ca împreunã sã facem treabã bunã”
a declarat jucãtorul, care nu a prins
lotul Iordaniei pentru Cupa Asiei pe
naþiuni, deºi fusese convocat pentru amicalele care au precedat competiþia a cãrei finalã o disputã astãzi
Australia ºi Coreea de Sud.

CS Podari – Municipal
0-0, la Fãcãi
Într-o partidã amicalã jucatã la Fãcãi, divizionarele C CS Podari ºi ACS
Viitorul Municipal Craiova au remizat,
scor 0-0. CS Podari a început meciul
cu: Mecea – Ciocârlã, Dina, Murgan,
Stãnia – Dragomir, Sãceanu – Surugiu,
D.Preda, Rãduþ – Crãciun. În repriza a
doua, antrenorul Dragoº Bon i-a trimis
în teren pe: Nedelcovici - Al. Stoica,
Dina, Dreºcã, Ciocioanã - N. Nicolae,
Sãceanu – Surugiu, D.Preda, Rãduþ –
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Crãciun. Au mai intrat Cl. ªtefan, Mirescu ºi Borcan, ultimul fiind un junior
de la CFR Romgaz. Municipalul, antrenatã de Alin Gavrilã ºi Nicu Nãstãsie, a
jucat cu: Burci - Ciurea, Flori, Chircan,
D. Mihai - Nuþã, Þenovici, D. Stancu,
Poenaru – C.Scarlat, L. Scarlat. Au mai
intrat C.Popescu, Al.Stancu, Nedelea,
Borhot, Bistriceanu, Þucã, Sârmon.
Astãzi, Podariul va juca un amical cu
juniorii de la CFR Romgaz.

