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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce bine au trãit strãmoºii noºtri
daci, nu plãteau întreþinere, nu li
se întrerupea curentul electric, nu
aveau probleme cu gazele...

În mai bine de trei
ore de dezbateri, prima-
rul Lia Olguþa Vasiles-
cu a comentat fiecare
achiziþie în parte, citind
inclusiv lista celor 60 de
strãzi ce urmeazã sã fie
asfaltate cu bani de la
buget în acest an. Cra-
iovenii i-au cerut, în
schimb, primarului foi-
ºoare, copertine, supra-
veghere video ºi audio
pentru locurile de joacã,
o bancã, un referendum
împotriva centralei ato-
mice de la Kozlodui,
condiþii mai bune de
muncã pentru taxatoa-
rele RAT. Asociaþia
„Craiova Capitalã Cul-
turalã Europeanã 2021”
nu a primit în acest an
nici un fond de la buge-
tul local ºi a stârnit mila
reprezentanþilor ONG-
ului „Pro Democraþia”.
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Între primarul comunei Giube-
ga, liberalul Gheorghe Gunã, aflat
la al treilea mandat, ºi consilierii
locali, în special grupul majoritar
alcãtuit din ºapte social-democraþi,
n-a existat nici un moment de pace.
Ci numai o gherilã continuã. Cu
doar patru consilieri de partea sa,
Gheorghe Gunã nu putea face
mare lucru. Aºa cã la 7 august
2013, la o ºedinþã a Consiliului
Local, respinse fiindu-i toate ini-
þiativele, a trecut direct la amenin-
þãri cu bãtaia, cu tot repertoriul de
rigoare, împotriva viceprimarului
Constantin Ghiþã, pornindu-se ºi o
inoperantã procedurã de demitere.

Au furatAu furatAu furatAu furatAu furat
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Revine pe scena Filarmonicii
„Oltenia”, în dublã ipostazã,
de dirijor ºi compozitor!
 „Muzicianul de la „Muzicianul de la „Muzicianul de la „Muzicianul de la „Muzicianul de la
Medicinã”, prof. univMedicinã”, prof. univMedicinã”, prof. univMedicinã”, prof. univMedicinã”, prof. univ.....
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O istorie careO istorie careO istorie careO istorie careO istorie care
nu moare, unnu moare, unnu moare, unnu moare, unnu moare, un
prezent modernprezent modernprezent modernprezent modernprezent modern
ºi un viitorºi un viitorºi un viitorºi un viitorºi un viitor
care promitecare promitecare promitecare promitecare promite

La Ghidici, viaþa merge
înainte, autoritãþile locale de-
punând toate eforturile pen-
tru a le asigura confortul ne-
cesar oamenilor din comunã.
Localnicii din zonã trãiesc
prezentul la cote înalte, dar
au ºi speranþe cã traiul le va
fi mult mai bun.
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Toni Greblã

a demisionat

din funcþia

de judecãtor

CCR
Toni Greblã s-a prezentat,

ieri, la sediul CCR ºi a comuni-
cat plenului decizia de a
demisiona din funcþia de
judecãtor al Curþii Constituþio-
nale. „Plenul Curþii Constituþi-
onale a luat act de decizia sa,
iar preºedintele Curþii Constitu-
þionale a constatat, în temeiul
art. 67 alin. (1) lit. a) ºi alin.
(2) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ºi funcþio-
narea Curþii Constituþionale,
încetarea mandatului de
judecãtor al Curþii Constituþio-
nale al lui Toni Greblã. Curtea
constatã cã actul demisiei a
survenit pe fondul presiunilor
exercitate asupra instanþei
constituþionale în legãturã cu
exercitarea atribuþiilor sale
prevãzute de Legea fundamen-
talã”, se aratã într-un comuni-
cat. ªeful DNA, Laura Codruþa
Kovesi, a cerut marþi sesizarea
Biroului permanent al Senatu-
lui pentru încuviinþarea
arestãrii preventive în cazul
judecãtorului CCR Toni
Greblã, urmãrit penal pentru
mai multe fapte, ºi trimiterea
acestuia în judecatã. Procuro-
rii au extins urmãrirea penalã
faþã de Toni Greblã ºi sub
aspectul sãvârºirii infracþiuni-
lor de favorizarea fãptuitoru-
lui ºi folosirea în orice mod
direct sau indirect de informa-
þii ce nu sunt destinate publi-
citãþii ori permiterea accesului
unor persoane neautorizate la
aceste informaþii dacã este
folositã în scopul obþinerii
pentru sine sau pentru altul
de bani, bunuri ori alte
foloase necuvenite.

Alegerile parþiale pentru o
serie de mandate vacante din
administraþia publicã localã ar
putea fi organizate la 22 mar-
tie, o altã datã care a fost luatã
în calcul fiind 29 martie, au de-
claarat agenþiei MEDIAFAX
surse din Guvern. Hotãrârea
de guvern prin care este apro-
batã data organizãrii alegerilor
locale parþiale poate fi adopta-
tã în ºedinþa de miercuri a Gu-
vernului. Marþi, copreºedinte-
le PNL Alina Gorghiu i-a tri-
mis o scrisoare deschisã lide-
rului PSD, premierului Victor
Ponta, în care îi cere ca, în
ºedinþa de guvern de sãptãmâ-
na aceasta, sã decidã privind
organizarea alegerilor parþiale,
în caz contrar liberalii urmând
cã atace în contencios admi-
nistrativ acest refuz.

Potrivit Alinei Gorghiu, aceastã scrisoare
deschisã reprezintã ”ultimã încercare de a-l
convinge pe premier sã respecte legile ºi Con-
stituþia”. Copreºedintele PNL aminteºte ºi cã,
înaintea alegerilor prezidenþiale din 2014, pre-
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mierul Ponta a dat o ordonanþã de urgenþã
prin care legaliza temporar traseismul poli-
tic. ”V-aþi asigurat, cu forþa, un supliment de
peste 400 de primari ºi tot aþi pierdut alegeri-
le. Curtea Constituþionalã a caracterizat aceas-
tã acþiune politicã ca fiind una direcþionatã

împotriva statului de drept ºi o
deturnare a voinþei electoratu-
lui. În cele douã tururi de scru-
tin din noiembrie 2014, aþi
umilit sute de mii de români,
din afara României, cu acelaºi
rezultat: aþi pierdut alegerile.
Acum, încãlcaþi legea în cazul
alegerilor parþiale ºi blocaþi
dreptul la vot al celor din þarã,
iar peste douã milioane de ro-
mâni nu au reprezentanþi aleºi
în fruntea comunitãþilor în
care trãiesc”, precizeazã Gor-
ghiu în scrisoarea deschisã.

Ea menþioneazã cã lui Victor
Ponta îi este ”teamã, ca ºi anul
trecut, cã va pierde alegerile”.
Subiectul organizãrii alegerilor
parþiale s-a aflat ºi pe agenda dis-
cuþiilor preºedintelui Klaus Io-
hannis cu partidele parlamenta-

re, sãptãmâna trecutã, la Palatul Cotroceni.
Alina Gorghiu a declarat, atunci, dupã consul-
tãri, cã un subiect discutat cu ºeful statului a
privit refuzul Guvernului de a organiza alegeri
parþiale pentru o serie de mandate vacante din
administraþia publicã localã.

Curtea de Apel Bucureºti a de-
cis, ieri, arestarea preventivã a lui
Adrian Sârbu sub acuzaþiile de in-
stigare la evaziune fiscalã, spãla-
re de bani ºi instigare la delapida-
re, decizia fiind luatã dupã mai
multe ore de deliberare. Decizia
nu este definitivã, putând fi con-
testatã. Adrian Sârbu a fost reþi-
nut luni searã, pentru 24 de ore,
mandatul sãu expirând marþi sea-
rã la ora 20.30. Sârbu a declarat,
marþi searã, la ieºirea de la Curtea
de Apel Bucureºti, cã nu poate
comenta acuzaþiile procurorilor ºi
cã instanþa a rãmas în pronunþa-
re. Întrebat cum comenteazã acu-
zaþiile procurorilor, de instigare la
evaziune fiscalã, spãlare de bani
ºi instigare la delapidare, Sârbu a
afirmat: “Nu pot sã comentez asta
la acest moment pentru cã deja
sunt sub alt regim. Ce am avut de
comentat am comentat, poziþia
mea mi-am susþinut-o, avocaþii au
susþinut-o, din acest moment e în
pronunþare”.

Arest preventiv pentru Adrian Sârbu sub acuzaþiile
de spãlare de bani ºi instigare la evaziune

În ceea ce priveºte utilizarea ter-
menului “Pontaghiþã” în declaraþia
fãcutã cu o searã în urmã, dupã
reþinerea sa, Adrian Sârbu a preci-
zat cã tot ceea ce a spus pânã acum
“rãmâne valabil”. Liana Petrovici,
acuzatã de complicitate la spãlare
de bani în acelaºi dosar ºi reþinutã
marþi, va fi plasatã sub control ju-
diciar, tot ca urmare a de-
ciziei CAB. Un comunicat
al Parchetului ICCJ trans-
mis în cursul zilei de marþi-
 anunþa punerea în miºca-
re a acþiunii penale faþã de
Adrian Sârbu ºi faþã de Lia-
na Petrovici.

Conform procurorilor,
“la solicitarea inculpatului
Sârbu Adrian, inculpaþii ªer-
ban Liliana, Grigoruþa Ro-
xana Dorina, Bãlan Eugenia
(arestatã în altã cauzã),
Dinu Sorin, Cozac Daniela
Reghina (cercetatã în stare
de libertate), Crisbãºan Ro-
dica ºi Chiº Gheorghe Dra-

goº, împreuna cu suspecþii Atana-
siu Diana ºi Eremia Dragoº au fo-
losit o schemã infracþionalã în sco-
pul sustragerii de la plata cãtre Bu-
getul General Consolidat al Statu-
lui a Taxelor ºi Impozitelor, sche-
mã în care au fost interpuse mai
multe societãþi comerciale care au
derulat operaþiuni fictive, în inter-

valul 2011 - 2014, în relaþia cu be-
neficiarii drepturilor de autor de-
rulate de societãþile din grupul ME-
DIAFAX (S.C. MEDIAFAX
GRUP S.A., S.C. MEDIAFAX
S.A., S.C. APROPO MEDIA
S.R.L.)”. Ei susþin cã Adrian Sâr-
bu ”deþinea controlul asupra tutu-
ror societãþilor din grup, deciziile

acestuia impunându-se cu
putere de lege”.

Conform anchetatorilor,
prejudiciul produs bugetului
general consolidat al statului
se cifreazã la valoarea de
16.809.964 lei rezultat din
sãvârºirea infracþiunii de eva-
ziune fiscalã, la suma de
2.660.000 lei din sãvârºirea
infracþiunii de delapidare, fi-
ind supusã spãlãrii banilor
suma de 2.893.607 lei.

Adrian Sârbu a afirmat cã
dosarul MEDIAFAX are ca
scop distrugerea instituþiilor
media pe care le-a construit
în ultimii 25 de ani.

Comisia juridicã a avizat favorabil ieri solicita-
rea DNA de începere a urmãririi penale a deputa-
tului Elena Udrea, cu 20 de voturi “pentru”, unul
împotrivã, o abþinere ºi un vot anulat. Udrea a
stat în comisie doar zece minute, iar la ieºire a
declarat cã a solicitat colegilor din comisie sã dea
un aviz favorabil pentru începerea urmãririi sale
penale. Deputatul PMP Elena Udrea este urmãri-
tã penal în dosarul Microsoft, pentru spãlare de
bani ºi fals în declaraþiile de avere, fiind acuzatã
cã a dobândit ºi folosit bunuri despre care ºtia cã
provin din infracþiuni. Elena Udrea este sub con-

Comisia juridicã a Camerei a avizat în unanimitate
începerea urmãririi penale pentru Elena Udrea

trol judiciar din 29 ianuarie pânã în 29 martie. Pe
de altã parte, în dosarul “Gala Bute”, Direcþia
Naþionalã Anticorupþie a cerut luni aviz de la Par-
lament pentru urmãrirea penalã a deputatului Ele-
na Udrea, fost ministru al Dezvoltãrii Regionale
ºi Turismului, fiind suspectatã de abuz în servi-
ciu, cu obþinerea pentru sine sau pentru altul de
foloase necuvenite, tentativã la folosirea de do-
cumente ori declaraþii false, inexacte sau incom-
plete pentru obþinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul Uniunii Europene ºi folosire a influenþei
în scopul obþinerii de foloase necuvenite.
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Craiova se bazeazã pe un buget de 820
de milioane de lei, faþã de 815 milioane de
lei cât a fost la începutul anului trecut. Di-
rectorul economic al Primãriei, Nicolae
Pascu, le-a explicat cetãþenilor – care au
participat într-un numãr mare la dezbate-

rea publicã de ieri – cã bugetul de anul aces-
ta este cu 50 de milioane de lei mai mare
deoarece s-au încasat mai multe taxe ºi
impozite de la populaþie (cu 10 milioane
de lei mai mult decât se prognozase) ºi au
fost sume care nu au fost consumate în
2014. Autoritãþile locale au anunþat, ca
efect, ºi investiþii cu 6% mai mari.

Craioveanul plãteºte,
bugetul creºte

Faptul cã funcþionarii de la Taxe ºi Im-
pozite au reuºit sã colecteze mai bine ta-
xele ºi impozitele de la populaþie a fost ºi
primul lucru pe care primarul Olguþa Va-
silescu l-a spus craiovenilor adunaþi în Sala
Mare a Primãriei Craiova. „Am reuºit sã
colectãm mai bine taxele ºi impozitele ºi
avem mai mulþi bani la dispoziþie. Pe man-
datul meu, Primãria Craiova nu s-a îm-
prumutat nici un leu de la bãnci, doar plã-
tim ratele dinainte. Bursele elevilor s-au
dublat ca numãr ºi suntem singurul muni-
cipiu din România care a scãzut costul gi-
gacaloriei ºi nu a crescut preþul cu 6%”, a
declarat Olguþa Vasilescu.

Spitalul municipal,
prioritatea din 2015

Primarul s-a încumetat sã citeascã de la
cap la coadã toatã lista de investiþii pe care
municipalitatea ºi-o propune pentru acest
an. Începând cu achiziþia de licenþe pentru
Primãrie ºi terminând cu autobuzele, edilul

În mai bine de trei ore de dezbateri, primarul Lia Olguþa Vasilescu a
comentat fiecare achiziþie în parte, citind inclusiv lista celor 60 de strãzi
ce urmeazã sã fie asfaltate cu bani de la buget în acest an. Craiovenii i-
au cerut, în schimb, primarului foiºoare, copertine, supraveghere video
ºi audio pentru locurile de joacã, o bancã, un referendum împotriva
centralei atomice de la Kozlodui, condiþii mai bune de muncã pentru
taxatoarele RAT. Asociaþia „Craiova Capitalã Culturalã Europeanã
2021” nu a primit în acest an nici un fond de la bugetul local ºi a stârnit
mila reprezentanþilor ONG-ului „Pro Democraþia”.

a comentat ºi a oferit detalii pe marginea
fiecãrei achiziþii în parte. Între toate, Olgu-
þa Vasilescu a punctat, totuºi, noul spital mu-
nicipal pe care Primãria Craiova îl va con-
strui în acest an. „Prioritatea anului este con-
struirea unui spital municipal nou pe care

ne-am gândit sã îl facem pe scheletul din
curtea spitalului de Boli Infecþioase. Este
cea mai simplã variantã, o investiþie mini-
mã având în vedere cã 50% din construc-
þie este deja realizatã”. Lucrarea are alo-
catã suma de 500.000 de lei.

Când consilierii
„nu prea ºtiu
despre ce este vorba”

Dintre investiþii, edilul a mai punctat pro-
iectul de refacere a spaþiului de sub pasa-
jul suprateran. Olguþa Vasilescu le-a spus

craiovenilor cã lucrurile pe care le-au aflat
din presã, ºi anume din luãrile de poziþie
ale consilierilor locali, nu sunt tocmai ade-
vãrate deoarece aceºtia „nu prea au ºtiut
despre ce este vorba”. „Ne-am gândit cã
se amenajeazã zona centralã ºi cã ar tre-
bui sã facem ºi zona Unirii, pentru cã este
una foarte tranzitatã de cei care ajung prin
Craiova. Se fac faþada hotelului Jiu, tera-
sa Union ºi mai rãmâne fostul magazin
Unirea. Din sponsorizãri o sã refacem ºi
blocurile”. Primarul le-a spus cetãþenilor
cã nu se poate amenaja o parcare, dar cã
va fi un loc de recreere foarte frumos. Lu-
crarea va costa 560.000 de lei.

Asfaltãrile
vor fi recuperate

Înarmat cu rãbdare de fier, primarul a
citit inclusiv lista celor 60 de strãzi pe care
Primãria Craiova le va asfalta în acest an.
În documentaþie mai exista ºi o situaþie
amãnunþitã cu lucrãrile pentru amenaja-
rea aleilor, trotuarelor ºi parcãrilor din car-
tiere, dar aceasta nu a mai fost lecturatã.
În schimb, edilul ºi-a cerut scuze de la cra-
ioveni cã nu a reuºit sã asfalteze mai nimic
în 2014. „Nu am putut sã asfaltãm decât
foarte puþin. Am avut 400 de miliarde de
lei, bani pe care nu am putut sã îi folosim
pentru cã licitaþia a fost contestatã. Încer-
cãm sã recuperãm totul în anul acesta”, a
fost promisiunea primarului.

„Nu vreau sã
vã jignesc, cât costã
o bancã?”

Când li s-a dat cuvântul, craiovenii au
trecut pe lista dorinþelor cu totul alte ºi alte
lucruri. Cetãþenii i-au cerut primarului sã le

asfalteze anumite strãzi, sã se amenajeze
mai multe foiºoare pentru pensionari, sã se
instaleze o plãcuþã mai mare într-o staþie
RAT, locuri de joacã ºi supraveghere vi-
deo, dar ºi audio pentru fiecare dintre aces-
tea. „Domnule Pascu, (n.r. – directorul eco-
nomic Nicolae Pascu), cât costã o bancã?
Cred cã nu costã miliarde, dar nu vreau sã
vã jignesc. O cumpãrãm noi, dar sã ne aju-
taþi sã o montãm”, a cerut Marian Trifan,
preºedintele Asociaþiei Pensionarilor Civili
„Mihai Viteazul” din Craiova. Tot el a mai
pus pe listã reabilitarea Parcului Crizante-
melor, „care nu mai are nici o floare”.

Taxatoare pe scaune,
o dorinþã
a craiovenilor

Marian Trifan a cerut ca Primãria Cra-
iova sã ridice pragul pentru acordarea gra-
tuitãþii pe mijloacele RAT Craiova, de la
1.000 de lei la 1.100 de lei, pe motiv cã
15.000 de pensionari nu se mai încadrea-
zã în acest plafon. Primarul Lia Olguþa Va-
silescu i-a rãspuns cã acest lucru nu este
posibil deoarece bugetul regiei este strâm-
torat. „E complicat, aº face-o cu mare drag,
dar nu se poate”. Craioveanul a revenit ºi
cu o propunere mai haioasã, cerându-i pri-
marului ca doamnele taxatoare din mijloa-
cele de transport sã nu mai stea în picioa-
re. „Puteþi avea accidente, trebuie sã gãsiþi
o soluþie”. „O sã vorbesc cu directorii”, i-a
rãspunzând zâmbind primarul.

Grãdina Botanicã
va fi reabilitatã

Consilierul Ionel Panã a fost singurul
consilier municipal dintre puþinii prezenþi
care a rãmas pânã la finalul celor trei ore
de dezbateri. Dupã o micã altercaþie „co-
legialã” cu primarul pe tema Termoficã-
rii, acesta a pus problema Grãdinii Bo-
tanice, cerând municipalitãþii sã o inclu-
dã pe lista de investiþii. „Nu era nevoie
sã o includem pe lista de investiþii pentru
cã aleile le vom face cu Delta, cu care
avem contract-cadru de asfaltare, iar
partea de zonã verde cu cei de la RA-
ADPFL. Deci, nu avem nevoie sã o tre-
cem pe lista de investiþii”, a menþionat pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu.

Marcel Rãduþ Seliºte, de la Asociaþia
„Pro Democraþia”, i-a sugerat primarului
sã vinã cu o suplimentare de fonduri pen-
tru Asociaþia „Craiova Capitalã Culturalã
Europeanã”. Primarul i-a rãspuns cã Pri-
mãria Craiova nu alocã nici un leu prin
proiectul de buget acestei asociaþii, dar
cã „ar trebui sã se facã un efort mai mititel
ºi pentru aceºtia”.
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Reprezentanþii IPJ Dolj anun-
þau, pe 17 ianuarie 2014, cã reu-
ºiserã sã identifice autorii tâlhã-
riei comise  în noaptea de 30
spre 31 decembrie 2013, în ju-
rul orei 4.00, asupra lui Dumi-
tru Rãdoi, de 65 de ani, din co-
muna Galicea Mare. Mai mulþi
bãrbaþi necunoscuþi care aflase-
rã cã þinea sume mari în locuin-

Poliþiºtii din cadrul Postului de
Poliþie Gângiova au fost anun-
þaþi, marþi, de ªtefan Marines-
cu, de 69 de ani, din Craiova,
cu privire la faptul cã, în perioa-
da 1 ianuarie – 3 februarie, per-
soane necunoscute i-au sustras
din curtea imobilului pe care îl
deþine în comuna Gângiova 4
camere de supraveghere video ºi
4 lãmpi de iluminat cu senzor,
cauzându-i un prejudiciu estima-
tiv de 2.400 lei. Bãrbatul nu mai
trecuse în aceastã perioadã pe
la casa de la þarã ºi tocmai pen-
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Au furat camerele video de la
sistemul de supraveghere din Gângiova

Trei bãrbaþi care au „dat atacul” la camere
de supraveghere video din comuna Gângio-
va au fost reþinuþi de poliþiºtii din Segarcea
pentru furt calificat. Aceºtia sunt acuzaþi cã
au furat camere de supraveghere montate
la o locuinþã din comunã, dar ºi din sistemul
de supraveghere al localitãþii. Ieri dupã-
amiazã cei trei au fost prezentaþi Judecãto-
riei Segarcea cu propunere de arestare
preventivã, însã numai doi dintre ei au pri-
mit mandate de arestare pentru 30 de zile.

tru a o feri de hoþi instalase sis-
temul de supraveghere.

Poliþiºtii din cadrul Secþiei 13
Poliþie Ruralã Segarcea au dema-
rat cercetãrile în cauzã, reuºind
sã-i identifice pe autorii faptei.
S-a stabilit cã este vorba despre
Valentin Preda, de 29 de ani,
Vasile Dica, de 43 de ani, ºi Flo-
rin M., de 14 ani, toþi din co-
muna Gângiova. Oamenii legii au
reuºit ºi recuperarea prejudiciu-
lui în proporþie de 90%, întru-
cât autorii nu reuºiserã sã valo-
rifice bunurile furate.

Prin extinderea cercetãrilor,
anchetatorii au stabilit faptul cã,
în cursul lunii ianuarie 2015, cei
trei suspecþi au mai sustras alte
3 camere de supraveghere video
ºi un panou de comandã al unei
camere de supraveghere, ampla-
sate pe stâlpi de iluminat public,
din comuna Gângiova, aparþi-
nând Consiliului Local Gângio-
va, faptã nesesizatã de partea
vãtãmatã. De asemenea, a fost
identificat ºi George Stãnuþ, de
41 de ani, din comuna Valea
Stanciului, care în cursul lunii
ianuarie 2015, a sustras douã
camere de supraveghere video
amplasate pe stâlpi de iluminat
public, în comuna Gângiova,
aparþinând Consiliului Local
Gângiova.

Primarul localitãþii spune cã
sistemul de supraveghere era
funcþional, camerele video fiind
în garanþie pânã în august, anul
acesta. Sistemul a fost instalat
în 2013, iar acum este aproape
distrus de hoþii care au rupt su-

porþii, firele, în total 12 camere
video fiind sustrase.

Valentin Preda, Vasile Dica ºi
George Stãnuþ au fost reþinuþi de
poliþiºti pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de furt calificat, iar ieri
dupã-amiazã au fost prezentaþi
Judecãtoriei Segarcea cu propu-

nere de arestare preventivã. In-
stanþa a admis propunerea însã
numai pentru Preda ºi Dica,
aceºtia fiind arestaþi pentru 30
de zile, în timp ce faþã de Geor-
ge Dinuþ instanþa a respins pro-
punerea, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Cei cinci tineri care au jefuit
un bãrbat din comuna doljeanã
Galicea Mare, în noaptea de 30
spre 31 decembrie 2013, lãsân-
du-l fãrã un milion de lei, sunt la
un pas de condamnarea definiti-
vã. Judecãtoria Bãileºti i-a con-
damnat anul trecut la pedepse cu-
prinse între 3 ºi 5 ani de închi-
soare cu executare, inculpaþii au
declarat apel, iar pe 16 februa-

þã au intrat peste el în casã, l-au
legat atât pe el, cât ºi pe soþia
sa, în vârstã de 62 de ani, i-au
ameninþat cu cuþitul, astfel cã
oamenii le-au spus unde îºi þi-
neau banii. Administrator al unei
societãþi comerciale cu activitãþi
agricole, bãrbatul avea în casã
700.000 lei ºi 100.000 euro (re-
zultând un total de peste un mi-

lion de lei), bani pe
care tâlharii i-au luat
ºi s-au fãcut nevãzuþi.

Poliþiºtii ºi procu-
rorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj
au reuºit sã-i identifi-
ce dupã aproape trei
sãptãmâni de anchetã pe autori:
Flavius Nelu Cãldãraru zis „Flo-
rin Oaie”, de 22 de ani, Marius
Nicolae Badea zis „Manu”, de 22
de ani, ambii din comuna Poia-
na Mare, Cristian Marian Minae,
de 25 de ani, din comuna Gighe-
ra, Ionel Cristinel Badea, de 25
de ani, din comuna Negoi ºi Alin
Florin Zeicu. „Cu ocazia perche-
ziþiilor domiciliare, poliþiºtii au
identificat ºi ridicat în vederea
continuãrii cercetãrilor peste
200.000 lei ºi peste 25.000 euro,
aparaturã electronicã ºi au fost
indisponibilazate 3 autoturisme
de lux, precum ºi 132 ovine,
care au fost lãsate în custodie,
toate acestea fiind cumpãrate de
persoanele în cauzã dupã comi-
terea faptei”, declarau la mo-

mentul respectiv reprezentanþii
IPJ Dolj. Mai exact, tinerii ºi-au
cumpãrat  douã autoturisme
BMW, un Audi, televizoare cu
plasmã, iar banii care le mai rã-
mãseserã i-au ascuns în casã, la
unul dintre suspecþi fiind gãsiþi
în cuptorul cu microunde.
Condamnaþi la pedepse
cuprinse între 3 ºi 5 ani
de închisoare

Pe 12 februarie 2014 au fost
trimiºi în judecatã pentru tâlhã-
rie calificatã, dosarul fiind înre-
gistrat la Judecãtoria Bãileºti,
instanþã care, pe 30 aprilie 2014
a pronunþat sentinþa. Astfel, Mi-
nae Marian Cristian zis „Puºcã-
rie” a fost condamnat la 5 ani
închisoare, Badea Nicolae Ma-

rius zis „Manu”, Cãldãraru Nelu
Flavius zis „Florin Oaie” ºi Zei-
cu Alin Florin au fost condam-
naþi la câte 3 ani ºi 6 luni închi-
soare, iar Badea Ionel Cristinel
la 3 ani închisoare, faþã de toþi
fiind menþinutã arestarea pre-
ventivã. În plus, instanþa i-a obli-
gat pe inculpaþi sã achite pãrþi-
lor civile 106.000 euro ºi la
760.000 lei despãgubiri civile, la
care se adaugã câte 1.000 de lei
cheltuieli judiciare.

Atât inculpaþii, cât ºi procurorii
au declarat apel împotriva aces-
tei sentinþe, apel înregistrat la
Curtea de Apel Craiova pe 5 iu-
nie. La ultimul termen, pe 13 ia-
nuarie a.c., instanþa a menþinut
arestarea inculpaþilor, cauza fiind
amânatã pentru 16 februarie a.c.

rie a.c. este stabilit urmãtorul
termen la Curtea de Apel Craio-
va. Sentinþa de aici va fi definiti-
vã. Oamenii legii au stabilit cã
tinerii ºi-au cumpãrat trei auto-
turisme – douã BMW-uri ºi un
Audi –, dar ºi 132 de oi ºi bunuri
electrocasnice din banii furaþi.
Oamenii legii au reuºit sã recupe-
reze doar 200.000 lei ºi aproxima-
tiv 25.000 euro din prejudiciu.
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Între primarul comunei Giube-
ga, liberalul Gheorghe Gunã, aflat
la al treilea mandat, ºi consilierii
locali, în special grupul majoritar
alcãtuit din ºapte social-demo-
craþi, n-a existat nici un moment
de pace. Ci numai o gherilã con-
tinuã. Cu doar patru consilieri de
partea sa, Gheorghe Gunã nu pu-
tea face mare lucru. Aºa cã la 7
august 2013, la o ºedinþã a Con-
siliului Local, respinse fiindu-i
toate iniþiativele, a trecut direct la
ameninþãri cu bãtaia, cu tot reper-
toriul de rigoare, împotriva vice-
primarului Constantin Ghiþã, por-
nindu-se ºi o inoperantã proce-
durã de demitere. N-a fost înce-
putul sfârºitului, cum se spune, a
fost doar expresia incompatibili-
tãþilor dintre cele douã tabere be-
licoase, care numai în slujba co-
lectivitãþii locale nu trudeau. Deºi
la depunerea jurãmântului pe Bi-
blie altceva fãgãduiserã. Repro-
ºându-ºi în gura mare, unii alto-
ra, vrute ºi nevrute, ºedinþele
Consiliului Local nu s-au mai þi-
nut, în conformitate cu prevede-

MIRCEA CANÞÃR
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rile Legii 2015/2001, modificatã
ºi completatã. Tabãra consilieri-
lor majoritari acuzã primarul cã a
fãcut tot posibilul ca ºedinþele
ordinare convocate sã nu aibã loc
din lipsã de cvorum, ceea ce în-
seamnã cã nici grupul lor, din
ºapte consilieri (din totalul de 11),
n-a fost în permanenþã unit ºi de-
votat colectivitãþii. Toate ºedinþele
n-au fost altceva decât niºte pa-
rodii groteºti. Încât, în perioada
29 mai 2014 – 19 septembrie
2014, Consiliul Local Giubega n-
a adoptat, în patru ºedinþe ordi-
nare consecutive, nici o hotãrâre
în condiþiile prevãzute de lege.
Exact ce pândise primarul Gheor-
ghe Gunã, care la data de 1 oc-
tombrie 2014, prin acþiune înre-
gistratã la Tribunalul Dolj (nr.
12605/63/2014), solicita consta-
tarea dizolvãrii de drept a Consi-
liului Local Giubega, anexând co-
pii dupã procesele-verbale ale
ºedinþelor ordinare în care nu se
adoptase nici o hotãrâre. Invocând
lipsa de voinþã a Consiliului Local
Giubega, ca organ deliberativ,

menit a se întruni în ºedinþe, a
dezbate ºi a adopta hotãrâri, pri-
marul Gheorghe Dunã a mai de-
pus la dosar copii dupã convoca-
toarele întocmite pentru ºedinþe-
le ordinare desfãºurate la 29 mai
2014, 1 iulie 2014, 1 august 2014,
19 septembrie 2014, precum ºi
copii dupã procesele-verbale în-
tocmite cu prilejurile enunþate.
Analizând ansamblul materialului
probator administrat în cauzã, in-
stanþa de contencios administra-
tiv ºi fiscal a Tribunalului Dolj, a
dispus, în conformitate cu pre-
vederile art. 55 din Legea 215/
2001, constatarea dizolvãrii de
drept a Consiliului Local Giube-
ga. Sentinþã definitivã. Printr-un
memoriu adresat prefectului de
Dolj, Sorin Rãducan, consilierii
locali Ion Calotã, Matei Marin,
Lucian Marinescu, Tudor Gavril,
Florin Cojocaru ºi Mircea Dumi-
tru susþin cã nu au fost citaþi în
dosarul respectiv – ceea ce pare
greu de crezut –, evocând atitu-
dinea sistematic obstrucþionistã a
primarului. Din pãcate, chiar ad-

miþând cã primarul Gheorghe
Gunã a dorit dizolvarea Consiliu-
lui Local, cel mai mare „ajutor” l-
a primit chiar din partea petenþi-
lor. Cum sentinþa Tribunalului
Dolj este definitivã, organizarea de
alegeri anticipate devine inevita-
bilã. Problema de naturã moralã
abia acum se pune: între cele douã
gãºti, una a primarului, cealaltã a
consilierilor cu buzele umflate,
este riscant de pariat pe vreuna
dintre ele. Ca seriozitate. S-ar
putea evoca totuºi supoziþia cã
Gheorghe Dunã, deloc uºã de bi-
sericã, îºi face de cap pe la Pri-
mãria Giubega, dar în discuþia de
faþã detaliile de aceastã naturã
sunt irelevante. De comentat este
altceva: de ce trebuie suportat de
la bugetul de stat organizarea de
alegeri anticipate, acolo unde se
abandoneazã premeditat orice res-
ponsabilitate civicã de cãtre aleºii
locali? Când, ºi exemplul cel mai
elocvent este cel de la Coºoveni,
în urma alegerilor anticipate –
costisitoare –, ajung consilieri lo-
cali tot cei care au fost, propuºi

fiind de partidele la care sunt în-
rolaþi. Adicã nu se schimbã nimic.
Coroborând situaþia de la Giube-
ga cu cea de la Braloºtiþa (o do-
naþie de 3.700 de euro, din partea
Primãriei înfrãþite din Waas-mun-
ter, Belgia, nu poate fi atribuitã
unui numãr de 23 de elevi, în ab-
senþa Consiliului Local), despre
care am pomenit în numãrul de
ieri al cotidianului nostru, înge-
mãnatã cu cea de la Coºoveni,
avem o imagine a rãtãcirii mo-
rale, boalã rãspânditã în rândul
aleºilor locali din teritoriu. Cã nu
se înþeleg între ei, pagubã în ciu-
perci, dar cã forþeazã irespon-
sabil cheltuiala banului public,
pentru a ajunge tot ei ceea ce au
fost, este de neînþeles. Prin cor-
pul propriu de control, Institu-
þia Prefectului Dolj ar trebui sã
aibã cel puþin radiografiile exac-
te ale actului de administraþie în
astfel de localitãþi, altminteri cu
probleme multiple, unde banul
public nu se sifoneazã, ci se
aruncã pur ºi simplu alandala,
într-o bãtaie de joc.

La Spitalul Judeþean de Urgenþã
din Craiova, singurele posturi de-
blocate anul trecut au fost cele
câteva pentru medici, pe secþiile în
care era absolut necesarã angaja-
rea de specialiºti. În rest, unitatea
sanitarã se confruntã cu un deficit
de personal auxiliar de o sutã de
angajaþi. Situaþia este aproape la fel
de gravã ºi în cazul asistenþilor
medicali. „Deblocarea posturilor
este un pas ce trebuie fãcut, însã
este nevoie de mai mult decât pânã
acum. La nivel naþional existã în
medie un deficit de 40 la sutã în
cazul personalului mediu. Din tri-
mestrul IV al anului 2009 nu au
fost deblocate decât posturi de
medici, ºi în acest caz puþine la nu-
mãr. Nu o deblocare de o sutã de
posturi pentru toatã þara rezolvã
problema. Este nevoie de mult mai
mult”, a precizat Ion Cotojman, li-
derul Sindicatului Unimedical de la
Spitalul Judeþean din Craiova.

Un singur asistent medical
are în grijã 40 de pacienþi

Potrivit acestuia, þinând cont de
reglementãrile în vigoare, un asis-
tent medical ar trebui sã aibã în
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Chiar dacã Ministerul Sãnãtãþii a promis ºi pentru anul

acesta cã vor fi deblocate mai multe posturi în spitale, ca-
drele medicale spun cã demersul nu rezolvã problemele
sistemului sanitar românesc, legate în primul rând de sub-
finanþare ºi de veniturile modeste ale angajaþilor. De alt-
fel, potrivit acestora, numãrul de posturi pentru care s-a
organizat concurs anul trecut a fost total insuficient.

grijã trei pacienþi. În realitate însã,
un singur angajat trebuie sã acor-
de asistenþã medicalã pentru 10,
chiar 12 persoane internate. ªi mai
dificilã este situaþia pe secþia de chi-
rurgie unde media este de un asis-
tent la 40 de pacienþi. În aceste
condiþii, la Spitalul Judeþean din
Craiova se va face o analizã a fie-
cãrui compartiment, iar concluzii-
le vor fi înaintate Ministerului Sã-
nãtãþii prin intermediul unei cereri
comune a unitãþii sanitare ºi a sin-
dicatului Unimedical.

Deblocarea posturilor
ar putea opri plecarea
medicilor din þarã

De mai mulþi ani, sistemul sani-
tar are de suferit de pe urma defi-
citului de personal. În acest con-
text, autoritãþile sanitare au anun-
þat cã posturile din Sãnãtate vor fi
deblocate. Este nevoie de medici
de toate specialitãþile, asistenþi
medicali, moaºe ºi infirmiere. Nu-
mai în ultimul an, zeci de cadre
medicale din judeþul Dolj, atât asis-
tenþi medicali, cât ºi medici, au
îngroºat rândurile celor care au
plecat peste hotare dupã ce în þarã
nu ºi-au gãsit un loc de muncã.

Din cauza deficitului de perso-
nal, mai multe spitale au întâmpi-

nat dificultãþi. Iar aceastã realitate
este confirmatã nu doar de spe-
cialiºti, ci ºi de cifre. În aceste
condiþii, deblocarea posturilor în
sistemul sanitar a fost solicitatã cu
insistenþã, mai ales cã toate spe-
cialitãþile medicale se confruntã cu
probleme, pornind de la radiotera-
pie ºi pânã la chirurgie toracicã,
respectiv chirurgie cardiovascula-
rã. O situaþie similarã existã ºi în
cazul secþiilor de Anestezie Tera-
pie Intensivã, specialitate de o im-
portanþã maximã în salvarea de
vieþi omeneºti, acolo unde nece-
sarul ar fi de minimum 1.500 de
cadre medicale.

Pentru cã nu ºi-au gãsit locuri
de muncã în spitalele româneºti,
mulþi dintre absolvenþii facultãþilor
de medicinã ºi medicii rezidenþi au
ales sã plece peste hotare. Printre
statele preferate de doctorii doljeni
se numãrã Anglia, Germania,
Franþa, Italia, Belgia ºi, într-un pro-
cent mai mic, þãrile nordice.

Cei mai cãutaþi sunt medicii de
familie, urmaþi îndeaproape de chi-
rurgi, specialiºti în boli interne ºi
anestezie terapie intensivã. Aºa
cum era de aºteptat, majoritatea
doctorilor care pleacã sunt tineri.
Chiar dacã existã ºi excepþii – me-
dici cu vârsta peste 50 de ani –,

cei mai hotãrâþi sã pãrãseascã þara
rãmân medicii rezidenþi, nemulþu-
miþi de condiþiile de muncã, dar mai
ales de salarii. Statisticile aratã cã
64% din studenþi la Medicinã ºi
60% din doctorii care încã sunt în
þarã intenþioneazã sã pãrãseascã
þara. Asta pentru cã dupã cum re-

levã Eurostat medicii rezidenþi în
România, inclusiv cei care lucrea-
zã pe secþii dificile, aºa cum ar fi
cea de primiri urgenþe sau ATI,
ajung sã câºtige în jur de 200 de
euro, în timp ce media europeanã
este de 1.300 de euro
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Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului
Sector 6 din Bucureºti (DGASPC
Sector 6) în parteneriat cu Aso-
ciaþia Four Change lanseazã
„ªANSA la angajare – Ghid de
intervenþie privind mãsurile de
creºtere a gradului de ocupare ºi
de combatere a discriminãrii la
angajare, în rândul persoanelor
care se aflã în situaþii de difi-
cultate, marginalizare sau exclu-
ziune socialã”. Ghidul realizeazã
o radiografie a mãsurilor (legis-
laþie ºi proiecte finanþate din fon-
duri europene) adresate persoa-
nelor vulnerabile ºi efectele aces-
tora în domeniul social ºi pe pia-
þa muncii. Concluziile studiului
scot în evidenþã dificultãþile pe
care le întâmpinã persoanele mar-
ginalizate social în identificarea

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Peste 95% din persoanele care aparþin
unor categorii sociale marginalizate sau
excluse social se confruntã cu dificultãþi
semnificative în gãsirea ºi pãstrarea unui
loc de muncã. Persoanele de etnie romã,
persoanele care suferã de probleme de
sãnãtate mintalã, seropozitivii, precum ºi

alte persoane cu dizabilitãþi se confrun-
tã cel mai adesea cu situaþii de discrimi-
nare în momentul cãutãrii unui loc de
muncã. Angajatorii evitã integrarea pe
piaþa forþei de muncã a persoanelor mar-
ginalizate social, de teama productivitã-
þii reduse sau a lipsei de informaþii.

ºi pãstrarea unui loc de muncã,
precum ºi situaþiile de discrimi-
nare la care sunt supuse acestea.

„Mi s-a comunicat verbal
cã nu vor sã angajeze

astfel de persoane”
Astfe l ,  pes te  95% din

respondenþii studiului recunosc
faptul cã au întâmpinat dificul-
tãþi semnificative, atât în pro-
cesul de cãutare a unui loc de
muncã, în acord cu competen-
þele ºi abilitãþile lor, precum ºi
dupã angajare. Aceºtia afirmã
cã nu reuºesc sã pãstreze un loc
de muncã fãrã sprijinul unui ser-
viciu de suport (cu precãdere
mediator, consilier) sau al unei
persoane de sprijin la locul de
muncã, iar atunci când persoa-
na se angajeazã, media duratei

de angajare la locul de muncã
respectiv este de 2 ani. Mai
mult,  peste 36% din respon-
denþi s-au confruntat cu situa-
þii de discriminare la momentul
cãutãrii unui loc de muncã, în
special atunci când aceste per-
soane sunt de etnie romã, per-
soane confruntate cu probleme
de sãnãtate mintalã, persoane
seropozitive. „Am depus CV-ul
online, am participat la inter-
viu, iar atunci când am dorit
sã aduc actele pentru angajare
am menþionat cã sunt persoanã
cu dizabilitãþi. Mi s-a comuni-
cat verbal cã nu vor sã anga-
jeze astfel de persoane” (rãs-
puns la chestionarul online, fe-
meie 25-34 ani cu studii univer-
sitare).

Mãsurile de sprijin sunt încã
insuficiente

Majoritatea respondenþilor la
chestionar afirmã cã mãsurile
de sprijin sunt încã insuficien-
te, iar angajatorii evitã integra-
rea lor pe locurile de muncã
vacante: fie din lipsa unor in-
formaþii de bazã despre situaþia
de vulnerabilitate, din teamã
unei productivitãþi mai reduse
ºi, deci, a scãderii profitului sau
din lipsã de informare cu privi-
re la facilitãþile oferite angaja-
torilor. „Eu am nevoie de pe-
rioade în care sã mã pot duce
la spital pentru tratament. An-
gajatorii trebuie sã fie ajutaþi
sã ofere aceste condiþii pentru
cei ca noi ºi sã înþeleagã pro-
blemele noastre. Noi putem
munci ca toþi ceilalþi, dacã avem

aceste mãsuri la dispoziþie”
(bãrbat cu probleme de sãnãta-
te mintalã, 45 ani, Bucureºti).

Utilizarea legii uceniciei la locul
de muncã

Studiul traseazã totodatã ºi
câteva recomandãri privind in-
tegrarea în muncã a persoane-
lor vulnerabile ºi anume: moder-
nizarea programelor de califica-
re, implicarea sindicatelor în
combaterea discriminãrilor la
angajare a celor vulnerabili, pre-
cum ºi utilizarea legii uceniciei
la locul de muncã ºi a practicii
profesionale. „Situaþia persoa-
nelor marginalizate social din
România este dramaticã. Aces-
tea au nevoie urgentã de mãsuri
de suport personalizate ºi adap-
tate fiecãrui caz social în par-
te. De asemenea, considerãm cã
este necesarã derularea unor
campanii de sensibilizare ºi, tot-
odatã, de informare a angajato-
rilor ºi autoritãþilor cu privire la
potenþialul real al persoanelor
vulnerabile social”, a declarat
Diana Chiriacescu, Coordona-
tor al cercetãrii.

„Ghidul de intervenþie - ªANSA
la angajare”

„Ghidul de intervenþie -
ªANSA la angajare” integreazã

rezultatele unei anchete sociale
derulate în regiunile Bucureºti-
Ilfov, Sud-Est ºi Nord-Est în
perioadã mai – octombrie 2014,
ce a cuprins 6 focus-grupuri re-
gionale cu peste 60 de specia-
liºti din domeniul social ºi al
ocupãrii ºi 50 de interviuri indi-
viduale, semistructurate, cu pro-
fesioniºti din domeniul social,
angajatori, reprezentanþi ai auto-
ritãþilor locale, tineri antrepre-
nori, precum ºi 157 de benefi-
ciari ai mãsurilor de sprijin. Ghi-
dul este realizat în cadrul pro-
iectului „ªANSA – Sprijin pen-
tru autocunoaºtere ºi autodepã-
ºire a situaþiei de vulnerabilita-
te”, implementat de Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Sector în
parteneriat cu Asociaþia Four
Change, SC Centrul de Consul-
tanþã ºi Studii Europene SRL ºi
Fundaþia de Sprijin Comunitar
Bacãu ºi cofinanþat din Fondul
Social European (FSE) prin Pro-
gramul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013, axa prioritarã 6
„Promovarea incluziunii socia-
le”, domeniul major de interven-
þie 6.2 „Îmbunãtãþirea accesului
ºi a participãrii grupurilor vul-
nerabile pe piaþa muncii”.

Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
(AJOFM), în calitate de benefi-
ciar, ºi SC Soft Business Union
SRL, în calitate de partener,
implementeazã proiectul
strategic „Acþiunea: Prepaid! –
Soluþie de reformare ºi moder-
nizare a serviciilor SPO prin
implementarea unui sistem
modern de platã a indemniza-
þiei de ºomaj”.

Acest proiect susþine îndepli-
nirea angajamentelor din PNR
2011-2013 prin activitãþi
complementare celor pe care le
desfãºoarã Serviciul Public de

Ocupare, direcþie în care
amintim: investiþii în moderni-
zarea SPO, mutarea centrului
de greutate al serviciilor cât mai
aproape de domiciliul clienþilor,
acþiunea în reþele de actori
sociali relevanþi pentru stimula-
rea ocupãrii, asistarea metodicã
atât a personalului SPO, cât ºi a
clienþilor în schimbarea atitudi-
nii ºi nivelului de deprinderi
necesare acþiunii pe piaþa
muncii.

Pentru îmbunãtãþirea calitãþii
serviciilor Serviciul Public de
Ocupare, prin proiect se va
realiza ºi implementa un instru-

ment financiar pentru plata
indemnizaþiei de ºomaj – cardul
Prepaid, având drept scop
eficientizarea muncii în cadrul
Serviciului Public de Ocupare,
furnizând astfel un nou serviciu
self-service pentru cele 43 de
agenþii judeþene ºi implicarea
unui grup þintã de 80 de per-
soane. În acest context, prin
implementarea acestui instru-
ment de platã la nivel naþional
se urmãreºte întãrirea capacitã-
þii SPO precum ºi îmbunãtãþirea
serviciilor furnizate de acesta
persoanelor în cãutarea unui
loc de muncã.
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Primarul de la Ghidici, Con-
stantin Tache, este un om tãcut.
Nu-i place publicitatea, dar nu ezi-
tã sã laude comuna pe care o con-
duce: «Nu sunt un om cãruia îi
place  mediatizarea, dar pot spu-
ne cã, din 2004, de când am re-
devenit comunã,  am finalizat ob-
iective care pãreau, înainte, de
domeniul imposibilului. Suntem
printre puþinele comunitãþi rurale
care avem pentru copii un pro-
gram “After School”, în care sunt
cuprinºi peste 40 de minori. Noi
avem, anual, peste 600 de persoa-
ne adulte care pleacã în strãinãta-
te ºi-ºi lasã copiii în grija bunici-
lor. Pentru aceºti elevi am realizat
Centrul “After School”. Am mai
pus în funcþiune ºi un Centru
Medical de Permanenþã. Practic,
în ultimii ºase ani, avem investiþii
de peste ºase milioane de euro,

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

La Ghidici, viaþa merge înainte, autoritã-
þile locale depunând toate eforturile pentru

a le asigura confortul necesar oamenilor
din comunã. Localnicii din zonã trãiesc

prezentul la cote înalte, dar au ºi speranþe
cã traiul le va fi mult mai bun.

Se pare cã denumirea satului vine din turcescul “ghidilici”, care ar
însemna nãmol. Cert este cã, în zonã, au fost descoperite artefacte pro-
venind din epoca fierului – Cultura “Gârla Mare” –, precum ºi dovezi ale
unei aºezãri din timpul Împãratului Severus Alexandru, anii 222 – 235
d.C. În jurul anului 1300 este atestatã pe o hartã aºezarea “Ghidighici”.
Dar, prin Dania lui Petru Voievod al Þãrii Româneºti, cãtre “Jupân Radu,
mare armaº, ºi fraþii sãi Preda postelnic ºi Stroe, al II-lea comis”, de la
1583, este atestatã documentar localitatea. Între anii 1718 – 1739, când
Oltenia a fot sub dominaþie austriacã, la Ghidici a funcþionat un port cu
“80 de matrozi (paznici)”.

bani care au fost folosiþi, printre
altele, pentru ridicarea noului se-
diu al Primãriei, amenajãrii Pieþei
agroalimentare ºi punerea la punct
a sistemului de alimentare cu apã
ºi canalizare».

Se învesteºte
în continuare

Când vorbeºte de investiþiile
pregãtite pentru 2015, Constan-
tin Tache îºi pãstreazã  acelaºi
ton: „Dupã ce am reabilitat se-
diul Postului de Poliþie din locali-
tate, din bugetul propriu, prin alo-
carea a cca 90.000 de euro, am
cumpãrat un teren pentru ame-
najarea unui parc, astfel încât sã
finalizãm Centrul Civic al comu-
nei. Am depus, din partea noas-
trã, documentaþia, prin Grupul de
Acþiune Localã Calafat, din care
facem parte alãturi de alte 21 de

localitãþi, pentru realizarea unei
baze sportive multifuncþionale,
investiþia fiind de aproximativ
77.000 de euro. Însã prin altce-
va vrem sã ieºim în faþã. Este
vorba despre un proiect ambiþios,
prin care vom fi create ºi locuri
de muncã”.

O pensiune
pentru viitor

Primarul Constantin Tache se
referã la o investiþie public-priva-
tã, pentru care este depusã, deja,
documentaþia: “Am depus actele
pentru realizarea unei pensiuni
agroturistice pe malul Dunãrii, obli-
gaþia noastrã, a comunei, fiind sã
reabilitãm drumul de acces cãtre
zona respectivã. Noi punem la dis-
poziþie terenul, iar cei care vor câº-
tiga licitaþia ne vor plãti o redeven-
þã anualã. Prin finalizarea proiec-

tului, cred cã vor fi create peste
15 locuri de muncã”.

Rudarii au ales
confortul

Pânã în urmã cu câþiva ani, co-
muna Ghidici avea în administra-
re ºi satul Rudari, unde comuni-
tatea rromã era preponderentã.
Acum, lucrurile stau cu totul alt-
fel. “În zona respectivã, abia se
putea intra în urmã cu mai mulþi
ani. În prezent, satul nici nu mai
existã, motivele fiind foarte sim-
ple: rudarii au rude plecate în strãi-
nãtate ºi, din banii trimiºi de cãtre
acestea, ºi-au ridicat case pe va-
tra satului, renunþând la condiþiile
precare de locuit dinainte. Pentru
noi este un câºtig”, a mai spus
Constantin Tache.

Festival pescãresc
la Ghidici

Cum comuna se aflã la doi paºi
de Dunãre, pescuitul este la loc de
cinste. Sunt patru echipe de pes-
cari profesioniºti care, dupã ce-ºi
aruncã nãvoadele, respectând le-
gislaþia, îºi scot marfa la comer-
cializare. “Oamenii aceia din asta
trãiesc. Au ºi puncte de desfacere
a mãrfii. Dar, altceva vreau sã fac
public. În zilele de 21-22 martie,
vom da startul unui Festival Inter-
naþional Pescãresc, la care ºi-au
anunþat, deja, participarea câte o
echipã din Bulgaria ºi Serbia, alã-
turi de trei grupuri din România.
Va fi, sperãm ceva nemaivãzut, cu
expoziþii culinare pescãreºti ºi con-
cursuri de pescuit”, a completat
Constantin Tache.
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- De ce la început de februa-
rie un concert de muzicã reli-
gioasã?

- Ideea e mai veche. De fapt,
este vorba despre un parteneriat
între Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova ºi Filarmo-
nica „Oltenia”, eu fiind, dacã vreþi,
omul de legãturã între cele douã
instituþii. Ideea ºi-a gãsit loc, iatã,
la acest început de februarie. Am
ales muzica religioasã coralã fiind-
cã este, poate, cel mai frumos ca-
pitol de muzicã coralã. Eu cred cã
un astfel de concert îºi gãseºte loc
în orice moment al anului, nu tre-
buie sã îl legãm neapãrat de niºte
date fixe.

- Cum regãsiþi Corala Acade-
micã a Filarmonicii „Oltenia”,
cum este colaborarea cu acest
ansamblu?

- Cunosc acest cor de ani mulþi,
încã de când era maestrul Alexan-
dru Racu tânãr… Dar de dirijat am
avut ocazia sã-l dirijez prima oarã
în urmã cu doi ani ºi ceva, mai
precis în octombrie 2012, când
Filarmonica „Oltenia” m-a sãrbã-
torit cu prilejul împlinirii a 50 de
ani de activitate. Acum este a doua
oarã când realizãm împreunã un
concert. Zic cã este o colaborare

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Un concert coral de muzicã religioasã, aºezat în
calendarul evenimentelor Filarmonicii „Oltenia”
între sfintele sãrbãtori ale Naºterii ºi Învierii Dom-
nului, a prilejuit o la fel de plãcutã discuþie cu prof.
univ. dr. Valentin Cârlig ca ºi cea din urmã cu mai
bine de doi ani, când aceeaºi instituþie îl aniversa
la împlinirea a 50 de ani de activitate dirijoralã.

„De ce la început de februarie un asemenea
concert?”, l-am întrebat pe „muzicianul de la Me-
dicinã”. „Eu cred cã îºi gãseºte loc în orice mo-
ment al anului”, ne-a rãspuns cu seninãtate, vor-
bindu-ne mai apoi despre bucuria de a colabora cu
Corala Academicã a Filarmonici craiovene ºi de-
spre tristeþea de a se fi despãrþit, dupã 38 de ani,
de ansamblul pe care l-a înfiinþat ºi l-a condus în
tot acest timp. Dacã în 2010 motive financiare nu
i-ar fi împiedicat susþinerea activitãþii, Corala
Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie din Craiova
ar fi continuat sã reprezinte ºi astãzi un fenomen
extraordinar ºi unic, cãci a fost ºi a rãmas singura
coralã de studenþi mediciniºti din þarã.

Doctor în medicinã, profesor universitar consul-

tant ºi conducãtor de doctorat în cadrul Departa-
mentului de Farmacologie al Universitãþii de Medi-
cinã ºi Farmacie din Craiova, prof. univ. dr. Valen-
tin Cîrlig a rãmas, o viaþã, dedicat artei sunetelor.
Cãci, fãrã a avea intenþia de a deveni muzician, a
urmat studii de profil ºi, pe lângã profesia medicalã
ºi academicã, a desfãºurat activitatea de dirijor
amator la diverse coruri. Rãmâne ºi astãzi, când se
declarã un susþinãtor nu numai al muzicii, ci al cul-
turii, în general. «Ar fi minunat ca proiectul „Cra-
iova – Capitalã Culturalã Europeanã 2021" sã se
concretizeze! Fireºte, trebuie depuse eforturi serioa-
se pe diverse planuri, trebuie fonduri, susþinere,
tenacitate…», spune acesta.

Concertul de muzicã sacrã are loc astã-searã,
de la ora 19.00, ºi cuprinde aproape 20 de creaþii
din repertoriul românesc ºi internaþional. Între ele,
ºi o compoziþie a prof. univ. dr. Valentin Cîrlig:
„Hai leromi, Doamne”. „Eu am scris… nu mult,
dar nici puþin, în timp. Numai cã rar am îndrãznit
cã cânt ceva compus de mine”, mãrturiseºte „mu-
zicianul de la Medicinã”.

Valentin Cîrlig a absolvit, în anul 1961, Facultatea de Medicinã din
cadrul Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Carol Davila” din Bucu-
reºti. A urmat studii muzicale, alãturi de cele liceale, beneficiind de în-
drumarea lui Mihail Bârcã, Constantin Baciu ºi Ioan Alexandrescu. Din
1972 a condus Corala Facultãþii de Medicinã, pe care, de altfel, a ºi
înfiinþat-o. De asemenea, a manifestat preocupãri componistice în do-
meniul muzicii corale, fiind distins cu o diplomã specialã de cãtre Uniu-
nea Compozitorilor. Sub coordonarea sa, Corala Facultãþii de Medicinã a
desfãºurat o activitate permanentã, participând la diverse festivaluri ºi
concursuri naþionale ºi obþinând, de fiecare datã, rezultate notabile: titlul
de laureat la mai multe ediþii ale Festivalului Naþional de Artã Studenþeas-
cã, trofeul Concursurilor „D. G. Kiriac”, „I. Vidu”, „C. Porumbescu”,
„I. Velceanu”. Corala a susþinut concerte în toate centrele universitare
ale þãrii, precum ºi la posturile centrale de radio ºi televiziune. Totodatã,
s-a afirmat ºi cu prilejul unor turnee întreprinse în strãinãtate. În 1982, la
aniversarea a zece ani de activitate, Corala a beneficiat de înaltul patronaj
al Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor din România, sub egida cãreia
a fost acceptatã sã concerteze anual pe scena Atheneului Român.

În programul
concertului
de astã-searã:
Giovanni Croce: Cantate Domino
Micola Diletsky: Imnul Heruvic
Johann Sebastian Bach: Herzlich lieb
hab ich dich, o Herr
Joseph Haydn: Ave Maria
Dmitri Bortnianski: Fuga din Con-
certul nr. 28; Na Tia Gospodi upovah
(pãrþile III ºi IV)
Maurice Durufle: Ubi caritas et amor
Alexandr Arhanghelski: Pomilui nas
Gospodi
Nicolae Lungu: Stihira a II-a
Piotr Ilici Ceaikovski: Tebe poem
Valentin Cîrlig: Hai leromi, Doamne
Melchior Franck: Kommt her zu
mir alle
Maxim Berezovski: Priidite poclo-
nimsia
Anton Bruckner: Locus iste
Piotr Ilici Ceaikovski: Heruvic
Serghei Rahmaninov: Bogorodite
Devo, raduisia
Petre Severin: Toacã-n cer

frumoasã. Deºi eu sunt amator
prin formaþie – n-am pretenþia de
dirijor profesionist –, totuºi cred
cã am fost acceptat…

- Se aflã în programul aces-
tui concert ºi una dintre crea-
þiile dvs. Mai aveþi ºi în prezent
astfel de preocupãri componis-
tice?

- Mai am… Nu e ceva constant,
dar, vrând-nevrând, când „te apu-
cã”, pui mâna pe o hârtie cu porta-
tive ºi mai scrii! Eu am scris… nu
mult, dar nici puþin, în timp. Nu-
mai cã rar am îndrãznit sã cânt ceva
compus de mine. Acum am zis cã
este un prilej ºi am introdus, într-
adevãr, o piesã. Trebuia sã aleg
dupã criteriul structurii concertu-
lui, aºa cã n-a fost foarte greu: m-
am oprit la „Hai leromi, Doamne”.
O prelucrare, de fapt, a unei linii
de colind popular…

- Au trecut aproape 5 ani de
când Corala Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Cra-
iova – pe care aþi înfiinþat-o în
1972 – ºi-a încetat activitatea.
Mai aveþi încã speranþa cã ea va
renaºte?

- O speranþã poate sã fie… Dar
nu prea vãd cum s-ar concretiza
realmente speranþa aceasta. Corul

ºi-a început activitatea, într-ade-
vãr, în 1972. De fapt, atunci am
ajuns ºi eu la Facultatea de Medi-
cinã, care fãcea parte din vechea
ºi actuala Universitate a Craiovei.
A trãit 38 de ani. Mulþi au întrebat
de ce a dispãrut acest cor. Rãs-
punsul este unul foarte simplu: un
factor banal, dar cu o eficienþã dis-
tructivã remarcabilã. Adicã n-am
mai avut posibilitãþi materiale sã ne
continuãm activitatea. Ne obiºnui-
serãm sã cântãm anual la Atheneul
Român, aveam niºte scopuri pre-
cise… Ori în momentul în care nu
ne-am mai putut deplasa, ºi elanul
s-a stins încetul cu încetul. Fiind-
cã un cor nu se poate rezuma nu-
mai la a face repetiþii, el trebuie sã
îºi finalizeze munca. Ori a lipsit toc-

mai aceastã posibilitate. ªi atunci
a dispãrut…

- În ultima perioadã, mai toa-
te eforturile artistice ale Filar-
monicii „Oltenia”, ca ºi ale ce-
lorlalte instituþii de culturã din
Craiova, au fost îndreptate cã-
tre susþinerea proiectului „Cra-
iova – Capitalã Culturalã Euro-
peanã 2021". Dvs. cum apre-
ciaþi acest proiect?

- Ar fi minunat ca el sã se con-
cretizeze! Fireºte, trebuie depuse
eforturi serioase pe diverse planuri,
trebuie fonduri, susþinere, tenacita-
te… ªi poate cã lucrul acesta o sã
se întâmple. Deºi înþeleg cã sunt
câteva oraºe adversare zdravene ale
Craiovei! Sã sperãm totuºi cã pânã la
urmã Craiova se va aºeza pe locul I.

- Credeþi cã v-aþi simþi altfel
într-un oraº cu un asemenea
statut?

- Într-un fel, da. Deºi, trebuie
sã vã spun cã eu sunt moldovean…
Dar n-aº putea sã spun cã susþin
Iaºiul, pentru cã trãiesc în zona
Olteniei din 1944. Deci, am statut
serios de oltean, din punctul aces-
ta de vedere! Susþin Craiova, fãrã
îndoialã!

„Bãrbierul din Sevilla” („Il Barbiere di Sivi-
glia”) – operã bufã în trei acte compusã de
Gioachino Rossini cu aproape douã secole în
urmã – revine pe scena Operei Române Craio-
va. Spectacolul, în regia Arabelei Tãnase ºi
scenografia lui Rãsvan Drãgãnescu, este
prezentat astã-searã, de la ora 19.00. Îºi dau
concursul Orchestra ºi Corul Operei craiovene,
sub bagheta dirijoralã a maestrului Alexandru
Iosub. Carismaticului Figaro, interpretat de

„Bãrbierul din Sevilla” –
astã-searã, la Opera craioveanã

ªtefan Ignat (Bucureºti), i se alãturã artiºti ai
instituþiei ºi din þarã ºi chiar doi invitaþi de
peste hotare: Florian Ormeniºan (Contele
Almaviva), Florentina Onicã – Iaºi (Rosina),
Kakhaber Shavidze – Georgia (Don Basilio) ºi
Peter Hercz – Budapesta (Bartolo). Din distribu-
þie mai fac parte Noemi Modra (Marcellina),
Ioan Cherata (Fiorello), Dragoº Drãniceanu
(Ofiþerul), Dan Cornescu (Servitor) ºi Nicolae
Cucu (Notarul).
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 „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ. dr. dr. dr. dr. dr. V. V. V. V. Valentin Cîrlig:alentin Cîrlig:alentin Cîrlig:alentin Cîrlig:alentin Cîrlig:
„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”

 „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ. dr. dr. dr. dr. dr. V. V. V. V. Valentin Cîrlig:alentin Cîrlig:alentin Cîrlig:alentin Cîrlig:alentin Cîrlig:
„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”

 „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ „Muzicianul de la Medicinã”, prof. univ. dr. dr. dr. dr. dr. V. V. V. V. Valentin Cîrlig:alentin Cîrlig:alentin Cîrlig:alentin Cîrlig:alentin Cîrlig:
„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”„Mai rar am îndrãznit sã cânt propriile compoziþii…”
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Amintirile dureroase ale unuiAmintirile dureroase ale unuiAmintirile dureroase ale unuiAmintirile dureroase ale unuiAmintirile dureroase ale unui
judecãtor anti-mafiajudecãtor anti-mafiajudecãtor anti-mafiajudecãtor anti-mafiajudecãtor anti-mafia

Sergio Mattarella, al doisprezecelea preºe-
dinte al Republicii italiene, a avut un discurs de
investiturã fabulos, în hemiciclul Camerei De-
putaþilor, marþi, 3 februarie, aplaudat fiind în
42 de reprize. Încât, tot aºezându-se ºi ridicân-
du-se, parlamentarii prezenþi chiar au fãcut gim-
nasticã, scrie presa transalpinã. Tradiþionalul
mesaj al noului preºedinte (74 de ani), fost ju-
decãtor la Curtea Constituþionalã, dupã o înde-
lungatã carierã politicã (deputat creºtin-demo-
crat, ministru) s-a dovedit general ºi consen-
sual, deºi la un moment dat s-a cam pierdut în
foile textului. De la lupta contra mafiei ºi co-
rupþiei („prioritate naþionalã”) la locul femeilor
ºi tinerilor în societate, de la revizuirea Consti-
tuþiei la salutul memoriei Rezistenþei ºi a prede-

cesorilor sãi, Carlo Azeglio Ciampi (absent) ºi
Giorgio Napolitano (prezent), citarea Papei
Francois (absent), la necesitatea continuãrii
austeritãþii pentru Italia ºi pericolul unei rigori
excesive, preºedintele Sergio Mattarella a tre-
cut în revistã toate problemele ºi provocãrile
contemporane pentru þara sa. S-a declarat un
arbitru imparþial. Adãugând doar cã „jucãtorii
trebuie sã mã ajute”. Ceva mai târziu, Sergio
Mattarella ºi Matteo Renzi erau deja la Palatul
Quirinalle, unde, covorul roºu, condamnat de
Silvio Berlusconi, exclus din Parlament dar în
continuare patronul contestat al Forza Italia, îi
aºtepta. Mai puþin formalã, ceremonia a per-
mis, de aceastã datã, preºedintelui Senatului,
fostul judecãtor anti-mafia, Pietro Grosso, care

a asigurat interimatul preºedinþiei Republicii
dupã demisia lui Giorgio Napolitano, sã evoce,
în discursul sãu, ceea ce îl uneºte, de 35 de
ani, de ºeful statului. La 6 ianuarie 1980, când
Piersanti Mattarella, fratele lui Sergio, a fost
asasinat la Palermo de mafia, Pietro Grosso,
pe atunci tânãr magistrat, a fost primul sosit la
locul crimei. Încarnând destinul dureros ºi tra-
gic al Siciliei, noul preºedinte al Italiei este ca-
pabil a suporta enorme cantitãþi de durere ºi
sacrificiu. La 12.30 (ora localã), dupã intona-
rea Imnului Naþional, ceremonia era încheiatã.
Sergio Mattarella are în faþã ºapte ani pentru a
marca Italia cu amprenta sa ºi a descoperi Pa-
latul Quirinalle, cu toate misterele sale, un do-
meniu de 190.000 mp.

Premierul desemnat al Repu-
blicii Moldova, Iurie Leancã, a
avut o întrevedere ieri cu mem-
brii grupului parlamentar al Par-
tidului Liberal pentru a încerca
sã-i convingã sã susþinã Cabine-
tul de miniºtri ºi programul de
guvernare, relateazã IPN în pa-
gina electronicã. Iurie Leancã nu
are în schimb prevãzutã o între-
vedere ºi cu comuniºtii, cu care
anunþase anterior cã va trebui sã
aibã discuþii. Deputatul liberal
Valeriu Munteanu a declarat cã,
din câte ºtie, întâlnirea cu Iurie
Leancã va avea loc, dar nu cu-
noaºte ora.

Deputatul comunist Anatolie
Zagorodnâi a spus cã preºedin-
tele Partidului Comuniºtilor
(PCRM), Vladimir Voronin, a de-
clarat anterior cã Iurie Leancã nu

„Charlie Hebdo” a depãºit
pragul de 200.000 de abonaþi

Revista satiricã francezã Charlie
Hebdo a depãºit pragul de 200.000
de abonaþi, faþã de 10.000 câþi erau
înainte de atentatul din 7 ianuarie,
care i-a decimat redacþia, a anunþat
marþi un manager al publicaþiei, rela-
teazã Le Monde, în ediþia electroni-
cã. Peste 200.000 de persoane au plã-
tit 70 de euro pentru a-ºi face un abo-
nament la sãptãmânalul satiric Char-
lie Hebdo. Astfel, numai din abona-
mente, Charlie Hebdo a încasat 14 mi-
lioane de euro. “Încasãrile publica-
þiei (din vânzãri ºi abonamente) vor fi
destinate integral susþinerii acesteia,
indiferent de suma (obþinutã). Nu se
vor acorda dividende pentru acþio-
nari”, a subliniat sursa citatã. Pe de
altã parte, ea a precizat cã “donaþiile
obþinute (2,37 milioane de euro) vor
fi oferite integral urmaºilor victime-
lor”. Cumulând vânzãrile, abonamen-
tele, donaþiile ºi ajutorul public, Char-
lie Hebdo ar putea strânge aproape
30 de milioane de euro, o sumã im-
portantã þinând cont de faptul cã re-
vista se confrunta cu dificultãþi finan-
ciare înainte de atentat.

Un avion al unei companii
asiatice s-a prãbuºit într-un râu

Un avion aparþinând companiei
taiwaneze TransAsia Airways ºi
având peste 50 de persoane la bord
s-a prãbuºit, miercuri, într-un râu în
Taipei, provocând moartea a 12 per-
soane, relateazã BBC News Online.
Avionul avea la bord 58 de persoa-
ne, dintre care 53 de pasageri ºi cinci
membri ai echipajului. Dintre pasa-
geri, 31 sunt turiºti din China conti-
nentalã, care cel mai probabil se în-
torceau acasã, întrucât multe persoa-
ne vin în Taiwan prin insulele Kin-
men. Avionul este în prezent pe ju-
mãtate scufundat în apele râului Ke-
elung. Echipele de salvare au tãiat
fuzelajul ºi încearcã sã salveze per-
soanele blocate în interior. Oficiali din
Taipei susþin cã 16 persoane au fost
rãnite, iar soarta altor 30 nu este cu-
noscutã. Avionul ATR-72 tocmai de-
colase de pe aeroportul Songshan
din Taipei ºi se îndrepta cãtre insule-
le Kinmen, în largul coastei de sud-
est a Chinei, a precizat agenþia CNA.
Controlorii de trafic aerian au pierdut
contacul cu avionul la ora localã 10.55
(04.55 ora României). Înregistrãri vi-
deo, realizate probabil din maºinile
care treceau pe pod, aratã cum avio-
nul pierde rapid în altitudine, loveºte
un taxi apoi marginea podului, înain-
te de a se prãbuºi în râu.

Accident feroviar la New York
Cel puþin ºapte persoane au mu-

rit, iar alte aproximativ 12 au fost rã-
nite în urma unui accident feroviar
produs marþi la New York, relateazã
Le Monde, în ediþia electronicã. Un
tren care asigura legãtura întra Grand
Central ºi nordul aglomeraþiei newy-
orkeze cu 800 de persoane la bord a
lovit o maºinã la o trecere la nivel cu
calea feratã în localitatea Valhalla, în
nordul comitatului Westchester. Ac-
cidentul, care a avut loc marþi, în ju-
rul orei locale 18.30 (miercuri, 1.30 ora
României), s-a soldat cu cel puþin ºase
morþi ºi aproximativ 12 rãniþi. Printre
morþi figureazã ºoferiþa vehicului ºi
cinci pasageri. Vehiculul a rãmas în-
tre ºinele cãii ferate din motive încã
necunoscute. Deºi barierele de secu-
ritate au fost ridicate ºi ºoferiþa a în-
cercat sã întoarcã maºina, impactul
nu a putut fi evitat. În decembrie 2013,
patru persoane au murit ºi 63 au fost
rãnite dupã ce un tren a deraiat la nord
de cartierul Bronx din cauza vitezei
excesive.

Iordania executã doi militanþi irakieni dupã uciderea
pilotului sãu de cãtre gruparea Stat Islamic

 Iordania a executat miercuri doi
deþinuþi, între care ºi irakianca Sa-
jida al-Rishawi, a cãrei eliberare
fusese cerutã de gruparea Stat Is-
lamic, la câteva ore dupã ce a pro-
mis un rãspuns “important ºi deci-
siv” faþã de uciderea pilotului sãu
capturat de SI, relateazã Sky News.
Unul dintre cei doi deþinuþi este ira-
kianca Sajida al-Rishawi, condam-
natã la moarte pentru rolul sãu în
atacul asupra unui hotel din capita-
la iordanianã Amman, soldat cu
moartea a 60 de persoane. Celãlalt
este Ziad al-Karbouli, care a fost
unul dintre locotenenþii fostului li-
der al Al-Qaida în Irak, Abu Musab
al-Zarqawi, ºi care a fost condam-
nat la moarte în 2008 pentru plã-
nuirea unor atacuri teroriste în Ior-
dania ºi Irak.

Iordania a promis un rãspuns
rapid ºi letal dupã ce gruparea Stat
Islamic a difuzat o înregistrare vi-
deo în care pilotul Maaz al-Kassas-

beh este ars de viu într-o cuºcã.
Gruparea ceruse eliberarea lui Ris-
hawi în schimbul lui al-Kassasbeh
ºi a jurnalistului japonez Kenji Goto,
pe care militanþii l-au ucis într-o
înregistrare video difuzatã online în
urmã cu trei zile. Iordania a fost de
acord cu schimbul, dar a anulat în-
þelegerea dupã ce nu a primit nicio
dovadã cã pilotul este încã în viaþã.
Unii comentatori arabi au sugerat
cã jihadistul al-Karbouli ar fi fãcut,
de asemenea, parte din schimbul de
prizonieri.

Uciderea pilotului a înfuriat ior-
danienii ºi a atras un val de critici la
nivel internaþional, inclusiv din par-
tea preºedintelui american Barack
Obama ºi a Consiliului de Securita-
te al ONU. Al-Kassasbeh a fost cap-
turat de militanþi în decembrie, când
avionul sãu F-16 s-a prãbuºit în
apropiere de Rakka, în Siria, capi-
tala de facto a califatului autopro-
clamat al grupãrii Stat Islamic.

Iurie Leancã se întâlneºte cu liberalii
pentru a-i convinge sã susþinã Guvernul

are ce discuta cu comuniºtii. Vla-
dimir Voronin a declarat cã
PCRM nu va susþine un Guvern
condus de Iurie Leancã, ci doar
un executiv format de o persoa-
nã apoliticã, din mediul de afa-
ceri. Leancã a fost desemnat în
funcþia de premier de preºedin-
tele Nicolae Timofti la 28 ianua-
rie, el fiind singurul candidat pro-
pus pentru acest post. Conform
legii, din momentul desemnãrii de
cãtre ºeful statului, candidatul
are la dispoziþie 15 zile pentru a-
ºi forma Cabinetul ºi a-ºi elabora
programul de guvernare.

Pentru învestirea Executivului
sunt necesare 51 de voturi din to-
talul de 101. Alianþa Politicã pen-
tru o Moldovã Europeanã, for-
matã de Partidul Liberal Demo-
crat (PLDM) ºi Partidul Demo-

crat (PD), dispune însã doar de
42 de mandate ºi mizeazã pe vo-
tul liberalilor, dupã ce comuniºtii

au declarat cã nu vor vota pen-
tru un Guvern minoritar condus
de Leancã.
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De neoprit

Se difuzeazã la PRO  Tv, ora 20:30

O garniturã de tren lungã de o jumã-
tate de milã, încãrcatã la capacitate
maximã cu substanþe toxice ºi com-
bustibil l ichid, se desprinde în mod
accidental de locomotivã ºi goneºte
în cea mai mare vitezã spre un oraº
din vecinãtate, fãrã ca vreun om sã
aibã control asupra ei. Un inginer
feroviar cu experienþã, pe nume
Frank Barnes, care este pe punctul
de a-ºi pierde locul de muncã din
cauza restructurãrilor pe care le
plãnuieºte compania angajatoare,
face echipã cu un tânãr conductor pe
nume Will Gordon cu scopul de a
împiedica deraierea într-o curbã a
trenului.

Amintiri readuse
la viaþã

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:00

Un copil a pãtruns în locuinþa unei familii
chiar în mijlocul unei petreceri. "Sunt
Sean", a spus el. Dar Sean (Cameron
Bright) este de altfel ºi numele soþului
Annei (Nicole Kidman), care a murit cu 10
ani în urmã.
Aceastã aparentã coincidenþã dã naºtere
unui subiect delicat: al reîncarnãrii. Acel
Sean care a murit în timp ce facea
jogging în Central Park este de fapt
acest bãieþel.
Filmul este un thriller realist care reuºeº-
te sã ilustreze maniera în care oamenii
percep subiectul reîncarnãrii, prin
intermediul unor personaje foarte
echilibrate, sofisticate, care asigurã
prezenþa unui dialog pertinent.

Sânge pentru aur

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:45

Dupã ce au fost suspendaþi de un oficial
corupt pentru cã au dat dovadã de prea
mult zel pentru a afla adevãrul într-un
complicat caz de trafic de droguri, trei
agenþi federali îºi gãsesc o cauzã dacã nu
mai dreaptã, cel putin una care sã le
aducã un folos personal imediat. Dupã ce
aflã cã o comoarã importantã, în aur
curat, asteaptã sã-ºi gaseascã un proprie-
tar încã din timpul razboiului civil, cei trei
agenþi pornesc imediat pe urmele aurului.
Insã misiunea lor nu este atât de uºoarã,
pentru cã aurul este vânat ºi de Santiago,
unul dintre patronii crimei organizate.
Vãzând cã fabuloasa comoarã este în
pericol, Santiago trimite pe urmele celor
trei barbaþi o asasinã...

JOI - 5 februarie

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

cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
12:20 Discover România
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Discover România
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

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

muncesc  în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Lucky
2011, SUA, Comedie
01:35 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953 (R)
02:30 Sport

TVR 1

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

George Enescu, 2013
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Festin pe Bulevard
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Hoaþa
2010, Italia, Comedie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Replay
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Omul cu chitara
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

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

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

(R)
03:30 Deportaþii

TVR 2

07:35 Weekend în familie
09:20 Clopoþica ºi Zâna Pirat
10:40 Uimitorul Om-Pãianjen 2
13:00 Rãzboiul cãsãtoriilor
14:30 Cine-i Urechilã?
15:45 Cu duzina e mai ieftin!
17:25 Scooby Doo ºi harta

misterioasã
18:15 O fatã pe bicicletã
20:00 Foo Fighters: Sonic

Highways
21:00 Amintiri readuse la viaþã
22:40 Haita
23:35 Echipa fantomelor
01:00 Noi suntem familia Miller
02:50 Înregistrarea

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 De neoprit
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

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

Dramã, Mister, Thriller
23:45 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
00:45 De neoprit (R)
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
02:30 ªtirile Pro Tv (R)

PRO TV

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

08:15 La Mãruþã
09:45 La bloc (R)
10:45 Doamne de poveste
11:45 La bloc
2002, România, Comedie
13:15 Fluierul de final (R)
15:15 Kramer contra Kramer

(R)
17:30 De-a lungul timpului
18:30 Devoratoarea de bãrbaþi
20:30 Rachel se mãritã
22:45 Sânge pentru aur
00:45 Rachel se mãritã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Burlacul
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Operaþiunea de salvare:

Punctul limitã
2006, SUA, Acþiune, Aventuri,

Rãzboi, Thriller
02:45 Observator (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

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

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

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Ajutor! Vreau sã

slãbesc! (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Codul magicienilor (R)
10:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:00 Cronica Netului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Click! Poftã bunã! (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Codul magicienilor
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
17:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Mondenii
2006, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima Româ-

niei
23:30 Click!
00:00 Mãrul discordiei
02:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:00 Fii pe fazã! (R)
05:00 Secrete de stil (R)
05:30 Focus din inima Româ-

niei (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Dinastia Campionilor
09:30 Film-eveniment: ªah-mat,

România! Povestea Regelui
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Dinastia Campionilor
12:30 Film-eveniment: ªah-mat,

România! Povestea Regelui
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Seara Campionilor:

"Hagi egal Magie"
15:00 ªtiri Sport.ro
15:10 Ora exactã în sport
16:00 ªcoala de Diamante

TransilVANia
16:30 Hagi Football Factory
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Film-eveniment: ªah-mat,

România! Povestea Regelui
19:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
20:00 Gala Hagi: "Lumea la

picioarele Regelui"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Film-eveniment: ªah-mat,

România! Povestea Regelui
22:30 Ora exactã în sport
23:00 Wrestling WWE PPV

Extreme Rules

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnorat
cu intensificãri
ale vântuluijoi, 5 februarie - max: 10°C - min: 2°C

$
1 EURO ........................... 4,4081 ............. 44081
1 lirã sterlinã................................5,8502....................58502

1 dolar SUA.......................3,8507........38507
1 g AUR (preþ în lei)........157,0412.....1570412

Cursul pieþei valutare din 5 februarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
SC BXB Alstar SRL anunþã publi-

cul interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei/acordului de
mediu privind activitatea Colectare De-
ºeuri ce se desfãºoarã în Pieleºti, Str.
Drumul Cârcea, nr. 3, Jud. Dolj. Informa-
þiile privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul ARPM
Craiova, Craiova, Str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic între orele 9.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
ARPM Craiova pânã la data de
20.02.2015 (15 zile calendaristice de la
data apariþiei anunþului în presã).      

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin Cen-
trul Multifuncþional Craiova scoate la li-
citaþie publicã deschisã în vederea în-
chirierii spaþiilor disponibile (spaþii de-
pozitare subsol, expoziþional perma-
nent Parter ºi Etaj 1; spaþii birouri - etaj
2). Documentaþia necesarã se procurã
de la Centrul Multifuncþional Craiova,
str. Târgului nr. 26, etaj 2, camera 211.
Data limitã pentru depunerea ofertelor
este în fiecare zi de luni, miercuri ºi vi-
neri pânã la orele 11.00. Licitaþia va avea
loc la Centrul  Multifuncþional Craiova,
str. Târgului nr. 26, saptãmânal – în fie-
care zi de luni, miercuri ºi vineri,  orele
12:00, Relaþii suplimentare la telefon:
0765.577.711; 0769.268.690.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009
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DIRECÞIA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
Nr. 15549 /27. 01.2015

ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon, fax ale autoritãþii contractante:
   Primãria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel. 0251/411008; fax

0251/411008
2. Informaþii generale privind obiectul  concesiunii:
       Obiectul concesiunii prin licitaþie publicã îl constituie  terenul proprietate publicã a munici-

piului Craiova ,în suprafaþã  de 1241 mp, situat în intravilanul municipiului Craiova, str. Tabaci, nr. 2,
C.F. nr. 53383, în vederea construirii unei pieþe agroalimentare.

3. Informaþii privind caietul de sarcini: Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primãriei
Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 1, Direcþia Patrimoniu, etaj 3, tel.0251/411008.

3.1. Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaþiei  de atribuire, inclusiv caietul de sarcini ºi Certificatul de Urbanism se pun la dispoziþia
oricãrei persoane interesate,care a înaintat o solicitare pe suport de hîrtie,înregistratã la sediul Primãriei
Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, Centrul pentru Informare Cetãþeni ºi Audienþe.

3.2 Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire : documentaþia  de atribuire, inclusiv caietul de
sarcini ºi Certificatul de Urbanism se pot ridica de la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.-
Cuza nr. 1, Direcþia Patrimoniu/ Serviciul Patrimoniu, etaj 3, cam. 304, tel.0251/411008.

3.3. Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui  exemplar ,potrivit prevederilor Ordo-
nanþei de Urgenþã a Guvernului nr.54/2006: costul unui exemplar al documentaþiei de atribuire  inclu-
siv caietul de sarcini ºi Certificatul de Urbanism este de 200 lei ºi poate fi achitat în numerar la
casieria Primãriei Municipiului Craiova sau prin ordin de plata, cec, etc.

3.4. Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 19.02.2015.(7 zile înainte de data limitã de
depunere a ofertelor)

4. Informaþii privind oferta:
4.1. Data limitã pentru depunerea ofertelor: 25.02.2015, ora 9:45
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza

nr. 7,Centrul pentru Informareae Cetãþeni ºi Audienþe
4.3.Numãrul de exemplare în care se depune oferta: conform documentaþiei de atribuire.
5. Data ºi locul la care se va desfaºura ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor : 25.02.2015

ora 12:00 la sediul Primãriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7, Sala Nicolae Romanescu
6. Denumirea,adresa, numãrul de telefon,tetefax ºi /sau adresa de e-mail ale instituþiei compe-

tente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: se realizeazã potrivit
Legii contenciosului administrativ nr.544/2004,cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Acþiunea
în justiþie se introduce la Secþia de Contencios a Tribunalului Dolj,str. Brestei nr.12,telefon/fax:0251-
418612/0251-419851.

7. Data transmiterii anunþului pentru publicare: 02.02.2015

STAÞIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE AGRICOLÃ

ªIMNIC, cu sediul în
Craiova, ªoseaua

Bãlceºti nr. 54, vinde
sãmânþã de porumb OLT,

F 376 ºi RAPSODIA,
floarea soarelui PERFORMER,
orzoaicã ºi ovãz la cele
mai mici preþuri. Relaþii
la telefon: 0251/417.534;
E-mail: scdasimnic@yahoo.com.

CERERI SERVICIU
Instalator cu experien-
þã solicit angajare.  Te-
lefon: 0762/837.734.
Doamnã cu experien-
þã - îngrijesc copil. Te-
lefon: 0728/064.730.

OFERTE SERVICIU
Caut doamnã vãduvã
sub 65 ani pentru me-
naj uºor la bâtrân 74
ani, 2 zile / sãptãmânã.
Telefon: 0766/304.708.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sani-
tare la preþ avantajos.
Telefon: 0766/668.777

Persoanã tânãrã se-
rioasã fac menaj, dupã
ora 16.00. Telefon:
0764/760.882.
Familie serioasã îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Societate de contabi-
litate oferim servicii
de calitate ºi comple-
te la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0742/
179.600.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
nr. 2, str. Putnei. Tele-
fon: 0768/437.838.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decomandat
(48 mp) Craioviþa
Nouã, bl. 162B, etaj 1.
Telefon: 0770/496.453.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

3 - 4 CAMERE
Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.

CASE
VÂND casã 3 came-
re, Amãrãºtii de Sus,
1.400 mp teren + ane-
xe. Telefon: 0730/
508.177.
Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8 ha
teren arabil urgent,
convenabil. Telefon:
0722/266/718.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0756/
252.939.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren comu-
na Cernãteºti, sat Raz-
nic. Telefon: 0769/
844.209

Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, ide-
alã afaceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în cen-
trul comunei Periºor
cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon:
0751/035.819; 0730/
366.954.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, 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. Te-
lefon: 0746/498.818.

TERENURI
Vând 400 mp teren
intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F,  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 1,5 euro/m.p. Te-
lefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren 5000 mp
Braniºte (zona Mâ-
nãstire). Telefon: 0745/
392.924.
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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 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 ge-
otehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, închiriez
teren, Calea Bucureºti,
km 9, ideal halã, show-
room, 1000 m, benzi-
nãrie, parc auto, sau
schimb cu apartament.
Telefon: 0762/109.595.
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 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Intravilan, Podari, 673
mp, curent electric, puþ
forat, fosã septicã, ca-
banã + fundaþie, 18.500
Euro negociabil. Tele-
fon: 0732/381.876.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1310.
Telefon: 0744/231.278.

Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul este
în stare de funcþionare.
Telefon: 0765/789.181.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434.
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nerecu-
peratã 2150 euro nego-
ciabil. Telefon: 0766/
899.363.
Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã, 2004,
consum 4%, 90.000
Km, culoare alb, 1000
Euro. Telefon: 0749/
059070.
Vând Cielo 2007. Te-
lefon: 0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.

Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
baston pentru handi-
cap, masã sufragerie
6 persoane, preþ nego-
ciabil Telefon: 0351/
446.918.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând mobilã dormitor
tineret tip MOBEX-
PERT. Telefon: 0251/
412.966.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând þiglã JIMBOLIA
ºi cãpriori. Telefon:
0722/943.220.

Vând sobe din teraco-
tã cu 10 rânduri. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând vin roze 5 lei/kg.
Telefon: 0351/425.559.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefolo-
sitã - 100 lei, 2 feres-
tre cu toc ºi geam - 25
lei / bucatã, lustre cu
2-5 braþe - 20 lei / bu-
catã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Tele-
fon: 0725/576.141.
Vând maºinã de spã-
lat, 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-
2,37- 0,60), cãrþi bele-
tristicã, stare bunã. Te-
lefon: 0737/639.237.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Cruce marmurã 1200
/ 400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/
kg, covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Tele-
fon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 5 februarie 2015

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

SC angajeazã respon-
sabil SSM - SU.     
Cerinþe:  experinþã

minim 1-3 ani, permis
conducere cat. B.
Telefon: 0766/632.388.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440. S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

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 Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defec-
tã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor 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, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez o camerã
apartament la un
bãiat în Craioviþa
Nouã.  Telefon:
0765/957.791.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.

Închiriez spaþiu comer-
cial 140 mp Craioviþa
Nouã (zona Segar-
cea). Telefon: 0767/
772.498.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utilitã-
þile, Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.
Închiriez garsonierã
mobilatã (b-dul 1 Mai)
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0764/672.860.
MATRIMONIALE
Pensionar 66/170/85,
nefumãtor doresc
doamnã pensionarã
sub 60 ani, pentru prie-
tenie – cãsãtorie. Te-
lefon: 0351/181.202;
0765/472.745.

CITAÞII
Mîndruþ Dorina, cu  ul-
timul domiciliu cunos-
cut în Craiova, Bld.
Dacia, nr. 4, bl. T8, sc.
2, et.1, ap. 7 este che-
matã la Judecãtoria
Craiova, în data de
04.03.2015, complet
CCOM1, ora 10.30,
în calitate de pârâtã,
în proces cu S.C. Sa-
lubritate Craiova
S.R.L. dosar nr.
16091 / 215/ 2014.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
Mariana Ruºescu –
soþie anunþã cu du-
rere pierderea soþului
sãu ing. GRIGORE
RUªESCU, dupã o
lungã ºi grea sufe-
rinþã. Corpul neân-
sufleþit este depus la
Biserica Ungureni.
Slujba de înmor-
mântare va avea loc
vineri, 6.02.2015, ora
12,30, iar înhumarea
la cimitirul Ungu-
reni. Dumnezeu sã-l
odihneascã!
Copiii Octavian ºi
Dan, nurorile Adina
ºi Veronica anunþã
cu durere trecerea
în nefiinþã a tatãlui ºi
socrului lor ing.
GRIGORE RUªESCU.
Fie-i þãrâna uºoarã!
CONDOLEANÞE
Radu ºi Sanda
Diaconescu sunt
alãturi de familia
Ruºescu la grea-
ua pierdere sufe-
ritã prin decesul
celui ce a fost
ing.  GRIGORE
RUªESCU. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în liniºte
ºi pace!

COMEMORÃRI
Se împlineºte un an
de când m-a pãrãsit
pentru totdeauna, în
cele mai grele clipe
din viaþa mea FULGA
ALEXANDRU. Îþi voi

respecta toate sfatu-
rile date ºi nu te voi
uita niciodatã. Te voi
plânge mereu. Nuty.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM U Craiova a cedat asea-
rã, în deplasare, în faþa lui Dina-
mo Bucureºti, scor 2-3, într-un
meci din cadrul rundei a 15-a a

VOLEI – DIVIZIA A1

Revenire incompletã!

A lb-a lbaº t r i i  au  p leca tA lb-a lbaº t r i i  au  p leca tA lb-a lbaº t r i i  au  p leca tA lb-a lbaº t r i i  au  p leca tA lb-a lbaº t r i i  au  p leca t
cu  un  punct  d in  f ie fu l  d inamov is tcu  un  punct  d in  f ie fu l  d inamov is tcu  un  punct  d in  f ie fu l  d inamov is tcu  un  punct  d in  f ie fu l  d inamov is tcu  un  punct  d in  f ie fu l  d inamov is t

Diviziei A1.
În primele douã seturi, pe par-

chet tonul l-a dat formaþia gazdã,
care s-a impus de fiecare datã fãrã

emoþii, 25-17 ºi 25-16. Bãieþii lui
Dan Pascu a echilibrat însã ulte-
rior jocul, conducând ostilitãþiile în
urmãtoarele douã acte, adjudecate
la 22, respectiv 21.

În “decisiv”, Craiova a con-
dus cu 9-5, pierzând finalmente
cu 16-14.

În urma punctului obþinut în
Capitalã, SCM a ajuns la cota 28,
menþinându-se pe 4. Pe podium,
în ordine, se aflã Tomis Constanþa
39p (-1 joc), Municipal Zalãu 35p
(- 1 joc) ºi Dinamo 31p.

Runda viitoare, alb-albaºtrii pri-
mesc sâmbãtã, la Polivalentã, vizi-
ta celor de Explorãri Baia Mare (lo-
cul 9, cu 15 puncte; fãrã a lua în
considerare rezultatului meciului de
asearã, cu Steaua).

Altfel, tot în Capitalã a jucat ieri
ºi echipa femininã (locul 11/14),
pe terenul celei de a doua clasate,
CSM Bucureºti. Rezultatul nu ne-
a parvenit însã pânã la închiderea
ediþiei.

CS Universitatea Craiova
(locul 5 Divizia A – Seria B)
continuã seria jocurilor de
verificare din pauza competiþio-
nalã. Astfel, dupã eºecul din
amicalul precedent, 31-40, luni,
cu HC Argeº (locul 2 Divizia A –
Seria A), alb-albatrii s-au
redresat ieri, terminând la
egalitate, scor 28-28, în deplasa-

HANDBAL (M): CS U Craiova
a remizat la Alexandria,

într-un joc amical
re, cu ACS HD Teleorman
Alexandria (locul 8 Divizia A –
Seria A).

Ianaºi a fost cel mai bun
marcator al Craiovei, cu 9 goluri,
urmat de Luntraru – 7, Ion – 6,
Maxim – 5 ºi Pãuna – 1 gol.

Mâine, CS U va susþine la
Piteºti un nou joc test cu HC
Argeº.

România va întâlni Spania, în 7 ºi 8 fe-
bruarie, la Galaþi, în primul tur din Grupa
Mondialã II a Fed Cup. Meciul a fost prefa-
þat de racheta noastrã numãrul 1, Simona
Halep. “Este diferit în echipã pentru cã joci

Halep, despre duelul din Fed Cup contra Spaniei:
“Vor fi meciuri dificile cu Muguruza”
pentru þarã, nu mai eºti pe cont pro-
priu. Eu voi juca pentru toþi oamenii
care vin sã ne vadã. Voi face tot ce
pot sã câºtig ºi sper sã mã acomo-
dez cât mai repede. Îmi doresc sã
cresc în clasament. Rezultatele de
anul trecut mi-au dat foarte multã
încredere. Anul acesta vreau sã fac
ºi mai mult. Nu am presiune, joc
doar sã vãd cât de bunã pot fi pe zi
ce trece. Vor fi meciuri dificile pen-
tru cã în faþa lui Muguruza am pier-
dut o datã, însã am încredere cã
acum o voi bate. Spania are jucã-
toare bune, cu experienþã” a spus
Simona Halep.

În cazul în care va învinge, Ro-
mânia va juca în barajul de califi-
care din Grupa Mondialã cu una din-
tre pierzãtoarele din prima rundã a

Grupei Mondiale. Dacã pierde, România va
juca un baraj de rãmânere în Grupa II Mon-
dialã.

Echipa Romaniei: Simona Halep (3
WTA), Irina Camelia-Begu (34 WTA), Mo-

nica Niculescu (57 WTA), Alexandra Dul-
gheru (95 WTA).

Echipa Spaniei: Garbine Muguruza (24
WTA), Silvia Soler-Espinosa (67 WTA),
Lara Arruabarena (86 WTA), Anabel Medi-
na Garrigues (498 WTA).

Tragerea la sorþi a meciurilor va avea loc
mâine, de la ora 12:30.

Umiliþã supremã
pentru Sorana
Cîrstea

Cãzutã recent pe locul
101 mondial, dupã un par-
curs dezastruos în 2014,
Sorana Cîrstea a trãit o umi-
linþã uriaºã, ieri dimineaþã.
Târgoviºteanca a fost învin-
sã de o jucãtoare din afara
Top 1.000 WTA. Ea a pier-
dut cu 6-3 6-3 meciul jucat
contra americancei Jessica
Pegula, clasatã pe locul
1.021, ºi a fost eliminata din
turneul ITF de la Midland,

Texas. Jucatoarea noastrã era a doua fa-
voritã a competiþiei ºi spera sã ciupeascã
ceva din premiile mici, în valoare totalã de
100.000 de dolari.

Cea mai bunã clasare a lui Cîrstea în cla-
samentul WTA a fost consemnatã în vara
lui 2013, locul 21.

DIGI SPORT 2
18:00 – HANDBAL (M) – Cupa României: HC

Odorhei – HC Vaslui / 20:00, 21:45 – BASCHET (M)
– Euroliga Top 16: Galatasaray Istanbul – Maccabi
Tel Aviv, Real Madrid – Barcelona.

EUROSPORT
11:30 – SCHI ALPIN (F) – Universiada, la Sierra

Nevada, în Spania / 12:30 – SNOOKER – Mastersul
German, la Berlin : etapa a doua / 14:00 – SÃRITURI
CU SCHIURILE - Campionatele Mondiale de juniori,
la Almaty, în Kazahstan / 16:00 – SNOOKER – Mas-
tersul German: etapa a doua / 19:00, 20:00 – SCHI
ALPIN (F, M) – Campionatul Mondial, la Beaver Cre-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
ek, în Statele Unite / 21:00 – FOTBAL – Cupa Africii
pe Naþiuni, în Guineea Ecuatorialã, semifinala 2: Gha-
na – Guineea Ecuatorialã / 23:00 – SNOOKER –
Mastersul German: etapa a doua.

EUROSPORT 2
11:00 – SNOOKER – Mastersul German, la Berlin:

etapa a doua / 12:00 – CICLISM – Turul Dubaiului,
în Emiratele Arabe Unite: etapa a doua / 14:00 – SCHI
ACROBATIC – Universiada, la Sierra Nevada, în Spa-
nia / 15:00, 18:00 – HOCHEI PE GHEAÞÃ – Univer-
siada, la Granada, în Spania: Rusia – Coreea de Sud,
Canada – Suedia / 21:00 – SNOOKER – Mastersul
German: etapa a doua.
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Universitatea Craiova s-a întors
dupã un an pe terenul pe care tre-
cea de georgienii de la Zugdidi, dar
fãrã autorul febulosului gol de
atunci, Viorel Ferfelea. De fapt, pe
terenul 4 de la Kaza Palazzo doar
Silviu Izvoranu a mai rãmas dintre
titularii din Liga a II-a pentru a în-
tâlni echipa lui Sven Goran Erik-
sson, FC Shanghai East Asia. Un
adversar destul de modest, pentru
care jucãtorii chinezi sunt în sta-
diul de pricepere al fenomenului,
dar cei câþiva strãini, inclusiv doi
brazilieni, dau ceva consistenþã jo-
cului asiaticilor. Lipsitã de tripleta
plecatã la naþionalã, Bãlgrãdean-
Dumitraº-Vãtãjelu, Universitatea a
suferit doar din princina absenþei
primilor doi. Asta pentru cã Bri-
ceag a fãcut un meci foarte bun,
marcând ºi primul gol, cu un ºut
precis la colþul lung dupã o acþiu-
ne pe stânga, însã substitutele lui
Bãlgrãdean ºi Dumitraº, Brac ºi
Achim, au egalat practic pentru
oaspeþi. Achim a pasat la limitã
cãtre propriul goal-keeper, talonat
de suedezul Hysen, iar Brac a de-
gajat chiar în compatrioul lui Sven
Goran Eriksson, mingea sãrind în

Marþi dupã-amiazã, pe terenul D al bazei de pregãtire de la Kaya Palaz-
zo, jucãtorii care au evoluat mai puþin pentru Universitatea Craiova în
amicalele precedente au fost monitorizaþi de staff-ul tehnic într-o partidã
de verificare contra formaþiei FC Sioni Bolnisi. A fost un prilej excelent
pentru a fi observaþi la lucru ºi jucãtorii capverdieni Erikson ºi Kevin
Monteiro, dar ºi argentinianul Luciano, nimeni altul decât nepotul lui Pa-
blo Brandan. Universitatea s-a impus cu 1-0, graþie golului reuºit de Alex
Bãluþã, în minutul 22 al meciului. Au evoluat în acest joc test: Straton –
Achim, Kay, Acka, Briceag – Bãluþã, Georgescu, Cârstea, Ericson – Ke-
vin, Ivan. În repriza secundã au mai intrat: Brac, Luciano, Sin, Marcu,
Manea, Burlacu, Iuga.

Victorie a „rezervelor”
cu georgienii de la Sioni Bolnisi

- Domnule Eriksson, dupã 32
de ani aveþi un nou duel cu So-
rin Cârþu, dupã acea semifina-
lã de Cupa UEFA...

- Aºa e, tocmai în 1983, este
mult de atunci, foarte mult, dar
evident cã îmi amintesc, cu plãce-
re, am jucat finala, deºi am pier-
dut-o...Este istorie, una frumoasã,
ne amintim cu nostalgie de acele
timpuri. Am fost norocoºi, am
ajuns în finalã, însã am întâlnit un
adversar foarte puternic în Craio-
va, care avea o echipã extrem de
bunã atunci, probabil cea mai bunã
din istoria clubului.

- Aþi mai rememorat ºi acum
acel joc?

- Nu tocmai, acum am discutat
alte probleme, despre echipele
noastre, despre fotbal în general,
dar ne-am amintit ºi acel joc, la un

Sven Goran ErikssonSven Goran ErikssonSven Goran ErikssonSven Goran ErikssonSven Goran Eriksson: „Craiova era o echipã extrem: „Craiova era o echipã extrem: „Craiova era o echipã extrem: „Craiova era o echipã extrem: „Craiova era o echipã extrem
de puternicã în 1983, îi urez sã fie din nou la fel”de puternicã în 1983, îi urez sã fie din nou la fel”de puternicã în 1983, îi urez sã fie din nou la fel”de puternicã în 1983, îi urez sã fie din nou la fel”de puternicã în 1983, îi urez sã fie din nou la fel”
Antrenorii celor douã echipe, Sorin Cârþu ºi

Sven Goran Eriksson, s-au întreþinut minute în-
tregi înainte de joc, dar nu neapãrat cu privire la
confruntarea dintre Universitatea Craiova ºi Ben-
fica Lisabona, din semifinalele Cupei UEFA din
1983, la care suedezul a stat pe banca lusitanilor,
ci au discutat în general despre fotbal. Eriksson a
aflat cã Steaua este echipa care dominã fotbalul
românesc, asociind echipa numitã acum FCSB
chiar cu excentricul patron Gigi Becali. „E fai-
mos proprietarul echipei” s-a auzit din discuþia

celor doi. „Mi-a fãcut plãcere sã-l revãd pe Sven
Goran Eriksson, e un mare om de fotbal ºi orice
discuþie cu el este interesantã. Ne-am adus amin-
te de întâlnirea pe care am avut-o în urmã cu doi
ani de zile la Iaºi ºi de meciul din 83. Era nor-
mal, pentru cã au fost niºte meciuri de referinþã
ºi pentru cariera lui, erau începuturile lui ca an-
trenor. N-am discutat foarte mult despre acest
lucru, iar acum ºi el se aflã la un început de drum,
e o nouã experienþã pentru el în fotbalul chinez”
a spus Cârþu despre întrevederea cu suedezul.

meci al selecþionatelor României ºi
Italiei de old-boys, la Iaºi.

- Care dintre jucãtorii Cra-
iovei v-a impresionat cel mai
mult atunci ºi v-a rãmas în
memorie peste ani?

- Atacantul central, masiv, foar-
te bun...Cãmãtaru, aºa îl cheamã...
m-a impresionat. Dar nu numai el,
ci mai mulþi jucãtori, foarte buni,
Balaci, inclusiv Cârþu. Nu-mi aduc
aminte prea multe nume, dar erau
jucãtori de excepþie.

- Avea compatriotul dumnea-
voastrã, Stromberg, drept de joc
atunci, fiindcã ºi acum se vor-
beºte la Craiova de o ilegalitate
a Benficãi...

- V-aþi amintit de acel lucru!
(râde) S-a spus atunci cã nu avea
voie sã joace, abia cu câteva mi-

nute înainte de meci a primit ac-
ceptul. Dar asta-i în trecut, nu mai
conteazã acum.

- Vã mai amintiþi ce atmosfe-
rã a fost atunci la Craiova?

- Sigur, suporterii erau extrem
de calzi, au creat o atmosferã spe-
cialã, pe mãsura meciului, care a
fost unul foarte frumos.

- Vã atrage fotbalul românesc
atenþia cu ceva în aceastã pe-
rioadã?

- Sã fiu sincer, nu ºtiu prea
multe, am auzit cã Steaua joacã în
cupele europene. Am înþeles cã
Universitatea Craiova a picat în liga
a doua ºi a revenit de curând, acum
sunt pe locul 6 în campionat. Este
o echipã tânãrã, în reconstrucþie,
dar pe cale sã redevinã o forþã. Îi
urez asta!

Universitatea a terminat la egalitate,
scor 2-2, cu formaþia FC Shanghai
East Asia, pregãtitã de celebrul
Sven Goran Eriksson

poartã. Alb-albaºtrii au avut pro-
bleme în a-ºi crea ocazii în conti-
nuare, pânã când au apãrut pe te-
ren Bãluþã ºi Ivan, care au impul-
sionat atacul prin incisivitatea lor,
cei doi ratând ºi cele mai mari
ºanse de 2-1. Numai cã pe fondul
dominãrii oltene, a venit al doilea
gol al chinezilor, pe fondul ezitãri-
lor ale fundaºilor în mijlocul ca-
reului. Egalarea a venit în prelun-
giri, Brandan transformând un pe-
nalty obþinut datoritã insistenþei lui
Bãluþã, care a fãcut presing la sto-
perii adverºi ºi a fost faultat dupã
recuperarea mingii.

Universitatea a evoluat ieri în
formula: Brac (46 Straton) –
Achim, Frãsinescu (75 Kay), Iz-
voranu (75 Acka), Briceag – Ma-
teiu, Madson (’87, Varga), Bran-
dan, Târnãcop (56 Bãluþã) – Ba-
wab, Herghelegiu (59 Ivan). S-au
remarcat: Brandan, Frãsinescu,
Ivan, Briceag ºi Bãluþã. „Iarãºi am
luat un gol aiurea, caracteristic
pentru noi. Trebuia sã câºtigãm,
am avut mai multe ocazii, iar la
sfârºit era sã ºi pierdem. ªi golul
doi ar putea fi trecut la categoria
goluri facile, am tratat fazele su-

perficial. Nu ºtiu ºi nu vreau sã
vorbesc peste Liga Europa. Primul
obiectiv al nostru este de a ne face
punctele necesare sã rãmânem în
Liga I, pe urmã, vedem noi ce va
mai fi” a spus Sorin Cârþu la final.
Urmãtorul amical al Craiovei este
mâine, cu polonezii de la Jagiello-
nia Bialstok.

Brandan: „E obositor sã jucãm
aºa des, dar ne descurcãm”

La finalul partidei, cãpitanul Pa-
blo Brandan a declarat: „Sperãm
sã începem bine campionatul ºi ce
probleme au alþii ne intereseazã mai
puþin. Suntem foarte atenþi aici ce
facem în fiecare zi sã ajungem într-
o formã cât mai bunã la meciul cu
Pandurii. Astãzi am avut puþin no-
roc pe final, când am egalat din

penalti, dar echipa a arãtat bine,
important e cã nu sunt acciden-
tãri. Este greu în aceastã perioadã
de pregãtire în care jucãm odatã la
douã zile, Achim ºi Briceag au ju-
cat chiar ºi ieri ºi au jucat foarte
bine. O sã îi încurajez mai mult.
Nu am avut emoþii la penalty, fi-
indcã nu mã gândeam cã joc îm-
potriva lui Eriksson ºi apãrã porta-
rul nu antrenorul. Cred cã echipa
merita mai mult. Nu ºtiu dacã rã-
mân din varã, sã vedem. Impor-
tant e cã am pânã la varã contract
ºi trebuie sã muncim pânã atunci”.

Pandurii i-au spionat în bloc
pe craioveni

La meciul dintre Universitatea
Craiova au asistat jucãtorii ºi ofi-
cialii echipei Pandurii, adversa-

rul din prima etapã a returului al
trupei lui Cârþu ºi Sãndoi. Staff-
ul gorjenilor a repurtat deja o vic-
torie asupra celui din Bãnie, într-
un meci amical disputat pe un
teren din apropiere, deºi Univer-
sitatea old-boys l-a avut în teren
pe Gicã Craioveanu. „Nu am avut
portar, din cauza asta am mâncat
bãtaie, dar ne vor rãzbuna bãieþii
în prima etapã” a declarat Craio-
veanu, sosit ºi el de curând în
Antalya. Pe lângã o pleiadã de
impresari ºi oameni de fotbal, la
amicalul de ieri a asistat ºi selec-
þionerul echipei de tineret a Ro-
mâniei, Cristi Dulca. Pe lângã ju-
cãtorii remarcaþi în acest joc,
Dulca s-a arãtat impresionat de
câþiva suporteri ai Craiovei veniþi
tocmai la Mediterana sã-ºi vadã
favoriþii.
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