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- De prea mulþi ani suntem
în tunel, Popescule, ºi nici
gând sã zãrim luminiþa.
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Neîngrijitã ºi aproape
sãlbãticitã, Grãdina
Botanicã din Craiova
poate cã nu ar fi stârnit
nici acum mila autoritãþilor locale dacã municipiul nu ar fi fost implicat
în competiþia pentru
titlul de Capitalã Culturalã Europeanã. Rãscolind prin documente
vechi ºi parcurgând
pagini întregi cu referiri,
dintre care unele cu un
conþinut pur ºtiinþific, nu
ai cum sã nu remarci
destinul palpitant pe care
l-a avut aceastã grãdinã
publicã, unicã în felul ei.

Despre
imunitatea
parlamentarã
la francezi
Parlamentul francez, mai
exact Assemblee Nationale, corespondentul Camerei Deputaþilor de la noi, s-a trezit, la 11
februarie a.c., cu o solicitare
din partea justiþiei de ridicare
a imunitãþii deputatului ºi primarului de Levallois – Perret,
Patrick Balkany (UMP), foarte
apropiat de Nicolas Sarkozy,
acuzat de fapte de corupþie,
fraudã fiscalã ºi spãlare de bani
de Parchetul Naþional Financiar, omologul Direcþiei Naþionale Anticorupþie.
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Universitatea
din Craiova,
pregãtitã pentru
un parteneriat
cu japonezii

Craiovean
condamnat la 7 ani
de puºcãrie pentru
o evaziune
de 2,5 milioane lei
La patru ani de la momentul
arestãrii preventive, craioveanul
Adrian Stoiacovici Dragomirescu s-a întors dupã gratii, de
aceastã datã condamnat definitiv. Bãrbatul a primit o pedeapsã
de 7 ani închisoare cu executare
pentru evaziune fiscalã, fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã ºi uz de fals ºi are de achitat
2.582.267,75 lei cãtre DGFP Dolj,
acesta fiind prejudiciul creat prin
activitatea infracþionalã.
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Craiova ºi-a adus aminte
de Grãdina Botanicã
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Se deschide Târgul de
Carte GAUDE
AMUS.
GAUDEAMUS.
64 de expozanþi
ºi peste 80 de
evenimente în 5 zile!
Accesul publicului în foaierul
Teatrului Naþional Craiova este
liber, iar programul de vizitare –
între orele 10.00 ºi 18.00
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DNA cere arestarea preventivã
a Elenei Udrea
Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie au trimis ieri la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie propunerea de arestare preventivã a Elenei Udrea, la scurt timp dupã ce fostul ministru al Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului a fost audiatã la
DNA ºi i-au fost aduse la cunoºtinþã
acuzaþiile, în dosarul “Gala Bute”.
Dosarul a fost înregistrat la instanþa supremã, care a stabilit cã propunerea va fi analizatã astãzi dimineaþã de judecãtorul de drepturi ºi
libertãþi. Elena Udrea este în arest
la domiciliu, mãsurã luatã în cazul
sãu în dosarul Microsoft. Avocatul
Marius Striblea a declarat, la ieºirea de la DNA, cã Elena Udrea a
dat o declaraþie amãnunþitã, referitoare la noile acuzaþii care i se aduc
în dosarul “Gala Bute”, iar procurorii au pus în miºcare acþiunea
penalã pe numele acesteia.

Codruþa Kovesi: „În 2014 s-a înregistrat cel mai mare
numãr de demnitari de rang înalt investigaþi de DNA”
Procurorul ºef al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie, Codruþa Kovesi, a declarat, ieri, la bilanþul DNA cã în 2014 a fost înregistrat cel mai mare numãr
de demnitari de rang înalt investigaþi, DNA cerând Parlamentului încuviinþarea arestãrii a nouã parlamentari ºi a 12
actuali ºi foºti miniºtri. Preºedintele Klaus Iohannis ºi premierul Victor Ponta au participat la prezentarea Raportului de
activitate al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) pe anul

Comisia juridicã a Camerei
a avizat urmãrirea penalã
a deputatului Laszlo Borbely
Comisia juridicã a Camerei a
dat ieri aviz favorabil pentru urmãrirea penalã a deputatului
UDMR Laszlo Borbely, cu 16 voturi “pentru”, 5 “împotrivã” ºi 3
abþineri, a anunþat vicepreºedintele comisiei, deputatul PSD Ciprian Nica. “În urma cererii ministrului Justiþiei înaintatã de Biroul
Permanent în care trebuia sã analizãm cererea de încuviinþare a urmãririi penale a lui Laszlo Borbely, fost ministru al Mediului, Pãrurilor ºi Apelor, au fost distribuite un numãr de 24 de buletine de
vot, câþi membri au fost în salã ºi
rezultatul este urmãtorul: 16 voturi au fost în favoarea încuviinþãrii începerii urmãririi penale, 5
voturi împotrivã ºi 3 abþineri”, a
spus Nica. Deputatul UDMR Laszlo Borbely a declarat, dupã ºedinþa Comisiei juridice, cã prin aceastã solicitare de începere a a urmãririi sale penale s-a fãcut un abuz
ºi cã o sã-ºi demonstreze nevinovãþia prin demersuri legale. Raportul comiseii urmeazã sã fie supus
dezbaterii ºi votului plenului Camerei Deputaþilor.

Preºedintele Iohannis a declarat, la
ºedinþa de bilanþ a DNA, cã ºi-ar dori sã
nu mai existe presiuni asupra justiþiei din
zona politicã ºi sã nu mai fie declaraþii
ale oamenilor politici care vizeazã cazuri
instrumentate de magistraþi, menþionând
cã este de apreciat promptitudinea reacþiei CSM. ªeful statului a menþionat, în
discursul susþinut la ºedinþa de bilanþ a
DNA pe anul 2014, cã unul dintre aspectele la care ar dori sã se refere este cel al
anchetelor desfãºurate de DNA ºi care
vizeazã oameni din sfera publicã, mai ales
politicieni. “Trebuie sã depãºim definitiv
situaþiile în care Parlamentul se opune
anchetãrii membrilor sãi. Sper ca parti-

dele politice sã-ºi respecte angajamentul
asumat public de a face mai simple ºi
mai transparente procedurile parlamentare care privesc cererile justiþiei. Mi-aº
dori, de asemenea, sã nu mai existe presiuni asupra justiþiei din zona politicã, sã
nu mai avem declaraþii ale oamenilor politici care vizeazã cazuri instrumentate de
procurori sau judecãtori”, a spus el. Klaus
Iohannis a subliniat cã “este de apreciat
aici promptitudinea cu care CSM, în calitatea sa de garant al independenþei justiþiei, a reacþionat în astfel de situaþii ºi a
contribuit, prin poziþiile sale publice, la
aºezarea discursului public într-un registru de echilibru ºi responsabilitate”.

Victor Ponta, la bilanþul DNA: „Vã invidiez pentru independenþã”
Premierul Victor Ponta a declarat, ieri,
la prezentarea bilanþului Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA), cã invidiazã
aceastã insituþie pentru rezultatele din
2014 ºi pentru independenþã. “Ca fost
procuror ºi cetãþean al României, nu pot
decât sã vã felicit ºi sã vã invidiez pentru independenþa ºi rezultatele pe care
le-aþi avut în 2014”, a spus prim-ministrul Victor Ponta. Premierul a asigurat
conducerea DNA cã buna colaborare a
Executivului cu instituþiile din sistemul
de justiþie, cu Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie sau Ministerul Public, va continua
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2014.Codruþa Kovesi a spus la
bilanþul activitãþii DNA pe 2014,
la care au participat preºedintele Iohannis ºi premierul Ponta, cã anul trecut Direcþia Naþionalã Anticorupþie a cerut Parlamentului încuviinþarea începerii urmãriii penale ºi arestãrii pentru nouã parlamentari ºi
pentru 12 actuali ºi foºti miniºtri. ”Este cel mai mare numãr
de demnitari de rang înalt investigaþi de DNA. Investigarea faptelor de corupþie la nivel înalt va
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Klaus Iohannis, la bilanþul DNA: Mi-aº dori sã nu mai
existe presiuni asupra justiþiei din zona politicã

EDITOR:
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR
Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU
Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu
Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean
Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

miercuri, 25 februarie 2015

actualitate

în anii urmãtori. Ponta a precizat cã orice fel de modificare a legislaþiei propusã de Guvern este adoptatã doar dupã
discutarea cu CSM, Ministerul Public sau
ICCJ, în funcþie de domeniul reglementat. “ªi atunci când a fost nevoie de intervenþii de urgenþã, prin ordonanþã de
urgenþã a Guvernului, acestea au fost
propuse de cãtre instituþiile care reprezintã justiþia. A fost bine cã le-am adoptat, chiar dacã dupã aceea suntem criticaþi cã dãm ordonanþe de urgenþã, dar
existã ordonanþe bune pe care le-am dat
la propunerea dumneavostrã”, a declarat Victor Ponta.

Hellvig, despre legile Big Brother: Ar putea fi adoptate în 3-6 luni, cu medierea lui Iohannis
Eduard Hellvig, propus pentru poziþia de
director SRI, a declarat ieri, la finalul audierii în Comisia de control SRI, cã vede adoptarea legilor Big Brother într-o perioadã de
3-6 luni, fiind necesarã medierea preºedintelui Iohannis ºi stabilirea unui echilibru legat
de drepturi ºi libertãþi. Hellvig a fost întrebat
cum vede problema legatã de pachetul legilor Big Brother, având în vedere cã a fost
nominalizat pentru ºefia SRI. “Cred cã la
momentul ãsta trebuie sã gãsim un rãspuns
cu privire la cele trei legi. Trebuie sã gãsim
un rãspuns care sã satisfacã drepturile ºi libertãþile civile ale cetãþeanului, dar pe de altã
parte trebuie sã rãspundã ºi capacitãþii de
funcþionare a instituþiei SRI. Sunt niºte legi
extrem de importante pentru corpul profesi-

onal. Din ce am vãzut ºi eu în dezbaterea
publicã este clar cã e o necesitate majorã.
Nu vã ascund faptul cã am discutat cu preºedintele Iohannis acest subiect, pentru cã
este unul dintre lucrurile care ar putea sã aparã
pe agendã chiar în imediata perioadã dupã ce
voi fi ales. Sunt convins cã prin medierea
preºedintelui, prin respectarea acestor douã
principii de care v-am spus, drepturi ºi libertãþi civile pentru cetãþean ºi capacitãþi operaþionale pentru SRI, trebuie sã gãsim cât mai
repede o soluþie pentru cele trei legi”, a rãspuns Hellvig. De asemenea, el a fost întrebat
în ce orizont de timp vede posibilã adoptarea
legilor Big Brother. “Am o speranþã cã între
trei ºi ºase luni vom rezolva aceastã problemã”, a mai spus Hellvig.
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Craiova ºi-a adus aminte
de Grãdina Botanicã
Neîngrijitã ºi aproape sãlbãticitã, Grãdina
Botanicã din Craiova poate cã nu ar fi
stârnit nici acum mila autoritãþilor locale
dacã municipiul nu ar fi fost implicat în
competiþia pentru titlul de Capitalã Culturalã Europeanã. Rãscolind prin documente
vechi ºi parcurgând pagini întregi cu referiri,
dintre care unele cu un conþinut pur ºtiinþific, nu ai cum sã nu remarci destinul palpitant pe care l-a avut aceastã grãdinã publicã, unicã în felul ei.
Marele profesor Alexandru Buia, de
numele cãruia se leagã în primul rând
existenþa Facultãþii de Agriculturã din
Craiova, ºi-a dorit o bazã de cercetare
pentru studenþii sãi. Proiectul s-a dovedit
a fi unul vizionar ºi, ca dintr-o sãmânþã,
avea sã se dezvolte Grãdina Botanicã din
Craiova. Autoritãþile locale au oferit un

parc întreg, iar botaniºtii din þarã s-au
întâlnit sã-i alcãtuiascã planurile. Pe cele
17 hectare se imaginase o grãdinã spectaculoasã, cu un deviz de 10,3 milioane
de lei care a speriat însã Ministerul
Agriculturii de la acea vreme, de unde
marele profesor obþinuse promisiunea
unei finanþãri.
Cum ar fi putut sã arate Grãdina Botanicã din Craiova dacã i se acordau acei bani,
nu putem decât sã ne imaginãm. Cert este
cã, din cei 3,4 milioane de lei oferiþi, o
sumã colosalã pentru acel timp, s-a realizat
o grãdinã ce rivaliza cu prototipurile din
cãrþile de specialitate. S-au creat lacuri, sau amenajat vãi, dealuri ºi munþi ºi s-a
adus vegetaþie. O rigoare ºtiinþificã domnea în toate ºi locul spunea o singurã
poveste: a plantelor.
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Grãdina Botanicã din Craiova a
luat fiinþã în anul 1952 ºi este legatã pentru totdeauna de numele
prof. univ. dr. Alexandru Buia, sub
coordonarea ºtiinþificã a cãruia a
fost ridicatã. Pe atunci, renumitul
profesor era titularul disciplinei de
Botanicã ºi ºef al catedrei fostului
Institut Agronomic din Craiova ºi

sitare din þarã a pus pe hârtie tot
ceea ce ar fi trebuit sã se gãseascã
într-o grãdinã botanicã. Ideile lor
ºtiinþifice au fost trimise Institutului de Proiectãri Bucureºti, care a
realizat schiþa ºi a calculat valoarea construcþiei. A reieºit un deviz
general de 10.345.000 de lei. S-a
considerat însã cã valoarea este

a gândit o grãdinã care sã fie o bazã
de cercetare pentru profesorii ºi
studenþii de la facultãþile de Agronomie ºi Horticulturã ºi, totodatã,
sã fie ºi un loc de „recreere ºi educare pentru frumos a marelui public” („Dezvoltarea învãþãmântului superior agronomic în Oltenia”, Craiova, 1981). S-a cerut
aprobarea Ministerului Agriculturii
ºi sprijinul consiliilor, popular orãºenesc ºi regional Craiova. Ultimul
a reacþionat rapid ºi a repartizat
fostul parc „7 Noiembrie” din oraº,
cu o suprafaþã totalã de 17 hectare
pentru amplasarea grãdinii.

prea mare ºi a fost redus de mai
multe ori pânã s-a ajuns la suma
de 3.450.000 de lei. Ministerul
Agriculturii a avizat, în cele din
urmã, aceastã sumã.

Construitã cu 3,4 milioane de
euro de la Ministerul Agriculturii
Perseverenþa profesorului Alexandru Buia a convins ºi ministerul care, în cele din urmã, i-a dat
ºi el aprobarea de principiu. Cum
terenul fusese repartizat, s-a trecut la întocmirea temei de proiectare ºi organizare a Grãdinii Botanice. O comisie formatã din cadre
didactice de specialitate ºi botaniºti
recunoscuþi din alte centre univer-

Lucrãrile s-au întins pe doi ani
Construcþia a început în acelaºi
an, 1962, ºi s-a întins pe doi ani.
Lucrãrile s-au fãcut eºalonat ºi s-a
realizat întâi centrala termicã cu coº
de fum ºi racord de gaze, apoi cele
patru sere cu o suprafaþã de 730
de metri pãtraþi care trebuiau încãlzite pe timp de iarnã. Demn de
notat este faptul cã serele, pe care
le avem ºi astãzi, au avut de la bun
început toate utilitãþile asigurate:
racord electric, canalizare, alimentare cu apã ºi reþele termice.
Ulterior, din fonduri ocazionale
aprobate de Ministerul Agriculturii, s-au mai executat casa pompelor, camera de captat izvoare, casa
castel de apã de 130 de meri cubi,
instalaþia de udare. S-au amenajat
lacurile ºi intrarea principalã. În
anul 1970, din fonduri puse la dispoziþie de Consiliul Municipal Craiova, s-au betonat aleile, s-au fã-

cut împrejmuirea completã a grãdinii ºi s-a asigurat iluminatul pe
timp de noapte.

Trei lacuri
ºi ºase sectoare de plante
Fostul parc „7 Noiembrie” era
traversat în lung de un pârâiaº care
pornea de la Fântâna Jianu ºi era
alimentat de mai multe izvoare. Sa hotãrât atunci ca, pe traseul acestuia, sã se amenajeze trei lacuri ºi
acestea au fost realizate.
Dar geniul profesorului Alexandru Buia avea sã-ºi punã amprenta asupra corpului exterior al grãdinii. Fiecare petic de pãmânt a
fost folosit într-un scop anume.
Întreaga suprafaþã a Grãdinii Botanice a fost amenajatã pe ºase
sectoare, gândite ºi aranjate astfel încât sã ai ocazia sã te plimbi
într-un veritabil univers al plantelor. ªi ceea ce mai important, tot
ceea ce þi se aºternea la picioare
era documentat ºtiinþific ºi trecut
prin filtrul ºi rigoarea profesorului Alexandru Buia.

verzi ale Universitãþii. ªi asta
pentru cã locul respira viaþã, iar
cercetarea ºtiinþificã încã se fãcea aºa cum îºi dorea profesorul Alexandru Buia.

Pânã ºi muntele Parâng
a fost creat

rea de mojdrean ºi cãrpiniþã, apoi
aniniºurile. Zãvoaiele de sãlcii ºi
plopi coborau scara vegetaþiei spre
Lunca Jiului.

Colecþiile de plante presate,
donaþii de suflet

În sectorul „Provinciile floristice ale globului” se gãseau provincii floristice din diferite regiuni ale
globului: mediteraneanã, caucazianã, chino-japonezã, nord-americanã, deºerturile din America Centralã
ºi Australia.
La „Plante cultivate” se aflau
colecþiile de plante cerealiere, soiurile de viþã-de-vie, specii ºi soiuri de pomi fructiferi, plante oleaginoase, textile, medicinale, toxice, tanate ºi aromatice.
Sectorul „Fitogeografia Olteniei”, care se afla chiar la intrarea
principalã de la Fântâna Jianu, a
fost mult timp un punct spectaculos al grãdinii. A fost gândit sã
fie reprezentat ca o hartã în mi-

Dupã dispariþia marelui profesor Alexandru Buia, care îºi lãsa o
pãrticicã din suflet în rãsadurile
trasate pe terenul unui fost parc
municipal, Grãdina Botanicã a primit ºi colecþia sa particularã de plante presate. În îndelungata carierã
didacticã, reuºise sã gloseze nu
mai puþin de 20.000 de plante pe
care familia acestuia le-a donat pe
toate Grãdinii Botanice. Herbarul
îi poartã numele marelui profesor
ºi este pãstrat ºi acum. Ca un
omagiu adus ctitorului, botanistul
Alexandru Borza a donat ºi el un
herbar Grãdinii.
Crâmpeie din tinereþea fabuloasã a Grãdinii Botanice din Craiova
se mai pãstreazã acum ºi în catalogul de seminþe proprii, cel pe care

niaturã a vegetaþiei din Oltenia.
Profesorul Alexandru Buia ºi-a
imaginat sã redea pânã ºi munþii
ºi dealurile, iar aceste idei chiar
au fost create. Terenul a fost modelat pânã la o înãlþime maximã
de 30 de metri ºi acolo s-a imaginat muntele Parâng. Pe teren au
fost reprezentate, pe rând, pãdurile de cer ºi de gârniþã, de fag ºi
molid. Coborând spre deal, pãdu-

profesorul Alexandru Buia s-a îngrijit sã-l editeze în fiecare an de la
înfiinþare. Colecþia de seminþele
recoltate din diferitele sectoare ale
grãdinii ajunsese sã fie expediatã
la peste 400 de instituþii similare din
þarã ºi din strãinãtate. Asta însemna tot atâtea locuri în care se vorbea la superlativ, recunoscându-ise valoarea ºtiinþificã, de Grãdina
Botanicã din Craiova.

O lume a florilor
Sectorul „Sistematica plantelor”
se întindea, ca ºi acum, pe 3,5 hectare ºi cuprindea plante aranjate în
ordine filogeneticã, adicã grupate
pe genuri, familii, ramuri ºi clase.
Colecþia acestui sector s-a îmbogãþit continuu astfel încât, în anul
1979, numãra peste 1.300 de specii de ferigi, gimnosperme ºi angiosperme.
Pe alte 3,5 hectare se afla sectorul „Ornamental-Pepinierã”, în
colecþie aflându-se specii floricole anuale, bienale, perene ºi bulboase. Florile erau rulate în toatã
perioada de vegetaþie ºi se crea,
se spune, o adevãratã armonie de
culori ºi de forme care delectau
ºi încântau privirea. De asemenea,
se aflau soiuri de trandafiri, arbori,
arbuºti ornamentali ºi liane. Pepiniera era locul unde se producea
material ornamental dendrologic
(arbori, arbuºti, subarbuºti, liane),
unde se aclimatizau plante lemnoase de alte origini care apoi ornamentau locuri anume din Grãdina Botanicã, precum ºi spaþiile
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Sentinþã definitivã!

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Craiovean condamnat la 7 ani de puºcãrie
pentru o evaziune de 2,5 milioane lei
La patru ani de la momentul arestãrii preventive, craioveanul Adrian
Stoiacovici Dragomirescu s-a întors
dupã gratii, de aceastã datã condamnat definitiv. Bãrbatul a primit o pedeapsã de 7 ani închisoare cu executare pentru evaziune fiscalã, fals
în înscrisuri sub semnãturã privatã
Reamintim cã Adrian Stoiacovici Dragomirescu a ajuns în arestul IPJ Dolj în martie 2011, în urma
unei anchete a poliþiºtilor Serviciului de Investigarea Fraudelor Dolj
sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova. Craioveanul, care avea
atunci 41 de ani, a fost arestat preventiv pentru evaziune fiscalã, fals
în înscrisuri sub semnãturã privatã ºi uz de fals dupã ce oamenii
legii au stabilit cã, în calitate de
administrator al unei societãþi comerciale, a creat un prejudiciu la
bugetul de stat în valoare de peste
3.000.000 de lei prin sustragerea
de la plata obligaþiilor fiscale.

ºi uz de fals ºi are de achitat
2.582.267,75 lei cãtre DGFP Dolj,
acesta fiind prejudiciul creat prin
activitatea infracþionalã. Hotãrârea
definitivã a fost pronunþatã luni de
Curtea de Apel Craiova, iar bãrbatul
s-a prezentat, în aceeaºi searã, cu
bagajele fãcute, la arestul IPJ Dolj.

În urma cercetãrilor efectuate,
poliþiºtii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Dolj,
sub coordonarea unui procuror de
la Parchetul de pe lângã Curtea de
Apel Craiova, au reuºit sã stabileascã ºi sã probeze faptul cã Adrian Stoiacovici Dragomirescu, de
41 de ani, din Craiova, în calitate
de administrator al SC Kata Impex SRL, cu sediul în comuna Podari, în perioada iunie 2008 – decembrie 2008, nu a raportat la
organele fiscale toatã activitatea
economico-financiarã desfãºuratã. Mai exact, acesta a înregistrat
în evidenþele contabile achiziþii
fictive de cereale de la persoane

fizice ºi juridice ºi nu a evidenþiat
operaþiunile reale pe care le desfãºura (achiziþiona cereale pe care
le vindea ulterior fãrã a întocmi
documentele financiare legale),
iar în acest fel s-a sustras de la
plata obligaþiilor fiscale cãtre bugetul consolidat al statului (taxe
ºi impozite) cu suma de 3.353.124
lei, dupã cum declarau la momentul respectiv reprezentanþii Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova. Ulterior, pentru a ºterge
urmele activitãþii infracþionale, în
februarie 2009, Dragomirescu a
cesionat pãrþile sociale ale firmei
cãtre persoane care nu aveau un
domiciliu stabil, schimbând denumirea societãþii în Vip Consulting
Construct SRL ºi i-a mutat sediul
undeva în Bucureºti.
Poliþiºtii ºi procurorii au reuºit
sã dea de urma persoanelor cãrora craioveanul le-a cesionat, pe
hârtie, pãrþile sociale ale firmei,
acestea precizând cã nu au semnat nimic ºi nu au primit nici un
fel de document de la inculpat. De
asemenea, în urma expertizei criminalistice grafologice s-a constatat cã semnãturile de pe documente
nu aparþineau celor douã persoane, ci fuseserã falsificate de craiovean. Oamenii legii nu i-au pierdut însã urma, ºi-au continuat in-

vestigaþiile, iar joi, 17 martie 2011,
procurorul de caz a dispus reþinerea bãrbatului pentru 24 de ore. În
aceeaºi zi, Adrian Stoiacovici Dragomirescu a fost prezentat Tribunalului Dolj, care a admis propunerea Parchetului ºi a emis mandat de arestare preventivã pe o
perioadã de 29 de zile pe numele
acestuia. În sarcina lui au fost reþinute infracþiunile de fals în înscrisuri sub semnãturã privatã, uz de
fals ºi evaziune fiscalã.

9 ani de închisoare
la Tribunalul Dolj
Pe 19 aprilie 2011 se înregistra
pe rolul Tribunalului Dolj dosarul
în care craioveanul Adrian Stoiacovici Dragomirescu era trimis în
judecatã, pe 27 aprilie fiind eliberat sub control judiciar. Dupã mai
bine de doi ani de proces, pe 18
iulie 2013, judecãtorii Tribunalului
Dolj pronunþau sentinþa penalã numãrul 330 prin care îl condamnau
pe craiovean la o pedeapsã de 9
ani închisoare cu executare. Instanþa dispunea, în aceeaºi hotã-

râre, ca inculpatul sã nu fie administrator, director sau reprezentant
legal al unei societãþi comerciale ºi
îl obliga la plata sumei de 2.582.
267,75 cãtre Direcþia Generalã a
Finanþelor Publice (DGFP) Dolj,
reprezentând impozit pe profit ºi
TVA pe care nu le-a achitat cãtre
stat potrivit legii.
Inculpatul, reprezentanþii DGFP
Dolj, dar ºi procurorii au formulat
apel în cauzã, iar luni, 23 februarie a.c., Curtea de Apel Craiova a
pronunþat sentinþa definitivã. Cel
mai câºtigat a ieºit Dragomirescu,
acesta alegându-se cu pedeapsa
redusã de la 9, la 7 ani închisoare.
Suma pe care o are de achitat cãtre DGFP a rãmas aceeaºi, inculpatul având de plãtit în plus ºi
5.280 lei cheltuieli judiciare cãtre
stat. Sentinþa este definitivã, iar
bãrbatul, care aºtepta pronunþarea,
s-a prezentat singur, luni seara, la
Poliþie, fiind încarcerat în arestul
IPJ Dolj. Urmeazã sã fie transferat în penitenciar pentru ispãºirea
pedepsei, dupã cum ne-au declarat, ieri, reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj.

Craioveancã rãnitã în accident Au furat din garajul Primãriei
pe bulevardul „1 Mai” Drãgoteºti
Un tânãr de 19 ani, din
comuna Drãgoteºti, a fost
arestat, ieri, pe 30 de zile,
iar partenera sa este
cercetatã sub control
judiciar, dupã ce poliþiºtii
au stabilit cã aceºtia au
comis trei furturi, unul
dintre ele în dauna
Primãriei Drãgoteºti.

O ºoferiþã de 29 de ani,
din Craiova, a ajuns la
Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, luni
seara, în urma unui
accident de circulaþie
petrecut pe bulevardul „1
Mai” din Craiova. Femeia
nu a acordat prioritate
unui autoturism care
circula regulamentar,
ciocnindu-se de el.
Din primele cercetãri ale poliþiºtilor Biroului Rutier Craiova s-a stabilit faptul cã
Maria Jega, de 29 de ani, din Craiova, în
timp ce conducea un autoturism Cielo, pe
bulevardul „1 Mai”, ajunsã la intersecþia
cu strada „Dr. N. I. Siseºti”, în timp ce
efectua virajul la stânga, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism Opel condus, din sens opus, de Marian Dragotã,

de 23 de ani, din comuna Calopãr, intrând
în coliziune cu acesta.
În urma accidentului a rezultat rãnirea
uºoarã a ºoferiþei, care a fost transportatã
la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Poliþiºtii continuã cercetãrile pentru stabilirea cu exactitate a împrejurãrilor în care s-a produs evenimentul, dupã
cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, poliþiºtii din cadrul Secþiei 5 Poliþie Ruralã Pieleºti i-au reþinut, luni seara, pe 24 de ore,
pe Mirel Niculici, de 19 ani, ºi Ionica Nicolae, de 35 de ani, ambii din comuna Drãgoteºti, suspectaþi de comiterea a trei infracþiuni de furt. Anchetatorii au stabilit
în urma investigaþiilor faptul cã, în perioada 17 ianuarie – 22 februarie au comis
douã furturi din anexe gospodãreºti ºi un
furt din garajul Primãriei Drãgoteºti, de
unde au sustras mai multe bunuri, prin ac-

tivitatea infracþionalã a celor doi fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 2300 lei.
În urma analizãrii materialului probator
împreunã cu procurorul de caz, oamenii
legii i-au reþinut pe cei doi, pentru 24 ore,
fiind introduºi în arestul IPJ Dolj, iar ieri
dupã-amiazã i-au prezentat magistraþilor
Judecãtoriei Craiova cu propunere de arestare preventivã. Instanþa a emis mandat
de arestare pe numele tânãrului de 19 ani,
în timp ce femeia a fost pusã în libertate
sub control judiciar.
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Despre imunitatea
parlamentarã la francezi
MIRCEA CANÞÃR
Parlamentul francez, mai
exact Assemblee Nationale, corespondentul Camerei Deputaþilor de la noi, s-a trezit, la 11 februarie a.c., cu o solicitare din
partea justiþiei de ridicare a imunitãþii deputatului ºi primarului de
Levallois – Perret, Patrick Balkany (UMP), foarte apropiat de
Nicolas Sarkozy, acuzat de fapte de corupþie, fraudã fiscalã ºi
spãlare de bani de Parchetul Naþional Financiar, omologul Direcþiei Naþionale Anticorupþie. Judecãtorii de instrucþie Renaud
Van Ruymbeke ºi Patricia Simon, cunoscuþi din anchete anterioare, care au rãzbit din presa din Hexagon, dispun de probe riguroase împotriva celui cãruia îi solicitã ridicarea imunitãþii parlamentare, pentru a-l pune

sub control judiciar. Pãienjeniºul
de afaceri în care este prins deputatul UMP Patrick Balkany
este unul impresionant, din moment ce i s-a descoperit o vilã la
Marrakech, în Maroc, ºi alta la
Saint Martin, în Antile, pe lângã
bãnuiala însuºirii unui „mãrunþiº”
de 5 milioane de dolari (4,4 milioane de euro), viraþi, în 2009,
într-un cont deþinut la banca
Commerzbank din Singapore de
un ºeic saudit, Mohamed ben
Issa al-Jaber, antreprenorul unui
proiect faraonic de 950 milioane de euro la Levallois – Perret. Patrick Balkany mai este
agãþat ºi cu alte fapte de corupþie. Presa francezã a prezentat
cu detaºare cazul, în zilele din
urmã, reiterând dispoziþiile care
asigurã parlamentarilor un regim

juridic derogatoriu dreptului comun. Imunitatea parlamentarã în
Franþa este reglementatã prin
articolul 26 al Constituþiei: „Aucun membre du Parlament ne
peut faire l’objet, en matiere
criminelle ou correctionnelle,
d’une arrestation ou de toute
autre mesure privative ou restrictive de liberte qu’avec
l’autorisation du bureau de
l’assemblee dont il fait partie.
Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou delit
flagrant ou de condamnation
definitive”. Cu alte cuvinte, ca
principiu general, imunitatea este
menitã a proteja legislatorul, care
nu poate face obiectul presiunii
din partea puterii politice, juridice sau al intereselor private ºi
de a asigura independenþa sa la

vot. ªi la francezi, autorizarea
biroului Assemblee Nationale
este automatã în caz de crimã,
delict flagrant sau condamnare
definitivã ºi poate fi acordatã –
prin deliberare – când un parlamentar face obiectul în materiei
criminalã, corecþionalã, unei
arestãri sau mãsuri privative sau
restrictive de libertate. Dupã
revizuirea constituþionalã din
1955, Senatul a refuzat, în ºapte
rânduri, 17 solicitãri ale justiþiei
de ridicare a imunitãþii unor senatori, ultimul caz, extrem de
mediatizat, fiind al antreprenorului Serge Dassault, cãruia i sa refuzat de douã ori ridicarea
imunitãþii, el însuºi solicitând-o,
afirmând cã doreºte sã-ºi probeze nevinovãþia în afaceri legate de oraºul Corbeil-Essonnes, la

care fusese primar între 19952009. Assemblee Nationale s-a
arãtat mai cooperantã: din 14 solicitãri, la cele mai multe biroul
sãu a rãspuns pozitiv. În comparaþie cu Assemblee Nationale ºi
Senatul din Franþa, maºinãria comisiilor juridice din Parlamentul
României funcþioneazã ca unsã.
Indignarea de circumstanþã survine când comisiile juridice chiar
încearcã sã se dumireascã despre ceea ce este vorba, în solicitãrile primite, reprimându-ºi
temporar entuziasmul. Partea
proastã a lucrurilor este cã nimeni la Comisia Europeanã sau
Consiliul European nu ia în seamã cât de departe... faþã de francezi, sunt românii. În sensul bun,
adicã cel al recomandãrilor de
toate felurile.

Doljul se confruntã cu un proces constant
de îmbãtrânire demograficã
Îmbãtrânirea demograficã este un proces cu
care judeþul Dolj se confruntã de ani de zile, în
mod constant numãrul populaþiei adulte ºi vârstnice fiind în creºtere, concomitent cu o scãdere a
numãrului tinerilor. Aceastã concluzie poate fi
desprinsã ºi din Raportul stãrii de sãnãtate a co-

munitãþii pe anul 2013, publicat de DSP Dolj la
începutul acestei sãptãmâni. Populaþia peste 65
ani reprezenta, în anul 2013, 17,21% din populaþie. Procentul era mai crescut în mediul rural
23,79% (12,24 % în mediul urban) ºi la sexul
feminin 19,81% (14,44% la sexul masculin).
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Speranþa de viaþã la naºtere în
judeþul Dolj în 2013 a fost 75,84
ani, mai crescutã la sexul feminin
79,75 ani (sexul masculin – 72,02
ani). Durata medie a vieþii în judeþul Dolj în 2013 a fost 74,18 ani,
mai crescutã la sexul feminin 77,55
ani (sexul masculin – 70,9 ani) ºi
în mediul urban 75,39 ani (mediul
rural 72,65 ani). Natalitatea este în
scãdere, în timp ce sporul natural
deºi a rãmas negativ s-a îmbunã-

tãþit. De asemenea, mortalitatea
generalã a fost în scãdere. În privinþa cauzelor de deces, pe primele trei locuri se situeazã decesele
provocate de boli ale aparatului circulator, tumori ºi boli ale aparatului digestiv. Mediul urban copiazã
acelaºi model pe primele trei locuri,
însã pentru mediul rural locul al
treilea este ocupat de decesele survenite prin bolile aparatului respirator.

Printre localitãþile nominalizate
ca având populaþie îmbãtrânitã,
natalitate scãzutã, mortalitate crescutã ºi spor natural negativ (localitãþi cu probleme demografice) se
numãrã Seaca de Pãdure, Gogoºu, Botoºeºti Paia, Brabova ºi Bulzeºti.
Mortalitatea infantilã – în creºtere faþã de anul precedent – a fost
mai scãzutã în urban decât în mediul rural. În ceea ce priveºte mortalitatea maternã, indicatorul a înregistrat în
2013 o valoare în creºtere faþã de anii 2011 ºi
2012, perioadã în care
nu s-au înregistrat decese materne potrivit raportului DSP.

Tuberculoza rãmâne o
problemã de sãnãtate
publicã în judeþul Dolj
Probleme de sãnãtate
pentru judeþul Dolj pot fi
considerate hipertensiunea arterialã, diabetul,
cardiopatia ischemicã
cronicã, tumorile, ciroza ºi alte hepatite cronice, tulburãrile mentale ºi
de
comportament,
BPCO, boala ulceroasã
ºi bolile cerebro-vasculare. O problemã de sã-

nãtate este tuberculoza, consideratã un adevãrat barometru al nivelului de trai al populaþiei, situând
Doljul în anul 2013, conform cifrelor operative de la Institutul „M.
Nasta” pe locul întâi în ceea ce
priveºte incidenþa globalã prin tuberculozã (cazuri noi ºi recidive)
cu o valoare de 113,0% (în scãdere faþã de anul precedent când s-a
înregistrat valoarea 123,4%) ºi locul trei în ceea ce priveºte incidenþa
(cazuri noi) cu o valoare de 90,8%
(în scãdere faþã de anul 2012 când
s-a înregistrat valoarea 99,4%).

Frecvenþa spitalizãrii, în creºtere
În anul 2013, morbiditatea prin
boli transmisibile situeazã pe primele locuri infecþiile acute de cãi
respiratorii superioare (7138,76 o/
oooo), pneumonia acutã viralã
(1381,03 o/oooo), infecþiile acute
de cãi respiratorii inferioare
(1198,82 o/oooo), BDA ( 560,30
o/oooo ), giardiozã (296,11 o/
oooo), varicela (207,9 o/oooo). Ca
o concluzie generalã anul 2013 s-a

caracterizat prin patologie respiratorie, digestivã.
Structura morbiditãþii spitalizate pe afecþiuni situeazã pe primele
locuri bolile aparatului respirator,
bolile aparatului digestiv ºi bolile
aparatului circulator. Frecvenþa
spitalizãrii în 2013 a fost 21,29%
în creºtere faþã de anul 2012 cu
0,42%. Potrivit reprezentanþilor
Direcþiei de Sãnãtate Publicã, serviciile de sãnãtate din judeþul Dolj,
în structura lor actualã, pot asigura ameliorarea stãrii de sãnãtate a
populaþiei judeþului mai ales prin
derularea de Programe de sãnãtate, centrate pe principalele probleme evidenþiate în Raport.
Numãrul persoanelor cu handicap înregistrate a fost de
15.054. Au predominat adulþii în
procent de 86,95 %, dintre persoane 24.36 % sunt cele aparþinând tipului mintal, urmate de tipurile fizic (18,65%) ºi somatic
(16,95%). 95,85% au fost neinstituþionalizate, iar 56,86 % sunt
din mediul urban.
RADU ILICEANU
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Primul
Primul târg
târg al
al întreprinderilor
întreprinderilor simulate
simulate
Studenþii Facultãþii de Economie ºi
Administrarea Afacerilor (FEAA),
din cadrul Universitãþii din Craiova,
au participat, în zilele de 20 ºi 21 fe-

bruarie, la primul târg al întreprinderilor simulate organizat la Universitatea Politehnicã din Bucureºti, în
cadrul proiectului SIMPRACT.
cializare de electronice, respectiv
industria mobilei. Utilizând platforma ROCT destinatã activitãþii
acestor tipuri de întreprinderi,
studenþii au simulat, exact ca în
viaþa realã, înfiinþarea ºi funcþionarea unei companii, sub îndrumarea profesorilor coordonatori
din cadrul FEAA.
Proiectul SIMPRACT ºi-a propus, printre altele, implicarea
a 7.000 de studenþi cuprinºi însistemul naþional de învãþãmânt,
proveniþi de la 8 universitãþi, în
activitãþi de consiliere ºi orientare profesionalã directã. Dintre
aceºtia, 2.250 de studenþi vor fi
implicaþi în stagii de practicã în
întreprinderi simulate, iar 500 de
studenþi vor participa la stagii de
practicã în întreprinderi reale.

Studenþii craioveni au organizat ºi prezentat la târg cinci standuri ale unor întreprinderi simu-

late, din diferite domenii de activitate, precum cel hotelier, servicii de curierat, producþie ºi comer-

Douã premii de excelenþã

Proiectul este realizat în parteneriat de Academia de Studii

Economice Bucureºti, Universitatea „Ovidius” din Constanþa,
Universitatea „Dunãrea de Jos”
din Galaþi, Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Tehnicã „Gheorghe Asachi” din Iaºi,
Universitatea Valahia din Târgo-

viºte, Universitatea „Constantin
Brâncuºi” din Târgu Jiu ºi Asociaþia Patronatul Tinerilor Întreprinzãtori din România. Munca ºi
eforturile studenþilor ºi ale cadrelor didactice au fost rãsplãtite de
cãtre juriu cu douã premii de excelenþã.

În Programul Prima Casã, pentru 2015,

350 milioane lei sunt disponibili
pentru Programul „Prima maºinã” FNGCIMM a împãrþit plafoanele celor
17 finanþatori participanþi

Programul „Prima maºinã” a primit un plafon de 350 milioane lei pentru anul
2015, în vederea emiterii de garanþii pentru achiziþionarea de autoturisme noi, iar
termenul de înscriere a fost prelungit, pentru a permite ºi altor finanþatori sã se
alãture programului. Astfel, finanþatorii care nu au depus cererile de înscriere în
program la finalul anului 2014 au posibilitatea depunerii ofertelor cel mai târziu
pânã la data de 2 martie 2015, ora 24.00.
Cererile de înscriere în program vor
fi însoþite de declaraþiile pe propria
rãspundere, semnate ºi asumate de
cãtre reprezentanþii legali ai finanþatorilor, privind angajamentul de respectare
a încadrãrii costului finanþãrii cu
garanþie guvernamentalã în marja
maximã de 3% peste indicele ROBOR
la 6 luni (ROBOR 6M), precum ºi
nivelul costurilor totale pe care le vor
aplica pentru finanþãrile ce vor fi
acordate ºi valoarea totalã estimatã a
garanþiilor ce vor fi accesate în 2015.
„Pânã în acest moment s-au înscris în
program 10 finanþatori: BCR, BRD,
CEC Bank, Porsche Bank România,
Alpha Bank, CREDITCOOP, ING
Bank, RCI Leasing România IFN, IFN
Comsig Leasing S.A. ºi MercedesBenz Leasing IFN S.A.”, a precizat
Gheorghe Lãpãdat, directorul general
al Fondului Local de Garantare Craiova, filiala FNGCIM.

Un avans de minimum
5% din preþul de achiziþie
al autoturismului
Programul de stimulare a cumpãrãrii de
autoturisme noi permite persoanelor fizice
achiziþionarea unui autoturism nou prin
contractarea de credite garantate de stat în
procent de maximum 50%. Pot beneficia
de avantajele programului, persoanele care
la data solicitãrii creditului, au vârsta
minimã de 18 ani ºi capacitate deplinã de
exerciþiu, declarã pe propria rãspundere cã
nu au mai deþinut în proprietate un autoturism nou, nu înregistreazã restanþe la plata
altor credite bancare ºi nu au obligaþii de
platã restante la bugetul general consolidat.
De asemenea, potenþialii beneficiari trebuie
sã dispunã de un avans de minimum 5%
din preþul de achiziþie al autoturismului,
care va fi asigurat printr-o poliþã de
asigurare de tip CASCO, pe toatã durata
de valabilitate a garanþiei.

FNGCIMM a efectuat alocãrile de sume
pentru acordarea de garanþii între cei 17 finanþatori participanþi în cadrul Programului
Prima Casã. “Plafonul total este în valoare
de 2,5 mld. lei ºi va fi utilizat în condiþiile
împãrþirii în mod egal a riscurilor ºi a pierderilor între statul român, reprezentat de

Ministerul Finanþelor Publice, prin
FNGCIMM ºi finanþatori”, a precizat Gheorghe Lãpãdat, directorul general al Fondului
Local de Garantare Craiova, Filiala
FNGCIMM. Alocãrile de sume au fost realizate de cãtre FNGCIMM cu acordul Ministerului Finanþelor Publice, în funcþie de estimãrile bãncilor partenere privind volumul garanþiilor ce vor fi acordate în anul
2015, precum ºi de valoarea garanþiilor
acordate de fiecare finanþator în anul
2014. Pentru a asigura o bunã dinamicã a fondurilor alocate, conform prevederilor legale incidente, FNGCIMM
este autorizat sã evalueze cel puþin trimestrial modul de utilizare de cãtre finanþatori a sumelor alocate ºi sã efectueze redistribuiri între finanþatori în funcþie de gradul de utilizare a acestora.

Ford Company va prezenta la Salonul
Auto de la Geneva noul Focus RS
Ford Motor Company va prezenta noul
hatchback de înaltã performanþã Focus RS
pentru prima datã la un salon auto. Totodatã, Salonul Auto de la Geneva din acest an
va marca si debutul în Europa al „supercar-ului” Ford GT. Ford va prezenta, de
asemenea, gama sa completã de modele
Ford Performance pentru Europa, inclusiv noile Focus ST ºi Focus ST diesel ºi
Fiesta ST. În plus, variantele Coupe si
Convertible ale noului Ford Mustang vor
fi expuse pentru vizitatorii salonului. Jim
Farley, Vicepreºedinte Executiv Ford Motor Company ºi preºedinte pentru Europa,Orientul Mijlociu ºi Africa, alãturi de
Raj Nair, vicepreºedinte Ford Motor Company, Divizia de Dezvoltare Globalã a Produselor, vor gãzdui o conferinþã de presã
la ora 10.30 ora localã (respectiv 11.30

ora României) în data de 3 martie, la standul Ford, Hala 5, PalExpo, Geneva. Din 4
martie, gamei de modele Ford Performance i se vor alãtura la standul Ford noile variante sport, dinamice, ale noilor SUV-uri
Ford Edge, Kuga ºi EcoSport, noul Mondeo, noul SAV S-MAX ºi noul Focus.
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Universitatea din Craiova, pregãtitã
pentru un parteneriat cu japonezii
O delegaþie româno-japonezã s-a aflat, ieri, la Craiova, în vederea lansãrii unui proiect intercultural. Gazda întâlnirii a fost Universitatea din Craiova. S-a discutat doar preliminar, în perioada
urmãtoare urmând sã fie puse la punct toate detaliile colaborãrii.
Rectoratul Universitãþii din Craiova a fost, ieri, gazda unei întâlniri între reprezentanþii instituþiei de
învãþãmânt superior ºi cei ai Asociaþiei Româno-Japoneze de Educaþie ºi ªtiinþe (ARJEª). Vizita a
avut loc în cadrul Forumului Internaþional „Omul ºi Universul” ºi
a avut drept scop lansarea proiectului „Orizonturi fãrã frontiere în
ºtiinþa ºi educaþia interculturalã”.
Manifestarea are girul academicia-

nului Gheorghe Pãun, care, din
pãcate, nu a putut fi prezent la întâlnire, din motive obiective. La
întâlnire, din partea ARJEª, au fost
prezenþi Fukumori Masafumi,
Koyama Masashi, Corina
Oprescu, Gheorghe Rotaru,
Emil Oprescu. Universitatea din
Craiova a fost reprezentatã de prorectorul prof. univ. dr. Cristiana
Teodorescu, prof, univ. dr. ing.
Nicolae Giugea ºi prof.univ. Cris-

tian Valeriu Stanciu, purtãtor de
cuvânt al Universitãþii din Craiova.

E doar un început
Întâlnirea de ieri a fost una doar
preliminarã, dar cu ºanse mari de
reuºitã în ceea ce priveºte încheierea unui parteneriat între Universitatea din Craiova ºi japonezi.
„Pentru noi, este un fapt de bun
augur, care lanseazã o punte între
culturile celor douã þãri. Încercãm
de mai mult timp sã înfiinþãm ºi o
catedrã de limba japonezã la Craiova ºi sper sã reuºim. Sunt multe
legãturi culturale între noi, fiind deschiºi oricãrei colaborãri. Va avea
loc ºi un schimb de experienþã între Universitatea noastrã ºi cele din
Japonia, în cadrul cãruia vom trimite studenþi ºi cadre didactice la
specializare”, a declarat prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu.

„Cred cã putem vorbi despre
un pionierat”
Emil Oprescu, secretar al Consiliului ªtiinþific al ARJEª, a punctat, la rândul sãu: „Cred cã putem
vorbi despre un pionierat. Cu acest
proiect, aflat ºi sub egida
UNESCO, venim la împlinirea a 50
de ani de la reluarea relaþiilor di-

gvistice îmbunãtãþite ale profesorilor, în limbi
de circulaþie internaþionalã etc. Diseminarea
experienþelor va avea loc în cadrul Simpozionului judeþean „Impactul proiectelor europene asupra dezvoltãrii profesionale ºi europene”, pe 15 mai, la Liceul „Horia Vintilã”.
CRISTI PÃTRU

Inaugurare la „Fraþi Buzeºti”
Astãzi, la ora 12.30, la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” va fi inaugurat
un laborator modern de informaticã. Acesta a fost realizat cu sprijinul
„Kaufland” ºi al ªcolii
de Valori, prin donaþiile clienþilor Companiei
multinaþionale. Campania s-a desfãºurat în
perioada decembrie
2014 – februarie 2015,
a cuprins întreaga þarã
ºi a avut drept scop
utilarea cu tehnicã informaticã de ultimã
generaþie a unor unitãþi de învãþãmânt.
CRISTI PÃTRU

Japonezi fermecaþi de Craiova
Reprezentanþii japonezi au avut
ºi ei cuvinte de laudã. „La noi, este
un ceremonial, cel de servire a ceaiului, când, în urma unei vizite, îi
spunem gazdei cã avem o singurã
viaþã ºi întâlnirea ne va marca tot timpul, deoarece nu ºtim dacã ne vom
mai întâlni vreodatã. Eu sper sã continuãm sã ne mai vedem”, a spus
Fukamori Masafumi. La rândul
sãu, Koyama Masashi a precizat:
„Vrem sã trecem peste reticenþa tinerilor japonezi ºi sã le arãtãm cã în
România pot sã-ºi desãvârºeascã

pregãtirea. Am rãmas plãcut impresionat de cele vãzute aici. Aveþi un
oraº frumos, plin de viaþã.”

Onoruri pentru Universitatea din
Craiova
La sfârºitul întâlnirii, prof. univ.
dr. Cristiana Teodorescu a fost
onoratã, atât în nume personal, cât
ºi în cel al instituþiei de învãþãmânt
universitar, cu mai multe premii.
Cel care a înmânat distincþiile a fost
Gheorghe Rotaru, vicepreºedinte al ARJEª. „Sunt onorat sã înmânez, printre altele, „Steaua limbii române”, „Columna românismului” ºi eºarfa care dã aceastã
aurã de recunoaºtere a promovãrii
culturii naþionale de cãtre Universitatea din Craiova. Este o instituþie de învãþãmânt superior care
face cinste României”.
CRISTI PÃTRU

„Fidelitate” – al treilea
spectacol din seria
„Colibri într-un ACT”

La Segarcea, profesorii se instruiesc
modern
Liceul Tehnologic „Horia Vintilã” Segarcea este beneficiarul Proiectului „Erasmus”, sub denumirea
«Dezvoltarea competenþelor profesionale ale cadrelor didactice de la
Liceul tehnologic „Horia Vintilã”
într-un cadru cultural european». În
timpul desfãºurãrii acestui proiect,
din octombrie 2014 ºi pânã în februarie 2015, profesorii s-au deplasat în Irlanda, Turcia ºi Olanda, în
schimburi de experienþã, ultima activitate de acest fel urmând sã aibã
loc în aprilie acest an. Printre obiectivele urmãrite se aflã profesarea unui management
modern, atât la nivelul claselor, cât ºi la cel al
unitãþii în sine; utilizarea preponderentã a metodelor activ-participative în procesul de predare-învãþare-evaluare, adaptate noilor programe de învãþare europene; competenþe lin-

plomatice dintre România ºi Japonia. Este, acum, doar ceva preliminar, pânã la finalizarea parteneriatului trebuind sã treacã doi ani,
în timpul cãrora se vor desfãºura
mai multe schimburi de experienþã. Suntem convinºi cã parteneriatul se va realiza”.

Mâine, 26 februarie, la ora 19.00, craiovenii vor
putea vedea pe scena Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” reprezentaþia „Fidelitate”, de Chazz Palminteri, o producþie a Teatrului ACT ºi Fundaþiei Carta.
„O poveste americanã… dar ºi o analizã plinã de vigoare ºi umor a vieþii de cuplu”, spune regizorul Dragoº Câmpan, subliniind cã „aceastã piesã este pentru
prima oarã pusã în scenã în România. Existã numeroase montãri pe scenele americane, precum ºi o ecranizare de succes în regia lui Paul Mazursky avându-l
în distribuþie chiar pe autor”. Scenografia este realizatã de Maria Dore, iar în distribuþie îi regãsim pe
actorii Adelaida Zamfira, Gheorghe Ifrim ºi Florin Busuioc. „Fidelitate” se adreseazã
unui public de peste 16 ani, care îºi poate procura bilete de la Agenþia teatrului, la preþul
de 20 de lei. Spectacolul este al treilea din cadrul parteneriatului „Colibri într-un ACT”,
încheiat între Teatrul craiovean „Colibri” ºi Teatrul bucureºtean „ACT”, dupã „Absolut!”
(9 decembrie 2014 ) ºi „Dumnezeul de a doua zi” (28 ianuarie 2015).
MAGDA BRATU

Dansatorii Casei de Culturã
„Traian Demetrescu” vor concura la Viena

Formaþia de dans „Style Dance” a Casei de Culturã „Traian Demetrescu”, coordonatã de profesor voluntar Ana Maria Traºcã, va participa, în
perioada 27 februarie – 1 martie, la Festivalul de
Dans Modern „Vienna Dance Open 2015”, în

Viena (Austria). Potrivit reprezentanþilor instituþiei, «competiþia va avea loc în cadrul
organizaþiei internaþionale „Open Dance Fest”
care desfãºoarã ºi promoveazã diferite activitãþi precum competiþii de dans, festivaluri
folclorice, de artã, de comedie, de literaturã
etc. Misiunea organizaþiei este de a crea relaþii durabile între oraºele europene, în scopul promovãrii diferitelor culturi». Anul acesta vor concura formaþii din Franþa, Polonia,
Ucraina, Grecia, Turcia, Serbia, Bosnia ºi Herþegovina, Croaþia, Rusia, Cehia, Slovacia, Bulgaria,
Ungaria, Slovenia, Macedonia etc., care au mai participat ºi în ediþiile anterioare.
MAGDA BRATU
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Se deschide
deschide Târgul
Târgul de
de Carte
Carte GAUDE
GAUDEAMUS.
AMUS.
Se
64
64 de
de expozanþi
expozanþi ºiºi peste
peste 80
80 de
de evenimente
evenimente în
în 55 zile!
zile!
Accesul publicului în foaierul Teatrului Naþional Craiova este
liber, iar programul de vizitare – între orele 10.00 ºi 18.00

 Deschiderea oficialã a celei de-a XIV-a ediþii a Târgului de
Carte GAUDEAMUS are loc astãzi, ora 12.00, în foaierul TNC.
 Programul de vizitare: de astãzi pânã sâmbãtã, între orele
10.00 ºi 18.00, ºi duminicã, între orele 10.00 ºi 15.00.
 Intrarea este liberã pentru toate categoriile de public.
 Cotidianul „Cuvântul Libertãþii” este partener media ºi la
aceastã ediþie a Târgului de Carte de la Craiova.

Al 85-lea târg organizat
sub brandul GAUDEAMUS
ªi în acest an, conform unei tradiþii care împlineºte 14 ani, Târgul
GAUDEAMUS Craiova deschide
seria evenimentelor pe care Radio
România le organizeazã sub acest
nume în cadrul Programului LECTURA. Proiect de anvergurã naþionalã, iniþiat ºi derulat de Radio România, acesta are ca principal obiectiv susþinerea pieþei de carte din
þara noastrã prin evenimente de tip
expoziþional ºi proiecte conexe.
Palmaresul cumulat al Programului, în intervalul 1994 – 2014,
însumeazã 84 de târguri organizate sub brandul GAUDEAMUS,
aproape 9.400 de expozanþi,
2.400.000 de vizitatori ºi circa
9.500 de evenimente. Principalele
componente ale programului sunt:
Târgul Internaþional GAUDEAMUS Carte de Învãþãturã (21 de
ediþii), Caravana GAUDEAMUS
(Cluj-Napoca – 15 ediþii, Craiova
– 13 ediþii, Timiºoara – 9 ediþii,
Litoral – Mamaia/Constanþa – 6 ediþii, Sibiu ºi Târgu Mureº – câte 3
ediþii, Oradea – o ediþie), Târgul
GAUDEAMUS Carte ªcolarã (12
ediþii) ºi alte proiecte.

ºi „De ce mai eºti în România?”
(ora 14.30) se regãsesc în programul zilei de astãzi, mâine publicul
fiind invitat sã se implice în alte
douã dezbateri: „Cititul dãuneazã
grav inculturii” (ora 12.00) ºi „Ce
mai e nou în literaturã?” (ora
14.30). Tot mâine va avea loc Concursul Naþional de Lecturã „Mircea Nedelciu” – faza regionalã (ora
13.00) ºi va fi lansat volumul
„Cultura popularã la români. Context istoric ºi specific cultural” –
coordonatori Cornel Bãlosu (ºeful
Secþiei de Etnografie a Muzeului
Olteniei) ºi Nicolae Mihai (Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C.S.
Nicolãescu-Plopºor” din Craiova,
al Academiei Române).

Caricaturi de Gogu Neagoe
ºi o prezentare
a Casei de Modã Ilinca
Pe lângã proiectele deja tradiþionale, Târgul GAUDEAMUS aduce ºi noutãþi la aceastã ediþie. Una

Ajuns la cea de-a XIV-a ediþie la Craiova, Târgul de Carte GAUDEAMUS îºi deschide porþile
pentru public, astãzi, în foaierul Teatrului Naþional „Marin Sorescu”, unde poate fi vizitat pânã
duminicã, 1 martie, dupã prânz. Organizat de
Radio România, prin Centrul Cultural Media Radio România ºi Radio România Oltenia Craiova,
evenimentul – al 85-lea în seria târgurilor GAUDEAMUS – este primul din caravana care strãbate þara în 2015, urmând sã ajungã apoi la ClujNapoca, Oradea ºi pe litoral.
„Recorduri absolute” au anunþat organizatorii la
aceastã ediþie: 64 de expozanþi reuniþi în 40 de stan-
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tra ca amintire de la târg caricatura. Prezentã la GAUDEAMUS
2015 – ca, de altfel, la toate ediþiile
– va fi Casa de Modã Ilinca, sub al
cãrei blazon, mâine, va avea loc o
prezentare de vestimentaþie din
colecþia de primãvarã, cu rochii
pictate manual.
O altã noutate vizitatorii vor gãsi
la standul „Scriitori din radio”, unde
se aflã cãrþi ale autorilor din radioul
public. „În fiecare dintre cele cinci
zile ale târgului, primii zece vizitatori ai standului vor primi, gratuit,
de la scriitorii din Radio România
Oltenia Craiova, cãrþi cu autograf”,
a precizat Ioana Lãdaru, redactorºef adjunct al postului.

Donaþi în cadrul campaniei
„Cãrþile se întorc acasã”!
Ediþia din acest an va constitui ºi
cadrul pentru reluarea câtorva dintre proiectele deja tradiþionale, cum
spuneam, iniþiate ºi derulate de Radio România. Unul este „Cãrþile se
întorc acasã”, campanie care are
ca principal obiectiv constituirea,
prin donaþii din partea expozanþilor
ºi a vizitatorilor, a unui fond de carte ce va avea ca beneficiari biblioteci ale unor comunitãþi subfinan-

Humanitas, RAO, Nemira
ºi Corint revin la Craiova
Cea de a XIV-a ediþie a Târgului
GAUDEAMUS aduce publicului vizitator de la edituri ºi instituþii de învãþãmânt la edituri strãine reprezentate de distribuitori de carte ºi agenþii
de difuzare de carte ºi produse multimedia. Între cele mai cunoscute
se regãsesc Humanitas, RAO,
Okian – Pearson, Nemira, Litera,
Semne – Artemis, ALL, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Grupul Editorial Corint, Centrul de Carte strãinã Sitka, Academia de Studii Economice Bucureºti ºi altele. În premierã, un stand îi revine Asociaþiei
„Craiova Capitalã Culturalã Europeanã 2021", unde publicul va regãsi oferte ale tuturor instituþiilor de
culturã ale urbei.
Cele mai multe dintre cele 82 de
evenimente anunþate în cele cinci
zile ale târgului sunt lansãri de cãrþi
din domenii variate ºi dezbateri pe
diverse teme. „Amprenta literaturii asupra educaþiei” (ora 13.00)
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Conf. univ. dr. Gabriel Coºoveanu – preºedinte de onoare al Târgului de Carte GAUDEAMUS, preºedinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România: «Impactul târgului de la Craiova este
tot mai vizibil ºi este important ºi pentru urbea noastrã. (…) Ca în fiecare
an, târgul oferã de la cãrþi de beletristicã la volume de informaticã, de la
cãrþi de uz larg pânã la cele pentru copii. Este o gamã pentru toþi. Numai
sã vinã potenþialii cititori, sã calce pragul Teatrului Naþional ºi vor avea
ce vedea – un mediu prietenos, cald, cãrþi cât cuprinde, standuri cu
substanþã, lansãri ºi dezbateri numeroase».
este prezenþa în foaierul teatrului a
caricaturistului Gogu Neagoe, care
va realiza portrete ale participanþilor la evenimente, toate urmând sã
fie reunite apoi într-o expoziþie.
Dupã vernisaj, cei surprinºi de creionul artistului vor putea lua ºi pãs-

duri (edituri, agenþii de difuzare de carte ºi produse
multimedia, instituþii de învãþãmânt, edituri strãine
reprezentate de distribuitori de carte), o suprafaþã
de peste 330 mp de standuri, cu 10% mai mult decât
la ediþia precedentã, ºi 82 de evenimente adresate
unui public variat ca domenii de interes ºi vârstã.
„Vã asigur cã va fi un târg mult mai impresionant decât în anii anteriori”, a declarat, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã, Alexandru Mogoºanu, manager al Radio România Oltenia Craiova. În premierã, preºedinte de onoare al Târgului
este prof. Gabriel Coºoveanu, preºedintele Filialei
Craiova a Uniunii Scriitorilor din România.

þate din acest punct de vedere. Proiectul continuã o tradiþie care dureazã de la primele ediþii ale Târgului Internaþional GAUDEAMUS
(Coºul Târgului). Potrivit organizatorilor, de la relansarea sa sub acest
nume, în anul 2010, aproape

Programul zilei de astãzi:
Ora 12.00-12.30: Deschiderea
oficialã a celei de-a XIV-a ediþii a
Târgului GAUDEAMUS Craiova –
foaier central. Transmisiune directã
la Radio România Oltenia Craiova.
Ora 12.30-13.00: Academia de
Studii Economice din Bucureºti
– foaier etaj. Noutãþi editoriale la
Academia de Studii Economice din
Bucureºti. Prezintã: Luiza Constantinescu, redactor.
Ora 13.00-14.00: Radio România Oltenia Craiova ºi Uniunea
Scriitorilor din România, Filiala
Craiova – foaier etaj. Dezbaterea
„Amprenta literaturii asupra educaþiei”. Participã: scriitori, profesori, studenþi, elevi, iubitori de literaturã. Moderator: conf. univ. dr. Gabriel Coºoveanu, preºedintele filialei.
Ora 14.00-14.30: Editura AIUS – foaier etaj. Lansarea volumului
„O þarã fericita” de Adi Popescu. Invitaþi: Frunzã Mãdãlin, Gabriel Nedelea, Cristi Voicu.
Ora 14.30 - 16.00: Editura Universitaria – foaier etaj. Lansarea
volumului „România. Starea naþiunii. 2013". Coordonatori: Xenia Negrea, Ionuþ Rãduicã. Dezbaterea „De ce mai eºti in România?”. Moderator: lect. univ. dr. Xenia Negrea. Participã: conf. univ. dr. Adrian Niþã,
asist. univ. dr. Ionuþ Rãduicã ºi studenþi ai specializãrilor Jurnalism ºi
Filozofie.
Ora 16.00 - 18.00, Editura Eikon – foaier etaj. Lansarea volumelor
„Jurnal VIII”, de Marin Sorescu (ediþie îngrijitã de George Sorescu);
„Versuri de pe front”, autor ªtefan I. Sorescu, (tatãl lui Marin Sorescu ºi
primul versificator al Soreºtilor), ediþie îngrijitã de George Sorescu; „În
1983 ºi 1992 Premiul Nobel trebuia sã poarte un nume românesc: Marin
Sorescu” ºi „Strigãturi peste ocean. De la Washington la Craiova”, de
Ion Jianu; „Admirabila tãcere”, de Alexandru Mironescu (ediþie îngrijitã ºi
prefaþatã de Marius Vasileanu); „Reversul istoriei. Eseu despre opera lui
Mircea Eliade”, de Mihai Gheorghiu; „Nebunul lui Dumnezeu” (roman)
ºi „Sophia Leopold – sã ne jucãm cã facem artã”, de Vianu Mureºan
110.000 de volume au îmbogãþit
patrimoniul unor biblioteci care nu
mai primiserã de foarte mult timp
fonduri pentru achiziþii.
„În acest an, în cadrul târgului
vor fi create douã puncte de colectare. Încã nu ºtim unde vor ajunge
aceste cãrþi, pentru cã trebuie sã le
analizãm, sã vedem profilul lor. Aºadar, suntem în discuþie cu mai mulþi
parteneri pentru a hotãrî destinatarul volumelor. Împreunã cu Clubul
Rotary vom amenaja un al doilea
punct de colectare – de cãrþi pentru copii, care vor merge la copiii
cu dizabilitãþi ºi la cei defavorizaþi”,
a anunþat Ioana Lãdaru.

Olimpicii Olteniei
vor fi premiaþi sâmbãtã
Continuate vor fi ºi alte proiecte, iar „Invitaþi de nota 10: Olimpicii României” este unul dintre
cele mai importante dintre ele, prin
care postul public de radio promoveazã ºi recompenseazã performanþele obþinute pe plan internaþi-

onal de reprezentanþii la vârf ai învãþãmântului românesc. Sâmbãtã,
28 februarie, la ora 14.30, sunteþi
aºteptaþi sã îi cunoaºteþi pe invitaþii de nota 10 ai Târgului GAUDEAMUS Craiova, elevi din judeþul Dolj
ºi din judeþele limitrofe, premiaþi la
olimpiade internaþionale la diferite
discipline.
Este vorba despre Dumitru
Cãlugãru (Colegiul Naþional „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu),
Dan Mircea Mirea (Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova),
Ioan Laurenþiu Ploscaru (Colegiul Naþional „Alexandru Lahovari”
din Râmnicu Vâlcea) ºi Izabela
Tiberiade (Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova). Premiile vor fi
oferite de Radio România ºi Automobile Dacia.
Premiile ediþiei 2015 a târgului
de la Craiova (între care Trofeele
GAUDEAMUS pentru edituri, Premiul Miss Lectura ºi premiile tombolei pentru public) vor fi decernate duminicã, 1 martie, ora 12.00.
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externe

Vladimir Putin considerã
„puþin probabil” un rãzboi cu Ucraina
Într-un interviu acordat televiziunii publice ruse Rossia-1, preºedintele Vladimir Putin a declarat cã un rãzboi cu Ucraina este
„puþin probabil”, exprimându-ºi speranþa cã
un conflict militar între cele douã þãri nu va
exista niciodatã. „Cred cã un astfel de scenariu apocaliptic este puþin probabil ºi sper
cã nu se va ajunge niciodatã la asta”. Putin
a afirmat cã dacã acordul de la Minsk va fi
implementat, estul Ucrainei se va „stabiliza
gradual”. „Europa este interesatã de acest
lucru la fel ca Rusia. Nimeni nu vrea un
conflict la marginile Europei, mai ales un
conflict armat. Dacã acordurile de la Minsk
privind încetarea focului în estul Ucrainei ºi
retragerea armelor grele de la linia frontului
sunt respectate, aceasta este o cale sigurã
de a normaliza situaþia în regiune”, a estimat liderul de la Kremlin, exprimându-ºi convingerea cã, deocamdatã, nu sunt necesare
mãsuri diplomatice extraordinare privind soluþionarea situaþiei din Ucraina sau convocarea unui summit Minsk-3.
Vladimir Putin a adãugat cã în opinia sa

calea cãtre pace în
Ucraina este clarã: înþelegerea încheiatã la
Minsk sã fie implementatã. El a subliniat cã
acordul a fost susþinut
de Consiliul de Securitate al ONU, iar acest
lucru conteazã pentru
Moscova. Preºedintele
rus a subliniat, de asemenea, cã acesta conferã mai multe competenþe zonelor estice ale
Ucrainei, controlate în
prezent de rebelii susþinuþi de Rusia. În ceea
ce priveºte invadarea
Ucrainei de cãtre Rusia, Putin a contestat
cã a mobilizat trupe pentru a ajuta rebelii.
Liderul rus a afirmat cã acordul de la Minsk
a devenit un „document legal internaþional”
dupã aprobarea de cãtre Consiliul de Secu-

ritate al ONU al rezoluþiei ruse care îl susþine. Sãptãmâna trecutã, acordul a fost pus
în pericol de capturarea de cãtre rebeli a Debaltsevo, un oraº strategic important.

Miniºtrii de Externe din Franþa, Germania,
Rusia ºi Ucraina s-au întâlnit la Paris
Într-o nouã încercare a de a
gãsi soluþii pentru aplanarea
conflictului din estul ucrainean,
miniºtrii afacerilor externe din
Rusia, Ucraina, Germania ºi
Franþa s-au întâlnit, ieri, la Paris. Primul sosit la Quai d’Orsay a fost ministrul german
Frank-Walter Steinmeier, urmat
de ºeful diplomaþiei ruse, Serghei Lavrov, a cãrui prezenþã la
discuþii a fost nesigurã pentru
o perioadã. Întâlnirea avut loc
în contextul în care atacurile
forþelor separatiste au continuat
în apropierea portului strategic
Mariupol. ªefii diplomaþiei de la
Paris, Berlin, Kiev ºi Moscova

au subliniat încã o datã cã este
necesarã „aplicarea strictã a
acordului de la Minsk”. Potrivit unui diplomat ucrainean, „ruºii nu doreau aceastã întâlnire
ministerialã la Paris”. Reuniunea
a fost anunþatã vinerea trecutã
de preºedintele francez Francois Hollande ºi cancelarul german Angela Merkel, care s-au
întâlnit în capitala Franþei. Kievul ºi occidentalii acuzã Rusia
cã-i susþine pe separatiºti furnizându-le arme ºi trupe, în timp
ce Moscova neagã cu vehemenþã orice implicare în conflictul soldat cu peste 5.700 de
morþi în zece luni.

Lituania: serviciul militar
Atac armat în Cehia:
redevine obligatoriu
Nouã persoane au fost ucise
Lituania reintroduce, temporar,
serviciul militar obligatoriu ca o
consecinþã faþã de „situaþia geopoliticã actualã”. Anunþul a fost
fãcut, ieri, de preºedintele Dalia
Grybauskaite, într-un moment în
care þãrile baltice se tem de un
eventual conflict major care sã
implice Rusia. „Trebuie sã resta-

bilim temporar serviciul militar
obligatoriu”, a declarat preºedintele
lituanian, dupã o reuniune de urgenþã a Consiliului naþional de apãrare. „Situaþia geopoliticã actualã
impune consolidarea ºi accelerarea
procesului de recrutare pentru armatã”, a mai adãugat preºedintele
Dalia Grybauskaite.

Nouã persoane ºi-au pierdut viaþa, ieri, într-un atac armat comis
de un bãrbat care a deschis focul
într-un restaurant din localitatea
Uhersky Brod, în estul Cehiei, a relatat postul de televiziune public
ceh. „Potrivit informaþiilor noastre,
existã nouã morþi”,
a anunþat Ceska Televize (CT). La rândul sãu, Pavel Benedikt Stransky, purtãtor de cuvânt al
poliþiei, a indicat cã
bãrbatul înarmat
care a deschis focul
în jurul orei locale
13.00 a fost deja
neutralizat. Potrivit
Reuters, care citeazã agenþia de presã

cehã CTK, ministrul de interne ceh
Milan Chovanec a declarat cã în
atac au murit opt persoane ºi autorul. La momentul producerii atacului în restaurant s-ar fi aflat 20
de persoane.

ªTIRI
90 de creºtini
din Siria,
rãpiþi de Statul
Islamic
Grupul terorist Statul
Islamic a rãpit cel puþin 90
de civili creºtini din mai
multe sate din Siria, dupã
cum a anunþat o organizaþie pentru apãrarea drepturilor omului. Islamiºtii au
luat cu asalt satele locuite
de vechea minoritate
creºtinã asirianã la primele
ore ale dimineþii. Raidurile
SI au avut loc în apropierea oraºului Tel Hmar,
situat în nord-estul Siriei,
în provincia Hasakah,
aflatã în mare parte sub
controlul forþelor kurde.
Atacul islamiºtilor intervine în contextul în care
kurzii sirieni au lansat o
nouã ofensivã împotriva
grupãrii Stat Islamic în
regiune. Grupul terorist
sunnit Stat Islamic ocupã
teritorii din Irak, Siria ºi
Libia, unde a proclamat
un „califat islamic”.
Coaliþia internaþionalã
coordonatã de Statele
Unite a efectuat zilele
trecute mai multe raiduri
aeriene împotriva unor
obiective ale grupãrii SI
din Irak ºi Siria, inclusiv
la Hasakah.

Noua
bancnotã
de 20 de euro
a fost lansatã
la Frankfurt
În cadrul unei ceremonii ce a avut loc, ieri, la
sediul Bãncii Centrale
Europene din Frankfurt a
fost lansatã noua bancnotã de 20 de euro. Aceasta
face parte din noua serie,
numitã „Europa”, care
actualizeazã designul ºi
elementele de siguranþã
faþã de seria originalã,
lansatã în 2001. Mai mult,
bancnotele vor avea incluse harta actualizatã a
Uniunii Europene. Noile
bancnote de 20 de euro vor
intra în circulaþie în
toamna acestui an.

ªTIRI

programe TV / utile

RECOMANDÃRI TV

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
09:40 Prin Þara Zânelor
10:00 Exclusiv în România
10:50 Teleshopping
11:30 Nimic prea bun pentru un
cowboy
1998, Canada, Comedie,
Romantic, Dragoste
12:20 Discover România
12:30 Europa mea
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care
muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Discover România
17:00 Cu 80 de tablouri la
capãtul lumii
17:35 Acorduri pentru sufletul
nemuritor
18:35 Clubul celor care
muncesc în România
18:45 Nimic prea bun pentru un
cowboy (R)
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 Legenda dragonului
2009, SUA, Fantastic
01:20 Andografia zilei
01:25 Acorduri pentru sufletul
nemuritor

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Sunt celebru, scoate-mã
de aici! (R)
16:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Sunt celebru, scoate-mã
de aici!
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York Criminaliºtii
00:00 Nikita
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Apropo Tv (R)
03:30 CSI: New York Criminaliºtii (R)
2004, SUA, Acþiune, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Te Pui Cu Blondele (R)
03:15 Observator special (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator (R)

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:00 Citeºte româneºte!
08:30 WELLnessimþim bine în
România
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Destine ca-n filme
12:00 D'ale lu' Miticã
13:00 Concerte Concursul
Enescu 2014
13:45 Cartea cea de toate zilele
14:00 Istorii încalcite
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Magnificul
1973, Franþa, Acþiune, Comedie,
Fantastic
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Noapte indigo
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,
Thriller
01:00 Naturã ºi aventurã

HBO
07:50 Drumul spre regãsire
09:45 Thor: Întunericul
11:40 Liceul muzical: Anul
absolvirii
13:30 Samsara
15:15 Tabãrã cu bucluc
16:45 Un braþ de milioane
18:50 Secþia de geriatrie
19:25 Revenirea
20:00 Philomena
21:40 Sub acelaºi acoperiº
22:15 Trãind printre demoni
00:10 Marea mahmurealã 3
01:50 Spune-mi ce-ai fãcut azinoapte!

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit
08:00 Las Bravo (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Puterea destinului (R)
11:30 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Inger salbatic
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru
19:00 Puterea destinului
20:00 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Iubire ca în filme
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucatarie
03:00 Iubire ca în filme (R)

PRO CINEMA
08:00 La Mãruþã
09:45 La bloc (R)
12:15 Kramer contra Kramer
(R)
14:30 Jocul destinului (R)
16:30 Jocul destinului
18:30 Crima din Beverly Hills
20:30 Mãrul discordiei
22:45 Puicuþe bune
00:30 Mãrul discordiei (R)
02:15 Lumea Pro Cinema
02:45 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Dã-i bataie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Patrula Balamuc
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Nunþi de poveste (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Fii pe fazã!
11:00 Teleshopping
11:30 Codul magicienilor (R)
12:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:30 Salvaþi iubirea (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Levintza prezintã (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Imagini incredibile din
lume (R)
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 Salvaþi iubirea
20:30 Cronica Netului
21:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Revizie tehnicã

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
10:00 Teo Show (R)
12:00 Supermodels by Cãtãlin
Botezatu (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Norã pentru Leana (R)
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Marea mahmurealã 3
Se difuzeazã la HBO, ora 0:10
Ghinioniºtii Phil (Bradley
Cooper), Stu (Ed Helms) ºi
Alan (Zach Galifianakis) au
din nou probleme. Finalul
trilogiei nu mai pãstreazã
"reþeta" primelor douã pãrþi,
cei trei eroi þinându-se departe de nunþi ºi dezlãnþuite
petreceri ale burlacilor. Ei vor
ajunge în Mexic, iar printre
aventurile lor se numãrã o
dementã colaborare cu dezlãnþuitul Leslie Chow!

Legenda dragonului
Se difuzeazã la TVR 1,
ora 23:50
Acþiunea filmului "Legenda
dragonului" se petrece într-o
vreme în care vrãjitorii ºi vrãjitoarele fãceau legea. Într-o lume
bolnavã de rãzboaie, un vrãjitor
malefic, însetat de putere, nu
poate sã-ºi arate puterea altfel
decât trimiþând un balaur de foc
sã-i sperie pe locuitori. Balaurul
poate rezista oricãrui atac ºi dã
senzaþia cã este indestructibil.
Însã un grup mic de oameni
opune rezistenþã mânaþi de
dorinþa de a salva regatul de
tirania vrãjitorului cel rãu.

Mãrul discordiei
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30
Lakeview Terrace este o dramã
plinã de suspans a cãrui acþiune îi
are în centru pe tinerii proaspãt
cãsãtoriti Chris ºi Lisa Mattson,
fericiþi cã au reuºit sã se mute în
California, în ceea ce pare a fi
casa visurilor lor. La scurtã vreme,
însã, ei fac cunoºtinþã cu vecinul
lor de vizavi, Abel Turner, un
poliþist foarte dur ºi riguros, care
s-a transformat într-un fel de câine
de pazã al întregului cartier...
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 25 februarie 2015 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4478 ............. 44478
1 lirã sterlinã................................6,0775....................60775

$

1 dolar SUA.......................3,9335........39335
1 g AUR (preþ în lei)........151,2890.....1512890

METEO

miercuri, 25 februarie - max: 10°C - min: 6°C

Înnorat,
izolat
averse
ploaie
ploaie
de
ploaie

miercuri, 25 februarie 2015

Anunþul tãu!
Comuna Cetate, Judeþul Dolj
anunþã finalizarea implementãrii proiectului „Amenajare pâraie ºi terenuri
neproductive pentru protejarea mediului în zona de pescuit Comuna
Cetate, judeþul Dolj”, finalizat în cadrul Programului Operaþional pentru
Pescuit 2007-2013.
AEROCLUBUL României cu sediul în Bucureºti, Sector 1, B-dul
Lascar Catargiu, nr. 54, organizeazã licitaþie publicã deschisã pentru
închirierea urmãtoarelor spatii în
incinta AT Craiova, Comuna Podari,
ªos. Craiova-Calafat, km 4,5, judeþul Dolj. Spaþiu în clãdirea administrativã în suprafaþã de 14 mp, -destinaþie -Spaþiu birouri. Data limitã
pentru depunerea ofertelor este
04.03.2015, ora 10.00 la sediul AR.
Data de deschidere a ofertelor este
04.03.2015, ora 12.00. Teren în suprafaþã de 4mp -destinaþie - Amplasare
panou publicitar. Data limitã pentru
depunerea ofertelor este 03.03.2015,
ora 10,00 la sediul AR. Data de
deschidere a ofertelor este
03.03.2015, ora 12,00. Spatiile se vor
închiria pentru o perioadã de 5 ani.
Caietele de sarcini se poat ridica de
la sediul AR. Tel./fax. 021.312.36.19.
SOMAÞIE emisã în baza art.1051
alin. 1 NCPCiv, prin încheierea de
ºedinþã din data de 11.02.2014. Reclamanþii Popescu Mariana Rodica
ºi Popescu Gheorghe cu domiciliul
în Craiova, Aleea 1 Rovine, nr. 1, jud.
Dolj, invocã în dosarul 32964/215/2014
al Judecãtoriei Craiova, dobândirea
proprietãþii prin uzucapiune asupra
imobilului teren, în suprafaþã de 280
mp în acte ºi 300 mp din mãsurãtori,
situat Craiova, str. Aleea 1 Rovine,
jud. Dolj. Se someazã orice persoanã interesatã sã facã opoziþie, în caz
contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea ºi publicarea prezentei somaþii se va trece la judecarea cererii.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231
3 - 4 CAMERE

Particular, vând
apartament 4 camere, parter, zona
Caracal. Telefon:
0724/512.304;
0746/914.824.
CASE

CERERI SERVICIU

Instalator cu experienþã solicit angajare. Telefon:
0762/837.734.
Doamnã cu experienþã - îngrijesc
copil. Telefon:
0728/064.730.
PRESTÃRI SERVICII

Execut instalaþii sanitare la preþ avantajos. Telefon:
0766/668.777.

Filmãri foto video
de calitate superioarãlapreþuriavantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanã tânãrã
serioasã fac menaj, dupã ora
16.00. Telefon:
0764/760.882.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

Societate de contabilitate oferim
servicii de calitate
ºi complete la preþuri avantajoase.
Telefon: 0742/
179.600.
Persoanã serioasã îngrijesc
bãtrâni pentru
cedare locuinþã.
Rog seriozitate.
Telefon: 0723/
466.154.

Familie serioasã
îngrijim bãtrâni.
Telefon: 0765/
744.323; 0760/
071.644.
VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând 2 camere,
ultracentral, ultralux, A.C., internet,
renovat complet.
Telefon: 0762/
109.595.

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.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren comuna Cernãteºti,
sat Raznic.Telefon:
0769/844.209.
Vând casã 500
mp teren zonã
centralã, idealã
afaceri. Telefon:
0730/750.538.

Proprietar vând
casã Bordei, str.
Carpenului P+ M,
teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã în comuna Goieºti.
Preþ negociabil.
Telefon: 0756/
252.939.
Vând casã +
anexe gospodãreºti în centrul
comunei Periºor
cu teren 17 ari,
preþ negociabil.
Telefon: 0751/
035.819; 0730/
366.954.
Vând casã la
Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
TERENURI

Vând 400 mp teren intravilan în
Segarcea, str. Unirii, nr. 29F, 13 m la
stradã, cadastru.
Preþ 1, 5 euro/m.p.
Telefon: 0251/
428.415; 0740/
510.255.
Vând drepturi teren
intravilan 380 mp
Craiova. Telefon:
0766/930.864.
Vând 2.600 mp teren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, studiu geotehnic, lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.

Ocazie! Vând, închiriez teren, Calea Bucureºti, km
9, ideal halã,
showroom, 1000
m, benzinãrie,
parc auto, sau
schimb cu apartament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada
principalã, ultracentral, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând 2 loturi 500
mp cartier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut.
Telefon: 0744/
563.823.

publicitate
Vând 3690 mp teren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp, Drumul Muntenilor Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând MATIZ,
2008, 62.000 km.
Telefon: 0764/
222.434.
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nerecuperatã 2150
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.
Vând Solenza motor “Clio”, benzinã,
2004, consum
4%, 90.000 Km,
culoare alb, 1000
Euro. Telefon:
0749/059070.
VÂNZÃRI DIVERSE

Vând baloþi de lucernã, calitate, preþ
negociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
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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 groapã cimitir Roboaica.
Telefon: 0746/
901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând cutie port
armã de vânãtoare metalicã.
Telefon: 0721/
995.405.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat
mase plastice, bicicletã nouã franþuzeascã. Telefon:
0767/153.551.
Vând în comuna
Sunteºti - Drãgãºani, 1 ha vie nobilã pe ºpalieri cu
struguri de masã
ºi vin, 8400 mppãdure. Telefon:
0770/274.131.

Vând albume cu
colecþii de timbre.
Telefon: 0729/
684.222.
Vând mobilier din
lemn. Telefon:
0755/074.742.
Vând portbagaj din
fier P.C. adaptabil
pe orice autoturism
vopsit recent
(roºu). Telefon:
0766/304.708.
Vând cadru metalic nou pentru handicap, baston pentru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, preþ
negociabil Telefon:
0351/446.918.
Vând cãruciar copil, saltea copil,
aspirator, sãpun
rufe, covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut,
fotolii. Telefon:
0770/298.240.

Vând mobilã dormitor tineret tip
MOBEXPERT.
Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã pentru farmacie. Telefon: 0755/074.742.
Vând abric original
fãrã motor. Telefon:
0744/545.771.
Vând ºase taburele (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând saltea Dormeo 2/1 m cu husã
nefolositã - 100 lei,
2 ferestre cu toc ºi
geam - 25 lei / bucatã, lustre cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon:
0770/661.121.
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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.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând 4 jante + anvelope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic- cutii de bere, bicicletã nouã franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã salcâm, bicicletã bãrbãteascã. Telefon:
0251/416.455.

Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã
picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând 2 televizoare. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80m,
trei foi tablã zincatã 2/1 m, televizor
color Grunding
diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Telefon: 0251/417.493.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Familie serioasã
cautã casã fãrã
chirie (contra
ajutor). Telefon:
0761/794.304.

DIVERSE
Închiriez spaþiu comercial. Telefon: Unei familii nevoia0744/391.195. ºe, las moºtenire o
gospodãrie la þarã
MATRIMONIALE (Vâlcea) cu condiPensionar 66/ þia sã o întreþinã
160/69, nefumã- permanent. Teletor doresc pen- fon: 0351/809.908.
sionarã 60 ani, Singura argintãrie
de la þarã pentru din Craiova, situatã
a petrece tot în ValeaVlãicii (visrestul vieþii îm- a-vis de Electrica)
gãsiþi bijuterii
preunã. 0767/ unde
lucrate manual, cu
702.734. Lucicã argint la schimb ºi
- comuna Dãn- manopera/obiect.
ciuleºti – Gorj. Telefon: 0351/423.493.

Închiriez garsonierã Brazda lui Novac,
zona Simplon.
Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez magazin
stradal, cu toate
utilitãþile, Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
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VOLEI – DIVIZIA A1

Alb-albaºtrii, alt meci contra unei rivale la elitã
disputã de un echilibru pregnant,
voleibaliºtii noºtri având câºtig de
cauzã cu 3-2 (25-20, 32-30, 2931, 21-25, 15-13).
“Miercuri (n.r. azi) jucãm la
Galaþi împotriva unei echipe puternice. Eu cred cã dacã facem douã
victorii din 4 meciuri în acest final
de sezon regulat este suficient pentru a fi pe locul 4, dar în continuare suntem concentraþi, suntem
atenþi la joc ºi ne pregãtim cu maximã seriozitate pentru cã nu avem
voie sã greºim”, a spus antrenorul
echipei craiovene, Dan Pascu.

Mai fac o surprizã
fetele?

Dupã victoria la zero, de runda
trecutã, împotriva vecinei de clasament CSM Bucureºti, rezultat în
urma cãruia ºi-a consolidat poziþia
a 4-a, SCM U Craiova va înfrunta
în “indermediara” de azi o altã
echipã ce încã mai sperã la un loc
de final-four, este vorba despre
Arcada Galaþi, ajunsã în postura de
principalã urmãritoare a SCM-ului,
graþie celor douã puncte cucerite,
în weekend, pe terenul “lanternei”
Steaua.
Cinci “lungimi” au craiovenii
peste gruparea moldavã, iar un
succes în aceastã searã le-ar asi-

gura mai mult decât sigur un loc
în Top 4, în contextul în care sunt
avantajaþi ºi de program, în Bãnie,
în douã dintre cele trei runde rãmase de jucat, urmând sã mai vinã
codaºele Banatul Caransebeº ºi
Piatra Neamþ.
Altfel, nici lupta pentru locul 3,
cu Dinamo, nu e deloc de neglijat,
miza reprezentând-o evitarea în
play-off a campioanei en-titre Tomis Constanþa. Pentru cã e greu
de crezut cã dobrogenii vor rata
prima poziþie.
În tur, la sfârºitul lunii noiembrie, SCM ºi Arcada au oferit o

Fotbalul judeþean revine în weekend,
cu faza I a Cupei României
AJF Dolj a stabilit, prin tragere
la sorþi, partidele din faza I a Cupei României, fazã în care iau startul componentele ligilor a IV-a ºi
a V-a.
Programul meciurilor aratã
astfel:
sâmbãtã, ora 14.00: Viitorul
Coºoveni – Viitorul Cârcea;
duminicã, ora 11.00: Progresul Castranova – CSU II Craiova,
Voinþa Caraula – Danubius Bechet,
Recolta Urzicuþa – Progresul Segarcea, Unirea Amãrãºtii de Jos –
Luceafãrul Craiova, Viitorul II Cârcea – Recolta Ostroveni, Avântul
Þuglui – Progresul Cerãt, ACSVM
II Craiova – Unirea Leamna, Viitorul Sadova – Victoria Celaru, Ajax
Dobroteºti – Atletico Zãnoaga,
Tractorul Cetate – Vânãtorul Desa,

AS Rojiºte – Unirea Tâmbureºti,
Avântul Daneþi – Viitorul Apele Vii,
Viitorul Ghindeni – ªtiinþa Malu
Mare, Avântul Pieleºti – Unirea
Câmpeni, Casa Bogdan Craiova –
Amaradia Melineºti, Sporting Leu
– Dunãrea Bistreþ, ªtiinþa Calopãr
– Voinþa Belcin, Viitorul Ciupercenii Noi – Avântul Rast, Avântul Giubega – Victoria Pleniþa, Recolta
Galicea Mare – Flacãra Moþãþei,
Viitorul Vârtop – SIC PAN Unirea,
Viitorul GP Siliºtea Crucii – AFC
Giurgiþa, Vulturul Cernãteºti – Unirea Braloºtiþa;
miercuri (4 martie), ora 16.00:
Progresul Ciupercenii Vechi – Dunãrea Calafat.
Altfel, Liga a IV-a va reveni în
data de 7 martie, iar Liga a V-a o zi
mai târziu.

Triumfãtoare, sâmbãtã, în compania uneia dintre cele mai bine
cotate echipe din ligã, CSM Târgoviºte, de care a trecut cu 3-2 în
Sala “Ion Constantinescu”, voleibalistele de la SCM U Craiova susþin un examen extrem de dificil ºi
azi, urmând a înfrunta, în deplasare, ocupanta poziþiei a 6-a, Medicina Tg. Mureº, la rându-i victoriasã în weekend, 3-0 cu ultima
clasatã, “U” Cluj.
“Întâlnim o echipã solidã din
punct de vedere fizic ºi tehnicotactic, care practicã un volei de
calitate, ele venind dupã o etapã mai
puþin solicitantã, 3-0 cu U Cluj. De

Masculin – programul complet al etapei cu numãrul 19
Astãzi: CS Arcada Galaþi – SCM U CRAIOVA, VCM LPS Piatra-Neamþ
– ACS Volei Municipal Zalãu, CVM Tomis Constanþa – CS Unirea Dej
(toate 17:00), CS VC Banatul Caransebeº – CSA Steaua Bucureºti, Phoenix Simleu Silvaniei – ªtiinþa Explorãri Baia Mare (ambele 18:00), CSM
Bucureºti – CS Dinamo Bucureºti (19:15)
1. Tomis*
48
7. Dej
26
2. Zalãu*
44
8. Baia M.
22
3. Dinamo
34
9. Simleu
17
4. CRAIOVA
33
10. Piatra N.
16
5. Arcada
28
11. Banatul
15
6. CSM Buc.
27
12. Steaua
11
* - un joc mai puþin.

Feminin – programul complet al etapei cu numãrul 19
Astãzi: CSM Satu Mare – CS Dinamo Romprest Bucureºti (14:00), VC
Unic LPS Piatra Neamþ – ACS Penicilina Iaºi (15:00), CS “U” Cluj – CS
Volei Alba-Blaj (16:00), CSM Târgoviºte – CS ªtiinþa Bacãu (17:00),
CSU Medicina CSS Tg-Mureº – SCM U CRAIOVA, CSM Bucureºti –
CSM Lugoj (ambele 18.00).
1. Bacãu*
44
7. Satu M.
19
2. CSM Buc.
44
8. Penicilina*
15
3. Alba-Blaj
43
9. Piatra N.
14
4. CSM Târgov.
42
10. CRAIOVA
13
5. Dinamo
35
11. Lugoj
13
6. Tg. Mureº
30
12. “U” Cluj
6
* un joc mai puþin.
la echipa noastrã îmi doresc sã aibã
resurse pentru a face un joc bun
contra lor, meciul de sâmbãtã, 28
februarie, împotriva celor de la U
Cluj contând mai mult pentru noi”,

a declarat tehnicianul Alexandru
Cosma.
În meciul tur, Craiova a pierdut
cu 2-3 dupã ce a condus cu 2-0 (2521, 25-22, 14-25, 14-25, 11-15).

Podariul ºi-a
betonat defensiva
CS Podari a perfectat luni dupã-amiazã, la FRF, trei
transferuri. Divizionara C a achiziþionat toþi atâþia fundaºi centrali, cel mai cunoscut fiind Eugen Rioºanu
(foto), un fotbalist de 30 de ani, care a evoluat în tur
pentru ACS Viitorul Muncipal Craiova, iar mai înainte
pentru FC Olt Slatina, FC Caracal, CS Turnu Severin ºi
FC Universitatea Craiova. Pe lângã Rioºanu, linia de
fund a podãrenilor va mai fi completatã cu juniorii nãscuþi în 1995, Ionuþ Vãlu ºi Maurizio Gârloi.
Podariul va juca, sâmbãtã, un ultim amical înainte de
reluarea campionatului, înfruntând în deplasare, de la
ora 11:00, colega de serie Sporting Roºiori.

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TUR
Astãzi, 21:45: Leverkusen – Atl.
Madrid, Arsenal – Monaco.
Partidele Man. City – Barcelona
ºi Juventus – Dortmund s-au disputat asearã dupã închiderea ediþiei, în timp ce restul jocurilor au

avut loc sãptãmâna trecutã ºi s-au
încheiat cu urmãtoarele rezultate:
Paris SG – Chelsea 1-1, ªahtior
Doneþk – Bayern Munchen 0-0,
Schalke – Real Madrid 0-2, FC
Basel – FC Porto 1-1.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Arsenal – AS Monaco.
DIGI SPORT 2
14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Doha, în
Qatar: ziua a 3-a / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Leverkusen – Atletico Madrid.
DIGI SPORT 3
17:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM
Târgoviºte – CSM ªtiinþa Bacãu / 19:15 –
VOLEI (M) – Divizia A1: CSM Bucureºti –
Dinamo.
DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Arsenal – AS Monaco / 3:00 – BASCHET

NBA: Houston – LA Clippers.
DOLCE SPORT 2
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Dubai,
în Emiratele Arabe Unite: ziua a 3-a / 21:45 –
FOTBAL – Liga Campionilor: Leverkusen –
Atletico Madrid.
EUROSPORT
14:15 – SCHI FOND – Campionatul Mondial, la Falun, în Suedia / 17:45 – SÃRITURI
CU SCHIURILE – CM, la Falun / 21:00 –
ATLETISM – Jocurile de la Malmo, în Suedia.
EUROSPORT 2
20:15 – CICLISM – Tentativa de corectare
a recordului orei, la Ciudad de Mexico, în
Mexic.
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miercuri, 25 februarie 2015
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Craiovenii au fost
oltenii pragmatici
Universitatea s-a
apãrat supranumeric
la Târgu Jiu, dar a
speculat prin Bawab
un contraatac purtat
de Bãluþã ºi Nuno
Rocha

În derby de Oltenia, Pandurii
ºi Craiova au putut alinia doar
câte doi olteni în formulele de
start, Buleicã ºi Roman, respectiv Vãtãjelu ºi Bãluþã. Oltenii nu
au abundat însã nici în tribune,
doar vreo 3.000 fiind interesaþi
de disputa fratricidã, dintre care
vreo 200 veniþi din Bãnie, care
aveau sã domine fondul sonor pe
arena „Tudor Vladimirescu”.
Dacã Sãndoi ºi Cârþu au ales primul „11” pe poftã, Iordãnescu
junior nu i-a putut folosi pe suspendaþii Matulevicius, Nistor ºi
Rãduþ ºi accidentaþii Erico, Paraskevas ºi Elton, în timp ce Eric
mai are de slãbit pânã la a prinde
un loc de titular. Craiova a dat
tonul ocaziilor cu una mare, cu
Nuno Rocha nimerind transversala cu un lob pentru Gliwa, dar
gorjenii au ripostat furios, cu tor-

pila lui Anton ºi mingea înãlþatã
de Roman din 6 metri pânã spre
vârful Coloanei Infinitului. Pintilii le-a confiscat centrul terenului lui Brandan ºi Madson, iar pe
benzi Nicoarã ºi Buleicã i-au terorizat pe Achim ºi Vãtãjelu,
„pandurii” având la discreþie prima jumãtate de orã. Gazdele au
cerut vehement ºi un penalty
când Bãluþã a întrerupt pãtrunderea lui Nicoarã, dar Haþegan na intervenit, asumându-ºi o nouã
fazã controversatã, dupã golul
egalizator al lui Feyenoord la
Roma. Partea a doua a reprizei
întâi a adus doar câteva cartonaºe galbene, meciul calmându-se
spre plictisealã.
Pandurii a preluat frâiele jocului
cum a luat start partea a doua, în
timp ce Craiova pãrea ruptã în
douã, cu cei 8 oameni care s-au

apãrat ºi vârfurile izolate, Nuno
Rocha ºi Bawab. Numai cã Bãluþã
a ieºit din defensivã cu o minge pe
care i-a dus-o pânã în careul advers lui Rocha, acesta l-a asistat
perfect pe Bawab, prilejuindu-i
deschiderea scorului ºi o dedicaþie
pentru fiul nou-nãscut, Tarek.
Constatând cã nu a scãpat de
ce s-a temut, contrele Craiovei,
fiul selecþionerului a apelat la plinuþul Eric, în speranþa unui moment de geniu al brazilianului.
Acesta a avut puþine mingi ºi spaþii restrânse cãtre buturile lui Bãlgrãdean, craiovenii apãrându-se
supranumeric. A surprins prestaþia extrem de modestã a lui Pablo
Brandan, cãpitanul Craiovei oferind
impresia cã nu vrea sau nu poate
sã alerge, iar obiºnuitele sale pase
precise s-au adresat de aceastã
datã cu predilecþie adversarilor.
Craiova ajunge la 12 meciuri
consecutive în campionat fãrã înfrângere ºi aºteaptã duminicã derby-ul cu Steaua, pe „Extensiv”.

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

Declaraþii
Declaraþii::

Sorin Cârþu: „Întotdeauna primul joc oficial este mai greu, pânã
intri în ritm, în intensitate, dar e
bine cã s-a terminat cu trei puncte
pentru noi. Mi-aº fi dorit un joc
mai consistent, dar pânã la urmã
ne-a interesat ºi rezultatul. Nu pot
sã spun dacã am meritat sau nu sã
câºtigãm, dar sunt bucuros pentru victorie. Am avut ceva emoþii,
mai ales cã ni se schimbã obiectivele din mers, dar asta nu e ceva
rãu, e bine ºi pentru noi cã ne þin
mai mult în prizã. Suntem pe un
drum bun, avem 12 meciuri fãrã
înfrângere. Acum vine jocul 13 ºi
sper sã nu avem ghinion, cã ºi data
trecutã a fost tot 13 ºi tot cu Steaua. O sã vinã mai rãnitã, o sã vrea
sã recupereze punctele pierdute cu
Rapid. Vom face o figurã frumoasã ºi în retur dacã vom rãmâne la
fel de umili – pozitivi în joc, cum
am fost pânã acum, uniþi ºi conectaþi la ceea ce trebuie sã facem.
Dacã suntem la fel de disciplinaþi
tactic, atunci suntem o echipã grea
a campionatului. Meciul cu Steaua
va fi greu, e un meci special. Atmosfera de pe Extensiv va fi mai
intimã, pentru cã tribunele sunt
mai aproape de teren ºi probabil cã
ºi dragostea ºi simpatia publicului
se va transmite mult mai rapid.
Asta e ºi o presiune în plus pe jucãtori, dar de aia sunt fotbaliºti,
trebuie sã reziste la acest lucru”.
Emil Sãndoi: „Suntem foarte
bucuroºi, a fost o victorie obþinu-
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tã cu muncã ºi dãruire, dupã o partidã grea, cu o echipã dificilã, formatã din jucãtori valoroºi, care nu
trebuie sã se regãseascã la sfârºitul clasamentului, ci în prima parte. Am jucat bine din punct de vedere tactic, ne-am creat ocazii, cea
mai importantã fiind bara lui Rocha, însã trebuie sã recunosc cã
dacã ar fi marcat Roman la început s-ar fi schimbat datele problemei. Am aglomerat bine zona din
faþa careului, am fãcut ºi niºte greºeli individuale, care sper sã nu se
mai repete în urmãtoarele jocuri.
Am fost dominaþi, dar sperãm sã
creºtem ca joc de la meci la meci”.
Thaer Bawab: „Importantã a

fost victoria. Pandurii a jucat
bine, dar noi am fost bine organizaþi în apãrare ºi periculoºi pe
contraatac. Golul l-am dedicat
familiei, soþia mea a nãscut acum
câteva zile, iar conducerea mi-a
dat voie sã merg acasã ºi eu iam rãsplãtit cu gol. Sper sã-l fac
fotbalist pe Tarek ºi sã mã depãºeascã”.
Cristi Bãlgrãdean: „Ne bucurãm cã am reuºit sã câºtigãm,
acum o aºteptãm pe Steaua, va fi
un alt meci foarte greu. Eu am spus
de la început, de când am semnat
cu Craiova, cã vreau sã prind un
loc de cupã europeanã, dar mai
sunt 16 etape grele”.

Liga I – etapa a 19-a
Concordia - Oþelul - vineri, 27 februarie, ora 18
(Look Plus, Dolce Sport, Digi Sport)
FC Botoºani - Petrolul – vineri, 27 februarie, ora 20.30
(Look TV, Digi Sport)
CSMS Iaºi - Gaz Metan – sâmbãtã, 28 februarie, ora 18
(Look Plus, Dolce, Digi Sport)
Dinamo - U Cluj - sâmbãtã, 28 februarie, ora 20.30
(Look TV, Digi Sport)
„U” Craiova – FCSB - duminicã, 1 martie ora 15.30
(Look Plus, Dolce, Digi Sport)
CFR Cluj - Pandurii - duminicã, 1 martie ora 18
(Look TV, Digi Sport)
FC Braºov - Astra - duminicã, 1 martie ora 20.30
(Look TV, Digi Sport)
ASA Tg. Mureº - Ceahlãul - luni, 2 martie ora 18
(Look TV, Digi Sport)
Rapid - Viitorul - luni, 2 martie ora 20.30
(Look Plus, Dolce Sport, Digi Sport).

Pandurii – Universitatea Craiova 0-1
A marcat: Bawab 57.
Stadion: „Tudor Vladimirescu”, spectatori: 3.000.
Pandurii: Gliwa 7 – Unguruºan 6 (74 Pleaºcã) 6, Vasilijevic 6, Cordoº
7, Momcilovic 6 – Anton 7, Pintilii 8 – Buleicã 7 (64 Eric) 7, Brata 7 (59
Smrekar) 5, Nicoarã 7 – M. Roman 6. Antrenor: Eduard Iordãnescu.
Craiova: Bãlgrãdean 7 – Achim 6, Frãsinescu 7, Acka 6,
Vãtãjelu 6 – Târnãcop 6, Madson 6 (46 Mateiu) 7, Brandan 5,
Bãluþã 7 (69 Briceag) 6 – Nuno Rocha 7, Bawab 8 (85 Herghelegiu). Antrenori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi.
Arbitri: Ovidiu Haþegan – Octavian ªovre, Mircea Grigoriu.
Observatori: Viorel Ilinca, Cornel Sorescu.

Liga I – etapa a 18-a
Viitorul – CSMS Iaºi
0-3
Au marcat: Ciucur 25, 85, Plãmadã 45.
Petrolul – FC Braºov
1-0
A marcat: Teixeira 72.
Gaz Metan – FC Botoºani
1-1
Au marcat: Curtean 33 / Hadnagy 73.
Oþelul – Dinamo
0-1
A marcat: M. Niculae 44.
Astra – Chiajna
2-2
Au marcat: Fatai 39, 90 / Wellington 75, 95.
„U” Cluj – ASA
0-3
Au marcat: N’Doye 22- pen., Bumba 74, Hora 94 – pen..
FCSB – Rapid
0-1
A marcat: Gecov 60.
Ceahlãul – CFR Cluj
0-0
Pandurii – „U” Craiova
0-1
A marcat: Bawab 57.

CLASAMENT
FCSB
Petrolul
ASA
4
Craiova
5
Astra
6
Dinamo
Botoºani
Viitorul
Gaz Metan
FC Braºov
„U” Cluj
Pandurii
13
Chiajna
14
CSMS Iaºi
Ceahlãul
Rapid
Oþelul
CFR Cluj

M
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
14
10
9
9
8
8
8
5
4
5
4
4
3
3
3
3
2
10

*Echipã penalizatã cu 24 de puncte

E
1
6
6
5
7
5
4
6
7
4
6
6
9
6
6
5
6
5

Î
3
2
3
4
3
5
6
7
7
9
8
8
6
9
9
10
10
3

G
36-9
30-11
24-11
23-20
32-15
28-26
23-24
23-26
19-25
20-29
21-27
20-25
19-27
17-28
14-32
8-24
7-25
27-10

P
43
36
33
32
31
29
28
21
19
19
18
18
18
15
15
14
12
11*

