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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

-  Popescu are o soţie foarte
frum oasă,  dar toată leafa o
cheltuieşte cu frum useţea ei.
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actualitate / 3Cum s-a luptat
Marius Deca, în
Dolj, cu... nămeţii

Domnul Marius Deca, reprezen-
tantul Guvernului în teritoriu, a dat
deunăzi un interviu pentru site-ul
„Oltenaşul”, la împlinirea a trei luni
de la instalarea în funcţie. Cam
bizară motivaţia. De regulă, nu poţi
pune mare preţ pe o astfel de dis-
cuţie, în sensul că ea nu poate
constitui o „sursă veridică” dem-
nă de luat în seamă de un cotidian.
Şi totuşi, proiectează un anumit fel
de gândire din partea intervievatu-
lui – un înalt funcţionar public –
cu izul de superficialitate sau pro-
funzime, după caz.

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,  Ion
Prioteasa, a dezbătut, ie ri, într-o conferinţă de
presă, câte va subiecte de actualitate . A început
cu bugetul pe anul 2013, a continuat cu câteva
chestiuni legate de une le măsuri cerute de FMI
Guvernului Ponta, a vorbit despre vizita la Bru-
xelles de săptămâna trecută, la ce a de-a 99-a
Sesiune Ple nară a Comite tului Regiunilor, şi a

Bugetul pe 2013 al Consiliului Judeţean Dolj,
asemănător cu cel de anul trecut

încheiat cu subiectul legat de numirea ca se-
cretar de stat la Ministerul Fondurilor Europe-
ne a lui Alin Mitrică, suspendat deocamdată din
funcţia de administrator public al judeţului Dolj.
Ion Prioteasa a mai anunţat că de săptămâna
viitoare vor începe întâlnirile  cu primarii, pen-
tru a discuta despre nevoile şi proie ctele pe care
dore sc să le dezvolte în acest  an.
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Primarul comunei
Urzicuţa, la
al treilea mandat
în fruntea Filialei
Dolj a ACoR

În comuna doljeană Urzicuţa a
avut loc, ieri, Adunarea Generală a
Filialei Judeţului Dolj a Asociaţiei
Comunelor din România (AcoR).
Pe ordinea de zi a fost alegerea
Consiliului Director al acestui or-
ganism, a cenzorului şi, bineînţe-
les, dintre noii membri ai Consiliu-
lui Director a fost ales şi preşedin-
tele. Funcţia a fost câştigată, pen-
tru a treia oară, de gazda întâlnirii,
primarul comunei Urzicuţa, Florea
Grigorescu.de dezvoltare.

Primarul
Olguţa Vasilescu
ascultă cererile
sindicaliştilor
BNS Dolj
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Preºedintele PNL, Crin Antonescu, a prezentat,
marþi searã, principiile convenite la nivelul USL
pentru revizuirea Constituþiei, între acestea regã-
sindu-se delimitarea atribuþiilor ºefului statului,
Parlamentul bicameral, dar ºi referendumul în cole-
giile din care provin traseiºtii din Parlament. În pri-
mul rând, a precizat Antonescu, demersul USL are
în vedere întãrirea drepturilor ºi libertãþilor funda-
mentale legate de persoane ºi de proprietate. Apoi,
co-preºedintele USL a insistat asupra necesitãþii
delimitãrii clare a atribuþiilor ºefului statului, astfel
încât acesta sã devinã cu adevãrat un arbitru. „Nu
dorim, atunci când vorbim de redefinirea, sau mai
bine spus clarificarea atribuþiilor ºi rolului prezi-
denþial, nu dorim sã facem altceva decât ceea ce

am reclamat ºi unii ºi alþii în toþi aceºti ani faþã de
preºedintele actual”, a afirmat Antonescu. Asta
deoarece, în opinia sa, unui preºedinte cu „maximã
legitimitate aceastã legitimitate i se dã pentru re-
prezentarea tuturor românilor, pentru a putea fi
mediator, arbitru ºi reprezentant al tuturor în even-
tualele momente de crizã”. Mai mult, liderul PNL a
susþinut cã ºeful statului nu mai are de ce sã inter-
fereze în zona Executivului sau a Legislativului,
menþionând cã acesta nu are nevoie de mai multã
putere, ci de mai multã autoritate ºi prestigiu. De
asemenea, Antonescu a susþinut cã la revizuirea
Constituþiei va trebui precizat clar faptul cã ºeful
statului trebuie sã nominalizeze premierul propus
de o majoritate parlamentarã, fie cã este vorba de

un partid sau de o coaliþie, în persoana celui
propus, iar participarea la reuniunile euro-
pene din partea României va fi asiguratã de
premier, „preºedintele rãmânând titularul
politicii externe, comandantul forþelor arma-
te, reprezentantul statului român în relaþiile
internaþionale”. „Cu alte cuvinte, autorita-
tea preºedintelui þine de structurile statale
suprapartizane, autoritatea prim-ministrului
sub controlul Guvernului, deþinând toate
celelalte pârghii ale puterii executive, aºa
cum e firesc”, a mai afirmat Antonescu. Nu
a fost uitatã nici eventuala angajare a rãs-
punderii Guvernului în Parlament, care se
va putea face o singurã datã într-o sesiune
parlamentarã. El a mai menþionat cã USL
opteazã pentru un Parlament restrâns nu-
meric, dar cu un sistem bicameral, unde atri-

buþiile celor douã camere sã fie distincte, precum
ºi modul de alegere a membrilor acestor foruri. În
cazul traseismului parlamentar, Antonescu a avan-
sat ideea organizãrii unui referendum la nivelul co-
legiului în care parlamentarul în funcþie a candidat,
prin care sã i se retragã mandatul celui care a pãrã-
sit partidul. Potrivit intenþiilor fãcute publice de
cãtre USL, Crin Antonescu va fi cel care va coor-
dona comisia parlamentarã pentru revizuirea Con-
stituþiei, considerându-se cã acesta poate acoperi
„politic” aceastã dezbatere, atât ca preºedinte al
Senatului, cât ºi ca viitor candidat al Uniunii la
prezidenþiale.

Aºteptãrile UDMR legate de modificarea
Constituþiei se leagã, în schimb, de eliminarea
sintagmei de stat naþional, dupã cum a declarat,
într-un interviu la RFI, preºedintele Kelemen
Hunor. El spune cã din cauza acestei formule
prezente în articolul 1 din legea fundamentalã
maghiarii din þarã nu se simt egali cu românii,
fiind „eliminaþi din Constituþie ºi din stat, în prin-
cipiu”. Kelemen Hunor recunoaºte cã nu se aº-
teaptã sã ajungã la un compromis cu puterea
actualã totuºi: „Nu, eu sunt convins cã nu, dar
asta nu înseamnã cã nu trebuie sã pui în discuþie
anumite chestiuni, subiecte, care, din punctul
nostru de vedere, trebuie discutate la nivelul so-
cietãþii. Aici vorbim doar de sintagma de «stat
naþional». Niciodatã nu am pus în discuþie ºi nu
punem în discuþie celelalte definiþii, «stat unitar
ºi indivizibil»”. În opinia lui Hunor, dacã nu se
ajunge pânã în octombrie la un referendum, atunci
amendarea Constituþiei este „compromisã”.

Intenþiile USL la revizuirea Constituþiei:Intenþiile USL la revizuirea Constituþiei:Intenþiile USL la revizuirea Constituþiei:Intenþiile USL la revizuirea Constituþiei:Intenþiile USL la revizuirea Constituþiei:
Parlament cu mai puþini membri, dar bicameralParlament cu mai puþini membri, dar bicameralParlament cu mai puþini membri, dar bicameralParlament cu mai puþini membri, dar bicameralParlament cu mai puþini membri, dar bicameral

Alegerea vicepreºedintelui

CSM, pe 13 februarie
Consiliul Superior al Magis-

traturii (CSM) va discuta în
ºedinþa plenului din 13 februarie
atât cererile de revocare din
funcþia de membru CSM a
judecãtorilor Alina Ghica ºi
Cristi Danileþ, cât ºi alegerea
vicepreºedintelui Consiliului,
funcþie pentru care ºi-a depus
candidatura Adrian Bordea,
reprezentantul Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, a comunicat
ieri, la finalul ºedinþei, purtãto-
rul de cuvânt, Monica Prejme-
reanu. Condiþia ca alegerea
vicepreºedintelui CSM ºi revocã-
rile judecãtorilor Ghica ºi
Danileþ sã fie discutate în
aceeaºi datã a fost pusã de cãtre
Secþia de judecãtori a CSM.
Kelemen Hunor: Varianta

cu opt regiuni este un eºec
Liderul UDMR, Kelemen

Hunor, a declarat ieri, la RFI
România, cã „actuala formã de
organizare a regiunilor de
dezvoltare economicã cu cele opt
regiuni este un eºec, este o
tragedie, este o catastrofã, care
nu ajutã la evoluþia simultanã ºi
constantã a judeþelor din interio-
rul regiunilor ºi, mai mult, este o
posibilitate de a ajunge la o
îndepãrtare de aceste judeþe,
pentru cã aºa se întâmplã, pentru
cã, dacã vã uitaþi la câteva
regiuni ºi pot sã vã dau exemple
multiple, atunci nu facem decât
sã întãrim aceastã catastrofã,
întãrim acest eºec al nostru, care
dureazã de peste 12 ani de zile,
de 14 ani, de 15 ani de zile”. În
opinia liderului maghiar, „între
12-13 regiuni ar fi numãrul real,
unde am putea oferi pentru
fiecare comunitate, pentru
fiecare regiune o posibilitate de
dezvoltare în perioada 2014-
2020 ºi sigur ºi dupã 2020”.

Liberalul Relu Fenechiu conside-
rã cã nu este incompatibil cu func-
þia de ministru al Transporturilor din
moment ce în nici o lege din Româ-
nia nu scrie aºa ceva. „Punctul meu
de vedere oficial este cã eu consi-
der cã nu sunt incompatibil cu
aceastã funcþie. Faptul cã sunt tri-
mis în judecatã pentru o faptã de
complicitate la abuz în serviciu ºi
atât, de pe vremea când nu eram nici
ministru, nici mãcar parlamentar...nu
scrie în nici o lege din România cã
eu sunt incompatibil cu aceastã

Fenechiu nu crede cã ar fi incompatibil
cu funcþia de ministru

Secretarul de stat în MAE
ungar, Nemeth Zsolt, a declarat,
marþi, cã maghiarii din Transilva-
nia sunt supuºi unei agresiuni
simbolice ºi, prin urmare,
maghiarii din Ungaria trebuie sã
rãspundã, arborând steagul
Þinutului Secuiesc. ªi asta s-a ºi
întâmplat, marþi, într-unul din
districtele din Budapesta.
Nemeth Zsolt a declarat imediat
cã steagul a fost arborat în semn
de solidaritate faþã de cauza
autonomiei pentru care militeazã
autoritãþile locale din Harghita ºi
Covasna. Referindu-se la refuzul
autoritãþilor române de a permite
arborarea steagului neoficial al
Þinutului Secuiesc, Nemeth
Zsolt a declarat cã, în opinia sa,
este o agresiune simbolicã din
partea autoritãþilor române.
Premierul Victor Ponta a cerut ieri
ministrului de Externe sã adopte
o atitudine fermã ºi sã transmitã
cã România nu acceptã de la
nimeni din strãinãtate „obrãzni-
cii” ºi lecþii privind funcþionarea
autoritãþilor locale ºi nici sfaturi
privind arborarea steagurilor. „Vã
rog, domnule ministru de
Externe, înainte sã plecaþi la
Bruxelles, sã daþi un rãspuns -
nu dumneavoastrã, ministerul -
un rãspuns foarte ferm ºi foarte
clar cã nu acceptãm niciun fel de
- eu nu vreau sã folosesc un
termen nediplomatic, aº fi spus
în mod normal <<obrãznicii>> -
dar nu acceptãm nici un fel de
lecþii de la nimeni de cum se
aplicã în România legile, inclusiv
cele privind funcþionarea
autoritãþilor locale. Cred cã avem

cele mai înalte standarde din
Europa de reprezentare a minori-
tãþilor, de autonomie a structuri-
lor locale. Cred cã, dacã cineva
vrea sã-ºi facã campanie electo-
ralã în România, vreau sã aveþi o
atitudine foarte fermã, fãrã sã ne
lãsãm prinºi în capcane pe
aceastã temã, dar nu cred cã
cineva ne poate spune ce
steaguri afiºãm pe aici ºi cum sã
afiºãm steagurile. (...) Nu vreau
sã cãdem în capcana de a fi
provocaþi, dar nici nu vreau sã
parã cã cineva ne dã lecþii de
peste frontierã”, a spus Ponta, în
ºedinþa de Guvern. Declaraþiile
lui Zsolt Nemeth sunt inaccepta-
bile ºi contravin spiritului de
bunã-vecinãtate ºi Parteneriatu-
lui Strategic dintre România ºi
Ungaria, a afirmat ºi secretarul
de stat în MAE Bogdan Aurescu,
citat într-un comunicat. „(...)
Practic, îndemnul oficialului
ungar echivaleazã cu susþinerea
explicitã a autonomiei teritoriale
pe criteriu etnic, care nu este
permisã de Constituþia României
ºi nu face parte din standardele
europene acceptate în domeniul
protecþiei persoanelor care
aparþin minoritãþilor naþionale.
Respingem, prin urmare, cu
fermitate acest demers”, afirmã
Aurescu, citat de MAE. Din
dispoziþia ministrului român al
Afacerilor Externe, Titus Corlã-
þean, ambasadorul ungar la
Bucureºti va fi convocat de
urgenþã la MAE pentru a i se
comunica poziþia pãrþii române,
mai precizeazã ministerul în
comunicat.

Ambasadorul Ungariei, convocat
de urgenþã la MAE, pe tema disputei
privind drapelul Þinutului Secuiesc funcþie”, a spus Fenechiu, în urma

raportului prezentat de Comisia Eu-
ropeanã. Comisia Europeanã aº-
teaptã sã constate în continuare
progrese în ceea ce priveºte inde-
pendenþa justiþiei, dar ºi ca politi-
cienii sã ofere un exemplu „dându-
se la o parte” atunci când existã acu-
zaþii de corupþie sau decizii privind
integritatea, a declarat, luni, preºe-
dintele CE, Jose Manuel Barroso,
într-o conferinþã de presã susþinutã
împreunã cu premierul Victor Ponta,
la Bruxelles.

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a dispus ieri retrimiterea dosarul lui
Dan Voiculescu privind privatizarea Institutului de Cercetãri Alimentare
(ICA) la Tribunalul Bucureºti, dupã ce a constatat cã Voiculescu nu mai
este senator. Astfel, dosarul în care Dan Voiculescu ºi alte 12 persoane
sunt judecaþi pentru modul în care a fost privatizat ICA va fi din nou
judecat de Tribunalul Bucureºti, instanþa supremã admiþând excepþia de
necompetenþã dupã cali-
tatea persoanei ºi dispu-
nând declinarea cauzei, în
condiþiile în care acesta
ºi-a dat demisia din func-
þia de senator (pe care o
dobândise în urma alege-
rilor parlamentare din 9
decembrie 2012). Procu-
rorii DNA susþin cã priva-
tizarea frauduloasã a ICA
ar fi fost fãcutã în folosul
lui Dan Voiculescu, fiind
realizatã prin subevalua-
rea bunurilor institutului
cu peste 7,7 milioane de
euro. Potrivit procurori-
lor, prejudiciul produs în
urma acestei privatizãri
este de peste 60 de mili-
oane de euro.

Dosarul lui Dan Voiculescu se întoarce
iar la Tribunalul Bucureºti
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Domnul Marius Deca, reprezen-
tantul Guvernului în teritoriu, a dat
deunăzi un interviu pentru site-ul
„Oltenaşul”, la împlinirea a trei luni
de la instalarea în funcţie. Cam bi-
zară motivaţia. De regulă, nu poţi
pune mare preţ pe o astfel de dis-
cuţie, în sensul că ea nu poate con-
stitui o „sursă veridică” demnă de
luat în seamă de un cotidian. Şi
totuşi, proiectează un anumit fel de
gândire din partea intervievatului –
un înalt funcţionar public – cu izul
de superficialitate sau profunzime,
după caz. La întrebarea „care a
fost cea mai dificilă problemă cu
care v-aţi confruntat?” (n.r. – res-

MIRCEA CANŢĂR

Cum s-a luptat Marius
Deca, în Dolj, cu... nămeţii

pectăm construcţia frazei), răs-
punsul adecvat ar fi fost, în opinia
noastră, unul ca la armată: pe tim-
pul serviciului meu nu s-a în-
tâmplat nimic deosebit. Fiindcă
aşa au stat lucrurile şi în Dolj de
când Marius Deca este ce este.
Care căderi abundente de zăpadă?
A avut Doljul până acum, în această
iarnă, vreo ninsoare consistentă,
altminteri dorită, îndeosebi de pro-
ducătorii agricoli, pentru comple-
tarea deficitului de apă din sol, care
să pună în dificultate reală circu-
laţia rutieră, să perturbe alimenta-
rea cu curent electric şi aşa mai
departe, cum s-a întâmplat prin

nordul ţării, sau a avut nişte tro-
ieni pe câteva segmente de drum
judeţean? În absenţa perdelelor de
protecţie, de care, am văzut, s-a
vorbit la un Colegiu prefectural, şi
a parazăpezilor. Apoi, dacă s-a ve-
gheat când stratul de zăpadă căzut
era de maximum 10-15 cm şi „cen-
trul” era impacientat la videocon-
ferinţe, în stare de alertă s-a aflat
tot Comitetul judeţean pentru si-
tuaţii de urgenţă, nu doar Marius
Deca, deplasat pe la Sălcuţa să aju-
te (nota bene) o femeie, pentru a
fi transportată la un spital din Cra-
iova. Şi alte platitudini.  Supleţea
administrativă a unui înalt funcţi-

onar public nu este conferită de
astfel de relatări infantile, autoe-
logioase. Şi multe campanii de
deszăpezire a coordonat până
acum Marius Deca! Realitatea este
alta: primarii localităţilor doljene –
şi unii s-au exprimat chiar în pa-
ginile cotidianului nostru –, con-
ducerile SCPLDP ş i DRDP Cra-
iova s-au descurcat onorabil în
confruntarea cu iarna doljeană de
până acum. Chiar dacă proasta
dispoziţie a oamenilor a cuplat, ca
şi în alte dăţi, cu inexplicabila bună
dispoziţie a altora. Putem admite
că Marius Deca e un om cumse-
cade,  numit politic, ca reprezen-

tant al Guvernului. Nici nu supă-
ră prin gesturi necontrolate, aido-
ma unui predecesor al său, nici
nu poate săvârşi minuni de vitejie
într-un judeţ cu destulă îngrijora-
re pentru ziua de mâine. Dacă,
precum musca la arat, vrea să
raporteze împliniri peste împliniri,
trebuie să rămână atent la dozaj.
Să nu fie considerat epuizat îna-
inte de termen chiar de cei care l-
au pus. La alte referiri temerare
pe care le-a făcut în discuţia cu
reporterul „Oltenaşul” nu mai fa-
cem comentarii. Atenţie însă, prin
părţile locului, îndeosebi la Pre-
fectura Dolj, gura bate fundul.

Primarul Craiovei,  Lia Olguţa
Vasilescu, a avut, ieri, o întâlnire
cu reprezentanţii sindicatelor afi-
liate la Bloc ul Naţional Sindic al
(BNS) Dolj pentru a stabili un par-
teneriat de dialog şi colaborare în-
tre cele două părţi. „Sindicaliştii mi-
au ridicat mai degrabă probleme
cetăţeneşti, cea mai importantă fi-
ind transportul în comun. În con-
diţiile în care linia de tramvai va
intra în modernizare
timp de doi ani, va tre-
bui să suplimentăm
numărul autobuzelor.
Deşi avem contractul
de lucrări semnat, nu
am demarat investiţia
pentru că Regia Auto-
nomă de Transport
(RAT) trebuie să achi-
ziţioneze câteva mi-
c robuze,  iar noi să
cumpărăm câteva au-
tobuze noi”, a decla-
rat Olguţa Vasilescu.
La rândul său, liderul
BNS Dolj, Victor Peţa,
a afirmat că discuţiile cu adminis-
traţia s-au dovedit benefice. „Mă
bucur că Primăria a răspuns pozi-
tiv iniţiativei noastre. A fost un dia-
log util pentru noi, fiindcă toţi mem-
brii au primit răspunsuri exacte la
problemele lor”, a subliniat Peţa.
Condiţii mai bune
pentru Ambulanţă

La întâlnire au participat şi re-
prezentanţii Sindicatului Ambulanţa
Dolj, care au solicitat un spaţiu op-
tim pentru desfăşurarea activităţii.
„Punctul de ambulanţă din cartierul
Craioviţa Nouă funcţionează într-
un apartament de bloc, iar condiţii-
le sunt improprii. Ar trebui să se
găsească un alt spaţiu, pentru ca
serviciile să fie mai bune. La Spita-
lul Filantropia, aleile sunt făcute praf,
le cârpim cu pământ, ceea ce mi se
pare aberant. În plus, maşinile sunt
parcate aiurea şi ar trebui să faceţi
ceva ca să câştigăm spaţiu acolo,
pentru că, uneori, nici ambulanţele
noastre nu pot să intre în spital”, s-

Primarul Olguţa Vasilescu ascultă
cererile sindicaliştilor BNS Dolj

Sindicaliştii vor noi trasee RAT şi măsuri
în privinţa câinilor comunitari şi facturilor
la căldură. Primarul le  promite că, în
această primăvară, vor apărea primele
rezultate ale măsurilor luate.

a plâns Ion Năstase,  liderul Sin-
dicatului Ambulanţa. Primarul Ol-
guţa Vasilescu a promis că va găsi
o soluţie la aceas tă problemă.
„Aleile le vom rezolva la primă-
vară,  ac um es te impos ibil din
cauza vremii.  Dacă cei de la me-
teo ne vor spune că este vreme
frumoasă timp de o săptămână,
atunci noi vom încerca să le as-
faltăm”, a explicat primarul.

Teatrul „Colibri” ar putea primi
ca sediu Clubul Electroputere

O problemă acută şi mereu ac-
tuală rămâne cea a sediului Tea-
trului „Colibri”. „Nu avem un se-
diu al nostru şi mergem la spec-
tacole fără să mai facem repetiţii
înainte. Costumele sunt depozi-
tate în tot felul de spaţii muc e-
găite şi, de fiec are dată, ne tre-
zim cu câte o boală de piele. Au
fost doar zvonuri că vom primi
un sediu,  dar  nimic clar”, a spus
Alla Cebotari, actriţă la teatrul
respec tiv.  „Am făcut demersuri
pentru preluarea cinematografu-
lui „Modern”,  dar, din păcate, în
regim de c olaborare. Nu se pre-
tează să daţi spectacole ac olo,
pentru că scena este mică, însă
avem o ves te şi mai bună: sun-
tem în discuţii pentru preluarea
Clubului Elec troputere. Vom face
câteva mici dotări şi teatrul va fi
mutat acolo”,  a răspuns prima-
rul Olguţa Vasilesc u.

În primăvară,
vom scăpa de câinii agresivi

Pe final, preşedintele BNS Dolj,
Victor Peţa, a sintetizat câteva dintre
doleanţele membrilor de sindicat.
„Salariaţii noştri vor urgentarea pro-
blemelor cu câinii comunitari, să se
modernizeze şi să se reorganizeze
asociaţiile de proprietari, cu angajaţi
care să conducă în folosul locatari-

lor. De asemenea, cer ca
traseul 9 să treacă şi pe la
Avioane SA la anumite
ore, pentru că sunt oa-
meni care merg câte 1,7
kilometri pe jos şi pot fi
atacaţi de câinii celor care
şi-au făcut case în zonă”,
a spus Peţa. Olguţa sus-
ţine că în această primă-
vară vom avea primele re-
zultate în problema câini-
lor comunitari: „Sperăm
să rezolvăm foarte repe-
de această problemă a
câinilor comunitari. Eu am
demarat toate proceduri-

le de cum am venit la Primărie, dar
durează foarte mult. Vrem ca la în-
ceputul primăverii să avem prima
parte a adăpostului canin şi să strân-
gem câinii din zona şcolilor şi grădi-
niţelor, precum şi pe cei agresivi,
pentru că acum deja îi cunoaştem
care sunt, dar nu avem unde să îi
ducem”.
Gigacaloria, mai ieftină
cu 18,58% de luna aceasta

În ce priveşte asociaţiile de pro-
prietari, primarul spune că există o
problemă cu facturile, deşi preţul gi-
gacaloriei a scăzut. „Avem multe
discuţii cu asociaţiile de proprietari
şi cu firmele de montat repartitoa-
re, pentru că este inadmisibil ca, în
condiţiile în care noi am scăzut pre-
ţul gigacaloriei şi nu avem nici o iar-
nă grea, să avem asociaţii unde fac-
turile au crescut. Vrem ca, din luna
februarie, gigacaloria să scadă cu
8,58% şi, per total, economia să fie
de 18,58%”, a încheiat aceasta.

LAURA MOŢÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii joi, 7 februarie 2013
eveniment

Printre altele, inspectorii CAS
Dolj au verificat, pe parcursul ac-
þiunilor de control, modul în care
se acordã serviciile medicale, co-
respondenþa între serviciile solici-
tate pentru decontare de furnizori
ºi cele efectuate în mod real, pre-
cum ºi modul în care au fost res-
pectate de furnizor condiþiile exis-
tente la momentul evaluãrii.

Cu aceastã ocazie, au fost veri-
ficaþi opt furnizori de servicii me-
dicale în asistenþa medicalã prima-
rã, constatându-se mai multe defi-
cienþe. Spre exemplu, au fost iden-
tificaþi pensionari care au beneficiat
nelegal de prescripþii medicale în
cadrul Programului pentru compen-
sarea cu 90% a preþului de referin-
þã al medicamentelor pentru pensi-
onarii cu venituri realizate numai din
pensii de pânã la 700 lei pe lunã.
Aceºtia au declarat în scris cã nu
au alte venituri, deºi acest lucru s-a
dovedit a fi fals, în cele din urmã,
ei figurând în evidenþele ANAF cu

Luna trecutã, inspectorii Casei de
Asigurãri de Sãnãtate (CAS) Dolj
au trecut pragul mai multor cabi-
nete ale medicilor de familie pentru
a verifica în ce mãsurã aceºtia res-
pectã clauzele contractuale ºi legis-

laþia în vigoare. Pentru neregulile
constatate au fost aplicate o serie
de sancþiuni. În ianuarie a.c., echi-
pele de control ale CAS au între-
prins 20 acþiuni de verificare la fur-
nizorii de servicii medicale.

alte venituri impozabile. Reprezen-
tanþii Casei de Asigurãri de Sãnãta-
te Dolj au hotãrât ca, în acest caz,
contravaloarea medicamentelor
compensate cu 90% prescrise de
medicii de familie pensionarilor care
realizeazã ºi alte venituri în afara
celor din pensii sã se recupereze de
la persoanele care au beneficiat ne-
legal de compensarea suplimentarã
de 40%.

20 de acþiuni de control
într-o singurã lunã

În cazul a doi furnizori de servi-
cii medicale au fost identificate ser-
vicii medicale raportate cãtre Casa
de Asigurãri de Sãnãtate Dolj, dar
care nu s-au regãsit în evidenþele
cabinetelor medicale sau nu au fost
confirmate prin semnãturã de cã-
tre pacient. Pentru serviciile medi-
cale raportate ºi neefectuate, furni-
zorii au fost sancþionaþi cu avertis-
ment scris, diminuarea cu 10% a
sumei alocate pentru plata per ca-

pita din luna în care au fost identi-
ficate serviciile respective ºi recu-
perarea contravalorii acestora.

De asemenea, trei dintre furni-
zorii verificaþi nu au folosit formu-
larele tipizate obligatorii prevãzute
în norme, respectiv cereri de
transfer ale pacienþilor la medicul
de familie, fapt pentru care au fost
sancþionaþi cu avertisment. În ca-
zul altor doi furnizori verificaþi s-a
constatat cã aceºtia nu completea-
zã corect ºi la zi formularele utili-
zate în sistemul asigurãrilor socia-
le de sãnãtate. Spre exemplu, în
fiºa pacientului sau registrul de
consultaþii nu a fost consemnat
numãrul talonului de pensie ºi
cuantumul pensiei pentru pensio-
narii cu venituri mai mici de 700
lei sau nu s-a solicitat acestora
declaraþie pe proprie rãspundere
privind veniturile realizate. Pentru
completarea incorectã ºi incomple-
tã a documentelor cabinetelor, fur-
nizorii au fost sancþionaþi cu aver-

tisment ºi a fost imputatã contra-
valoarea  compensãrii 40% din to-
tal compensare 90%.

Nereguli descoperite
de inspectorii CAS Dolj

În plus, doi dintre furnizorii ve-
rificaþi nu actualizaserã evidenþa
informaticã a bolnavilor cronic
transmisã la Casa de Asigurãri de
Sãnãtate Dolj, astfel încât aceasta
sã corespundã cu cea evidenþiatã
în Registrul de boli cronice. Pen-
tru lipsa concordanþei între cele
douã evidenþe, furnizorii au fost
sancþionaþi cu avertisment scris.

Pe lângã controalele efectuate la
medicii de familie, au fost verifi-
caþi trei furnizori de servicii medi-
cale în ambulatoriul de specialita-
te-medicinã dentarã. S-a consta-

tat însã cã sunt respectate clauze-
le contractului de furnizare servi-
cii medicale. La fel s-a întâmplat
ºi în cazul a doi furnizori de servi-
cii clinice ºi a trei furnizori de me-
dicamente compensate ºi gratuite
în tratamentul ambulatoriu.

Au fost, de asemenea, efectua-
te ºi douã controale operative la
furnizorii de servicii medicale care
au eliberat concedii medicale ºi s-
a constatat cã au fost respectate
prevederile legale la emiterea aces-
tora. Douã controale inopinate au
avut loc la domiciliu pacienþilor care
beneficiazã de concedii medicale,
constatându-se cã aceºtia au fost
prezenþi la adresa declaratã ºi ur-
meazã programul de recuperare re-
comandat.

RADU ILICEANU

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în urma
unei anchete efectuate de poliþiºtii craioveni
a rezultat cã bãrbatul a preluat acþiunile so-
cietãþii comerciale “Dudy Trans” SRL Cra-
iova, declarând în mod fictiv sediul social la
o adresã din Craiova, pentru a se sustrage
de la eventuale verificãri ale organelor fisca-
le. În plus, în calitate de asociat unic, cu
ocazia declaraþiei pe proprie rãspundere datã
în faþa unui notar public, a precizat cã nu
are antecedente penale deºi anterior fusese
condamnat. Bãrbatul a executat o pedeapsã
de 12 ani închisoare, la care a fost condam-
nat pentru infracþiuni economice, faþã de el
fiind dispusã, ca mãsurã complementarã, ºi

Bucureºtean reþinut cu repetiþie
pentru evaziune fiscalã

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã marþi, 5 februarie a.c., l-au reþinut pe
Ioan Burilã, de 66 de ani, din Bucureºti, pentru evaziune fiscalã. Culmea este
cã în urmã cu aproape un an, mai precis la începutul lui aprilie 2012, poliþiºtii
doljeni de investigarea fraudelor îl reþineau pe acelaºi bãrbat, pentru aceleaºi
infracþiuni. Nici anul trecut, nici ieri, bãrbatul nu a primit mandat de arestare

preventivã, asta deºi a dispãrut anul trecut, fiind depistat abia acum.
aainterzicerea administrãrii unei societãþi co-

merciale. În plus, în august 2009, în calitate
de administrator al unei societãþi din Craio-
va a aprovizionat de la o altã societate din
Arad, aflatã în insolvenþã, cantitatea de
146.554 de litri motorinã pe care a comer-
cializat-o fãrã a evidenþia în actele contabile
totalul veniturile realizate. Consecinþa acti-
vitãþilor desfãºurate a fost sustragerea de la
plata obligaþiilor fiscale datorate bugetului de
stat cu suma totalã de 82.641 de lei. Acestea
au fost faptele pentru care a fost reþinut anul
trecut, însã n-a primit mandat de arestare.
Poliþiºtii au continuat cercetãrile în dosar ºi
au reuºit sã probeze cã bãrbatul a încercat

sã scape cesionând fictiv pãrþile
sociale ale “Dudy Trans” SRL
Craiova, însã a derulat în conti-
nuare activitãþi comerciale. Oa-
menii legii l-au cãutat pe bãrbat
sã-l audieze din nou, însã nu l-
au gãsit decât acum, aºa cã au
încercat sã obþinã, din nou,
mandat de arestare preventivã
pe numele lui. N-au avut no-
roc. Dupã o noapte petrecutã
în arestul IPJ Dolj, ieri, pro-
curorii au luat faþã de bãrbat
mãsura obligãrii de a nu pãrãsi
þara pentru 30 de zile.

CARMEN ZUICAN

Ambasada Chinei la Bucureºti l-a
decorat, duminicã, pe fostul ºef al
Departamentului Securitãþii Statului,
gen (r) Iulian Vlad, pentru dezvoltarea
relaþiilor dintre cele douã þãri. La

eveniment au luat parte foºti
ambasadori ai României în China ºi
ai Chinei la Bucureºti, personalitãþi
academice ºi ale vieþii culturale,
oameni de afaceri, sportive ºi
reprezentanþi ai unor organizaþii
neguvernamentale din cele douã
þãri. În discursul de rãspuns,
generalul (r) Iulian Vlad ºi-a
exprimat întreaga sa gratitudine
pentru premiul ce i-a fost acordat,
menþionând: „În deceniile ºapte,
opt ºi nouã ale veacului trecut,
când China lupta pentru ocuparea
locului ce i se cuvenea pe eºichie-

rul internaþional, România a susþinut-o
în eforturile ei legitime. În acest impor-
tant demers ºi structurile statului
român, în care lucram pe atunci, au
avut partea lor de contribuþie”.

Nouã studenþi ai Academiei de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza” din Bucureºti, douã
fete ºi ºapte bãieþi, de la specializarea jan-
darmi, îºi fac stagiul de practicã, în perioa-
da 4 februarie – 1 martie, la Inspectoratul
de Jandarmi Judeþean „Mihai Bravul” Dolj.

Cei 9 studenþi, din anii I, al II-lea ºi al
III-lea, vor fi coordonaþi ºi îndrumaþi în
toatã perioada de tutori – jandarmi cu ex-
perienþã în activitatea profesionalã ºi vor
participa la toate activitãþile desfãºurate de
aceºtia, urmãrindu-se realizarea obiective-
lor ºi mãsurilor prevãzute în programa de
practicã.

„Conducerea IJJ Dolj le-a prezentat ti-

nerilor studenþi aspecte legate de specificul
unitãþii, atribuþiile, programul ºi misiunile
desfãºurate de jandarmii doljeni în zona de
competenþã teritorialã. Viitorii ofiþeri au fost
repartizaþi în misiuni de ordine publicã dar
ºi pazã ºi protecþie instituþionalã pentru a-ºi
pune în practicã noþiunile teoretice dobân-
dite în timpul orelor de curs ºi pentru a cu-
noaºte ºi a-ºi însuºi cât mai bine aspectele
legate de munca de jandarm urmând ca, la
sfârºitul perioadei, fiecare sã fie evaluat asu-
pra modului de desfãºurare a stagiului de
practicã”, a declarat cpt. Ion Þapu, ofiþer
de presã al IJJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Generalul (r) Iulian Vlad,
decorat de Ambasada Chinei

Generalul (r) Iulian Vlad,
decorat de Ambasada Chinei

Generalul (r) Iulian Vlad,
decorat de Ambasada Chinei

Generalul (r) Iulian Vlad,
decorat de Ambasada Chinei

Generalul (r) Iulian Vlad,
decorat de Ambasada Chinei

Generalul (r) Iulian Vlad,
decorat de Ambasada Chinei

Generalul (r) Iulian Vlad,
decorat de Ambasada Chinei

Generalul (r) Iulian Vlad,
decorat de Ambasada Chinei

Generalul (r) Iulian Vlad,
decorat de Ambasada Chinei

Controale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabinetele

medicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familie

Controale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabinetele

medicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familie

Controale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabinetele

medicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familie

Controale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabinetele

medicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familie

Controale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabinetele

medicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familie

Controale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabinetele

medicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familie

Controale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabinetele

medicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familie

Controale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabinetele

medicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familie

Controale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabineteleControale în cabinetele

medicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familiemedicilor de familie

Viitori jandarmi în practicã la IJJ DoljViitori jandarmi în practicã la IJJ DoljViitori jandarmi în practicã la IJJ DoljViitori jandarmi în practicã la IJJ DoljViitori jandarmi în practicã la IJJ DoljViitori jandarmi în practicã la IJJ DoljViitori jandarmi în practicã la IJJ DoljViitori jandarmi în practicã la IJJ DoljViitori jandarmi în practicã la IJJ Dolj



cuvântul libertãþii / 5joi, 7 februarie 2013 administraþie

Bugetul Consiliului Judeþean
Dolj, pe anul 2013, va fi
apropiat de cel de anul trecut,
a anunþat preºedintele Ion
Prioteasa. Asta înseamnã cã
vor fi bani pentru funcþionare,
pentru investiþii, baza punân-
du-se tot pe accesarea fondu-
rilor europene. “Aºteptãm sã
vedem cifrele
finale ale judeþului
Dolj. Din datele
finale pe care le
avem pânã acum,
bugetul este
apropiat de cel pe
care l-am avut în
anul 2012. La unii
indicatori avem
sensibile scãderi.
Avem un buget
îndestulãtor pentru
problemele de
funcþionare ale
Consiliului Jude-
þean Dolj ºi ale

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, a dezbãtut, ieri, într-o conferinþã de
presã, câteva subiecte de actualitate. A început
cu bugetul pe anul 2013, a continuat cu câteva
chestiuni legate de unele mãsuri cerute de FMI
Guvernului Ponta, a vorbit despre vizita la Bru-
xelles de sãptãmâna trecutã, la cea de-a 99-a
Sesiune Plenarã a Comitetului Regiunilor, ºi a

încheiat cu subiectul legat de numirea ca secre-
tar de stat la Ministerul Fondurilor Europene a
lui Alin Mitricã, suspendat deocamdatã din func-
þia de administrator public al judeþului Dolj. Ion
Prioteasa a mai anunþat cã de sãptãmâna vii-
toare vor începe întâlnirile cu primarii, pentru a
discuta despre nevoile ºi proiectele pe care do-
resc sã le dezvolte în acest an.

unitãþilor din subordine
ºi mai puþin pentru ceea
ce înseamnã investiþiile
în continuare. ªansa ºi
speranþa noastrã stã în
continuare în fondurile
europene ºi de aceea ne
pregãtim cu toatã  forþa
sã abordãm exerciþiul
financiar 2013-2020”, a
declarat Ion Prioteasa.

Primãriile obligate
sã plãteascã 85% din
datorii pânã la 31 martie

Începând de sãptãmâ-
na viitoare, la nivelul Consiliu-
lui Judeþean Dolj vor începe
întâlnirile cu primarii din judeþ,
pentru probleme care sunt la
ordinea zilei. „România este
presatã de FMI sã-ºi reducã
arieratele. Orice instituþie din
subordinea Consiliului Jude-
þean Dolj, orice primãrie, are

obligaþia ca pânã la 31 martie
sã stingã cel puþin 85% din
arierate. Suntem în discuþie ºi
cu Direcþia de Finanþe Publice,
sã vedem care sunt localitãþile
care au arierate, dar ºi la
întâlnirile cu primarii vom
insista ca cei care au datorii
mai mari de 90 de zile sã poatã
apela la un împrumut pentru a
termina cu datoriile”, a anunþat
Ion Prioteasa, care a mai
adãugat cã banii primiþi de
primãrii trebuie prioritizaþi în
aºa fel încât sã finalizeze
investiþiile începute, în primul
rând, sã se achite arieratele ºi
sã se deschidã investiþii noi
numai dacã au sursele de
finanþare asigurate. O altã
discuþie cu aleºii locali va fi
legatã de asigurarea cofinanþã-
rii proiectelor europene, acolo
unde este cazul. În judeþul Dolj
sunt 18 primãrii care desfãºoa-
rã proiecte pe Mãsura 3.2.2.,

iar cofinanþarea la 3
milioane de euro este
uriaºã pentru bugetul
unei comune. „Pri-
marii care au proiecte
europene vor trebui
sã fie ajutaþi. Unii
dintre primari au
proiecte destul de
mari pe Mãsura
3.2.2. de exemplu, cu
circa 3 milioane de
euro. Avem în judeþul
Dolj 18 localitãþi,
deci cofinanþarea
pentru aceºtia ºi mai
ales plata ultimelor

facturi de TVA este împovãrã-
toare. Va trebui gãsitã o
soluþie, sã le dãm ºi noi o
mânã de ajutor”, a afirmat
ºeful administraþiei doljene.

„Sunt sigur cã Alin Mitricã
va ºti ce are de fãcut”

Ion Prioteasa este de pãrere
cã numirea lui Alin Mitricã în
funcþia de secretar de stat la
Ministerul Fondurilor Europene
va fi un ajutor în plus, pentru
cã din acest moment primarii
din judeþul Dolj vor avea la
cine sã apeleze pentru a putea
accesa fonduri pentru localitã-
þile pe care le conduc: „Alin
Mitricã, colegul nostru,
administrator public al judeþu-
lui, cel care mi-a fost alãturi
aproape opt ani, pleacã pe un
post deosebit de important la
Bucureºti, ca secretar de stat
la Ministerul Fondurilor
Europene. Funcþia este foarte
importantã. Acolo va putea sã

îndrume primarii din judeþul
Dolj. Asta nu înseamnã cã ne
va da nouã pe uºa din dos
banii Uniunii Europene, dar o
sã avem o informaþie la timp.
Sunt sigur cã Alin Mitricã va
ºti ce are de fãcut în aceastã
înaltã funcþie. Suntem foarte
mândri cã Organizaþia PSD
Dolj a putut obþine o funcþie
aºa importantã”.

Oltenii vor zbura în curând
cãtre Luton ºi Valencia de pe
Aeroportul din Craiova

În perioada urmãtoare va fi
organizatã o licitaþie pentru noi
destinaþii de pe Aeroportul din
Craiova. Oltenii vor beneficia

de curse aeriene directe cãtre
Aeroportul Luton din Marea
Britanie ºi Valencia din Spania.
„În acest moment, este liber
pentru organizarea unei licitaþii
pentru stabilirea de noi destina-
þii de pe Aeroportul din Craio-
va. Primele douã destinaþii
pentru care se organizeazã
licitaþii sunt pentru aeroportul
Luton din Marea Britanie ºi
Spania. La ultima am avut mai
multe dezbateri. Site-ul Minis-
terului de Externe ne aratã o
aglomerare foarte mare de
români în Valencia ºi aceasta
va fi destinaþia”, a mai anunþat
Ion Prioteasa.

La data de 12 februarie a.c. se
va organiza, la Craiova, o bienalã
de arhitecturã. Toþi arhitecþii din
regiunea Oltenia, dar ºi de la fa-
cultãþi din þarã vor fi prezenþi la
eveniment. Vor avea loc dezbateri
ºi vor fi expuse cele mai premiate
creaþii de patrimoniu ale arhitecþi-
lor români din anul 2012. „Cu
aceastã ocazie vom
aborda o temã care ne
priveºte ºi anume salva-
rea culelor din Oltenia. În
regiunea noastrã sunt 16
cule, dintre care douã în
judeþul Dolj. Multe din-
tre ele sunt într-o stare
avansatã de degradare.
Vom transmite un sem-
nal de alarmã Ministeru-
lui Culturii pentru a fi
prinse pe un program
european. Am onoarea
sã fiu preºedintele comi-

tetului de organizare al Bienalei de
la Craiova. Faptul cã ne vor veni
aici atâþia arhitecþi este foarte im-
portant, pentru cã, pe de-o parte,
vor vedea ºi ei schimbãrile ºi vom
putea sã ne facem cunoºtinþe noi
cu care sã colaborãm atunci când
vom dori sã organizãm concursuri
de idei”, a anunþat Ion Prioteasa.

Bienalã de arhitecturã la Muzeul Olteniei

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj ºi vicepreºedinte al Grupului
Interregional „Dunãrea”, Ion Prio-
teasa, a afirmat în cadrul confe-
rinþe de presã cã, în a doua jumã-
tate a anului 2013, va fi organizat
în România un Forum al Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunãrii, în cadrul cãruia vor fi dez-
bãtute teme de interes european.

«Sãptãmâna trecutã am fost la
Bruxelles, pentru a participa la cea
de-a 99 Sesiune Plenarã a Comite-
tului Regiunilor. Sunt onorat sã re-
prezint acolo România ºi sã fiu ales
preºedinte al Delegaþiei Naþionale a
României la Comitetul Regiunilor
(CoR) de la Bruxelles. Aceastã func-
þie incubã responsabilitãþi noi. Este
o activitate destul de solicitantã. În
aceastã sãptãmânã la Bruxelles am
participat la reuniunea
Biroului Grupului Par-
tidului Socialist Euro-
pean, am fost la reu-
niunea Biroului CoR,
la reuniunea Grupului
Interregional „Dunã-
rea”, la reuniunea De-
legaþiei Românei ºi la
Sesiunea Plenarã. A
fost prezent la întâlni-
rea noastrã ºi domnul
Joaquin Almunia, vi-
cepreºedintele Comi-

România va organiza un Forum
al Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii

siei Europene ºi comisar european
pentru concurenþã, care, în alocu-
þiunea dumnealui, s-a referit la pro-
blemele speciale prin care trece
Uniunea Europeanã în aceastã pe-
rioadã de crizã. Avem în continuare
aºteptãri mari pe Strategia Dunãrii.
În partea a doua a acestui an, în
România va fi organizat al doilea
mare forum pe Strategia Dunãrii,
dupã cel desfãºurat în Germania.
Este un program european pentru
care se va aloca o sumã foarte mare
de bani. Eu cred în acest program
foarte mult ºi cred în priceperea
primarilor ºi a autoritãþilor locale
de a accesa fonduri europene», a
declarat preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj ºi preºedinte al Dele-
gaþiei Naþionale a României la CoR,
Ion Prioteasa.
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Studenþii ºi masteranzii care
doresc sã desfãºoare o activitate
lucrativã pe teritoriul Germaniei
pe perioada vacanþei de varã
(minimum douã luni) se pot
adresa Agenþiei Municipale pentru
Ocuparea Forþei de Muncã
Bucureºti. În acest context, se
menþionezã faptul cã perioada de
selecþie a tinerilor a fost prelungi-
tã. Condiþiile de participare sunt
legate de vârstã: vor fi selectaþi
studenþii care au între 18 ºi 35 de
ani. Pe de altã parte, studenþii ºi

masteranzi ar trebui sã frecvente-
ze o facultate de stat sau particu-
larã, acreditatã conform legii, la
cursuri de zi, sau colegiu tehnic
ºi sã aibã cunoºtiinþe bune ºi
foarte bune de limba germanã
(cel puþin 3 ani de studiu).

La înscriere, tinerii trebuie sã
prezinte o copie dupã actul de
identitate (cu o valabilitate de
minimum 6 luni); opþional, o
copie dupã paºaport; fiºa de
solicitare – Bewerbung 2013 –
completatã în douã exemplare la

calculator ºi semnatã (formularul
tipizat se regãseºte pe site-ul
AMOFM Bucureºti, www.bucu-
resti.anofm.ro, rubrica Actuali-
zãri în site); adeverinþã de la
facultate în care sã se specifice
anul de studii ºi ce tip de cursuri
urmeazã; dovada acreditãrii, în
cazul unei facultãþi particulare;
copie dupã foaia matricolã (cu
excepþia studenþilor din anul I de
studiu) ºi o recomandare de la
unul din profesorii de la facultate.

„Depunerea dosarelor ºi

susþinerea testului de limbã
germanã vor avea loc pânã în
data de 15 februarie 2013, de
luni pânã joi, între orele 9.00 ºi
15.00, ºi vineri, între orele 9.00

ºi 12.30, la Agenþia Municipalã
pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Bucureºti”, a precizat
directorul executiv Daniela
Barbu.

Studenþii  ºi  masteranzii  din Craiova
pot sã lucreze în Germania

Pe perioada vacanþei de varã,

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Începând cu luna septembrie
2012 ºi în conformitate cu Ordi-
nul Ministrului Muncii, Familiei,
Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice, nr. 2.330/31.08.2012
pentru aprobarea modificarilor
contractuale aferente rambursãrii
cheltuielilor efectuate în cadrul
proiectelor aflate în implementa-
re ºi finanþate prin POSDRU, ce-
rerea de rambursare finalã va fi
transmisã la Autoritate de Mana-
gement, în termen de 180 de zile
de la finalizarea perioadei de im-

Organismul Intermediar pentru Pro-
gramul Operaþional Sectorial Dezvolta-
rea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest
Oltenia (OIR POSDRU S-V Oltenia) are
în portofoliu, în acest moment, un nu-
mãr total de 144 de proiecte POSDRU.

67 de proiecte se aflã în implementare67 de proiecte se aflã în implementare67 de proiecte se aflã în implementare67 de proiecte se aflã în implementare67 de proiecte se aflã în implementare
La OIR POSDRU S-V Oltenia,

plementare a proiectului ºi chel-
tuielile angajate pe perioada de
implementare a proiectului pot fi
plãtite de beneficiar / partener într-
o perioadã de maximum 180 de
zile de la data finalizãrii implemen-
tãrii proiectului.

Raportul Strategic Naþional 2012
Ministerul Fondurilor Europene

a publicat recent Raportul Strate-
gic Naþional (RSN) 2012. Docu-
mentul a fost elaborat de Autorita-
tea pentru Coordonarea Instrumen-

telor Structurale ºi la realizarea
acestuia au contribuit autoritÎþile de
management pentru gestionarea
instrumentelor structurale, precum
ºi alte instituþii de specialitate.
„RSN 2012 prezintã într-o manie-
rã succintã stadiul implementãrii
programelor operaþionale, ca ºi
contribuþia acestora la realizarea
prioritãþilor stabilite prin Cadrul
Strategic Naþional de Referinþã
(CSNR) 2007-2013, precum ºi la
alte obiectivele stabilite prin Stra-
tegia Europa 2020. Documentul
descrie o serie de evoluþii socio-
economice relevante înregistrate
de la momentul elaborãrii docu-
mentelor de programare, surprin-
zând inclusiv impactul crizei eco-
nomico-financiare asupra prevede-
rilor CSNR”, a precizat directorul
executiv al OIR POSDRU S-V Ol-
tenia, Mihaela Mocanu (foto).

Pânã pe 30 iunie 2012
au fost depuse peste 10.000

de cereri de finanþare
În ceea ce priveºte

þintele stabilite prin
programele operaþiona-
le, având în vedere fap-
tul cã numÎrul de pro-
iecte finalizate este încÎ
limitat, RSN 2012 se
axeazã pe prezentarea
rezultatelor aºteptate
plecând de la indicato-
rii asumaþi prin proiec-
tele contractate. Con-
form acestui docu-
ment, bugetul total al
POSDRU pentru pe-
rioada 2007-2013 este
de 4,25 mld. euro, din
care 3,47 mld. euro sunt fonduri
UE, ceea ce reprezintã aproxima-
tiv 18,1% din alocarea aferentã
CSNR. Programul este finanþat din
FSE ºi se implementeazã prin in-
termediul a 7 Axe Prioritare.  În
perioada 2007 – 30 iunie 2012, au

fost depuse 10.219 cereri de fi-
nanþare (în valoare totalã de 9,68
mld. euro, din care 9,17 mld. euro
reprezintã contribuþia UE, respec-
tiv 270% din alocarea financiarã

pentru 2007–2013), din care:
3.001 au fost aprobate (în valoa-
re totalã de 3,61 mld. euro, con-
tribuþia UE fiind 3,39 mld. euro),
5.132 au fost respinse, 280 se
aflau pe lista de rezervã, iar 1.806
erau în curs de evaluare. În ace-

eaºi perioadã s-au încheiat cu be-
neficiarii 2.456 de contracte de
finanþare, în valoare totalã eligibi-
lã de 3,41 mld. euro, din care 2,81
mld. euro reprezintã contribuþia

UE (81,04% din alocarea
UE 2007-2013). „Pânã la
data de 30 iunie 2012, au
fost efectuate plãþi în va-
loare totalã de 1,11 mld.
Euro, din care 547,22
mil. euro reprezenta
suma acordatã ca prefi-
nanþare (49,14% din to-
talul plãþilor), iar 566,35
mil. euro suma rambur-
satã din FSE ºi bugetul de
stat (51% din totalul plã-
þilor). Contribuþia FSE la
totalul plãþilor efectuate
cãtre beneficiari a fost de
1,038 mld. euro, repre-
zentând 29,86% din alo-

carea UE 2007-2013. Contribuþia
FSE la rambursãrile efectuate a
fost de 490,86 mil. euro, repre-
zentând 14,12% din alocarea UE
2007-2013”, a mai spus directo-
rul executiv al OIRPOSDRU SV
Oltenia.

Dintre acestea, 67 se aflã în implemen-
tare ºi au o valoare a finanþãrii neram-
bursabile de 339.830.296 lei, ºi 77 de
proiecte sunt deja finalizate, iar valoa-
rea finanþãrii nerambursabile se ridi-
cã la 220.885.851,08 lei.

Analiza implementãrii POSDRU, în perioada 2007-2012, relevã:

• numãrul participanþilor cu studii superioare – aproximativ 217.215
• numãrul participanþilor cu educaþie primarã sau gimnazialã – peste

192.258 pe ansamblul POSDRU
• o mare parte din numãrul participanþilor, 201.231, sunt absolvenþi ai

învãþãmântului secundar superior (liceu)
• numãrul persoanelor cu studii la nivelul învãþãmântului secundar

inferior ºi al învãþãmântului primar a fost de aproximativ 192.258
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Comuna Urzicuþa a gãzduit, ieri,
Adunarea Generalã a Filialei Jude-
þului Dolj a Asociaþiei Comunelor
din România (ACoR). Aºa cum este
normal, din patru în patru ani,
acest organism se întruneºte pen-
tru alegerea Consiliului Director, a
cenzorului ºi, bineînþeles, a preºe-
dintelui ACoR. Asta pentru cã, în
urma alegerilor locale, primarii se
mai schimbã ºi nu pot rãmâne
membri în conducerea filialei dacã
nu mai au calitate de primari. Cei

care au ales, ieri, noua structurã
de conducere au fost primarii din
comunele Afumaþi, Bârca, Amãrãº-
tii de Sus, Brãdeºti, Cãlãraºi, Ce-
rãt, Cetate, Coþofenii din Faþã, Fãr-
caº, Iºalniþa, Maglavit, Moþãþei,
Ostroveni, Periºor, Podari, Poiana
Mare, Rojiºte, Sadova, Scaieºti,
Sopot, Tãlpaº, Teslui, Unirea, Ur-
zicuþa, Vârvoru de Jos, Galiciui-
ca, Gângiova, Gherceºti, Giurgi-
þa, Goieºti ºi Seaca de Câmp.

Întâlnirea, la care au fost pre-
zenþi reprezentanþi ai Consiliului Ju-
deþean, dar ºi Prefecturii Dolj, pre-
cum ºi preºedintele ºi directorul
general al ACoR, alãturi de preºe-
dinþii filialelor judeþene Vâlcea,
Mehedinþi, Olt ºi Gorj, a fost una
extrem de interesantã pentru toþi
participanþii, care au schimbat opi-
nii, au discutat fiecare despre par-
ticularitãþile comunitãþilor pe care

le reprezintã ºi, lucrul cel mai im-
portant, despre ceea ce se poate
face pentru a îmbunãtãþi traiul oa-
menilor din aceste comune.

S-au spus vorbe frumoase, s-a
prezentat ordinea de zi, apoi s-a tre-
cut la vot. Primarul comunei Urzi-
cuþa, Florea Grigorescu, a câºti-
gat, pentru a treia oarã, funcþia de
preºedinte al Filialei Judeþene Dolj
a ACoR. Noii membri ai Consiliu-
lui Director sunt: primarul comu-
nei Brãdeºti, Ion Rãcãreanu, care

va fi prim-vicepreºedinte, Ion
Dinu, primarul din Amãrãºtii de Jos,
vicepreºedinte, tot vicepreºedinte
va fi ºi Vergicã ªovãilã, primarul
comunei Cãlãraºi, Fane Rogojinã,
primarul din Seaca de Câmp este
noul secretar, iar ceilalþi membri
sunt Ana Ceanã, primar Melineºti,
Ion Trãistaru, primar Sopot, Ma-
rin Vintilã, primar Poiana Mare,
Nicolae Tabacu, primar Vârvoru
de Jos, Gheorghe Oprescu, primar
Ostroveni, Marin Duþã, primar
Cetate, Atanasie Adam, primar
Goieºti, ºi Marin Bãdoiu, primarul
din Unirea. În funcþia de cenzor a
fost aleasã Mariana Chipirlin, pri-
mar al comunei Periºor.

Dezvoltarea unor activitãþi noi,
prioritate a conducerii

Menirea noii conduceri este or-
ganizarea Filialei Judeþene Dolj a

Asociaþiei Comunelor din România
pe principii de eficienþã, eficacita-
te ºi economicitate, dar ºi a dez-
voltãrii unor noi activitãþi în func-
þie de nevoile membrilor, cum ar fi
cele în domeniul auditului public
intern, dar nu numai. Mai exact,
primarii prezenþi au spus cã buge-
tele unora dintre ei sunt prea mici
pentru a se putea înhãma la un pro-
iect prin care sã atragã fonduri eu-
ropene. ªi aceasta este ºi realitatea,
din pãcate... Pânã vin banii pe un
proiect european, de orice fel, oa-
menii fiind interesaþi în mod specia-
le de investiþii în infrastructurã, co-
munitatea localã trebuie sã suporte
o mulþime de costuri pentru toate do-
cumentaþiile necesare. ªi pânã sã se
ajungã la execuþia propriu-zisã a lu-
crãrii dureazã. Ori, în aceste condi-
þii, ei sperã ca asocierea sã reprezin-
te un avantaj, lucru subliniat ºi de
subprefectul de Dolj Ionel Ciobotea,
prezent la ºedinþã: „Trebuie sã ne aso-
ciem, pentru cã orice formã de aso-
ciere între comune oferã mai multe
ºanse la accesarea de fonduri euro-
pene, la o mai bunã ºi responsabilã
gestionare a resurselor”.

Numãrul mare al primarilor pre-
zenþi ºi interesul manifestat de ei la
aceastã întâlnire a fost salutat ºi de
vicepreºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Cristinel Iovan: „E bine
cã sunteþi prezenþi în numãr atât
de mare, aici. Este o dovadã cã noii
aleºi doresc sã se implice în dez-
voltarea localitãþilor în fruntea cã-
rora au fost aleºi ºi, implicit, în
dezvoltarea judeþului, astfel cã, în
mãsura în care va fi posibil, ºi Con-
siliul Judeþean va sprijini orice ini-
þiativã în acest sens”.

Speranþe multe, dar ºi probleme
multe de rezolvat

în urmãtorii ani
Noul ºi vechiul preºedinte al Fi-

lialei Dolj a ACoR, Florea Grigo-
rescu, ºtie cã aºteptãrile colegilor
sunt ºi mai mari acum, pentru cã
nu este la început. Spune cã va

continua sã sprijine ºi sã ducã în
faþa guvernanþilor nevoile ºi dorin-
þele oamenilor din satele doljene.

„Problemele oamenilor sunt mul-
te ºi noi, primarii, le ºtim, pentru cã
vine omul aici ºi când are un necaz,
ºi când are o bucurie. Trebuie sã
gãsim cãi sã le facem ºi auzite aco-
lo unde conteazã, acolo de unde pot
veni ºi soluþiile. Toþi primarii vor sã
facã investiþii, deoarece sunt vitale
pentru dezvoltarea unei comunitãþi
ºi este normal sã nu ratezi nici o
oportunitate. Însã este mare pãcat
cã, de multe ori, se alocã bani fãrã
sã se þinã cont de prioritãþile locale
ºi ne trezim cã avem sãli de sport,
frumoase ºi utile, însã –  nu vreau

sã fiu înþeles greºit – nu avem apã
curentã într-o localitate. Astfel cã,
ne luptãm de ani de zile pentru ca
strategia de dezvoltare a comunei
trebuie sã fie baza piramidei. Pe
prioritãþile locale, gândite ºi sta-
bilite de oamenii care trãiesc aco-
lo, trebuie sã se întemeieze strate-
gia de dezvoltare a unui judeþ, iar
de proiectele fiecãrui judeþ trebuie
sã þinã cont cei care fac strategia
de dezvoltare a þãrii. Acestea sunt
lucruri care ar trebui gândite pe
termen mediu sau lung, însã nu
se întâmplã asta”, ne-a explicat
primarul comunei Urzicuþa ºi pre-
ºedintele AcoR pentru încã un man-
dat, Florea Grigorescu.

El mai spune cã se încearcã, la
nivelul Asociaþiei, gãsirea unei mo-
dalitãþi de a angaja niºte specialiºti
care sã se ocupe cu întocmirea do-
cumentaþiilor ºi efectuarea formali-
tãþilor pentru proiectele cu fonduri
europene, specialiºti care sã nu le
cearã oamenilor banii înainte, pen-
tru cã nu au de unde sã-i dea. „Se
aduc de multe ori acuzaþii comuni-
tãþilor cã nu sunt în stare sã atragã
fonduri europene. Însã marea pro-
blemã este cã pentru o astfel de do-
cumentaþie se cheltuiesc sume des-
tul de mari. ªi chiar dacã atinge
punctajul maxim, te poþi trezi cã s-
au terminat fondurile sau cã s-au
schimbat regulile pe ultima sutã de

metri, ºi atunci rãmâi cu proiectul
în dulap, însã firma care s-a ocu-
pat de realizarea acestuia trebuie
plãtitã. Iar oamenii încep sã strige
cã se putea moderniza un drum în
comunã cu banii cheltuiþi pentru un
proiect, pe care nu-þi oferã nimeni
posibilitatea sã-l depui pe alte pro-
grame. Înþeleg cã trebuie sã fie o
concurenþã, însã este necesar sã pri-
meze interesul beneficiarului, care
este cetãþeanul, indiferent din ce colþ
al acestei þãri. Tocmai pentru acest
lucru încercãm sã ne gãsim o echi-
pã de specialiºti, care sã deserveas-
cã localitãþile ce fac parte din Aso-
ciaþie. Trebuie sã-i ajutãm cumva
pe cei care nu au posibilitãþi prea
mari. Pot spune cã noi, în Urzicu-
þa, ne-am descurcat destul de bine.
Dar asta pentru cã am obþinut fi-
nanþãri pe proiectele depuse. Efor-
turile au fost foarte mari ºi din par-
tea angajaþilor Primãriei, pentru cã,
cu ei am fãcut treabã. ªtiu cã nu e
uºor ºi alta ar fi fost situaþia dacã
aveam specialiºti. ªi tocmai pentru
cã ºtiu care sunt problemele, atât
din cauzã cã m-am lovit de ele, cât
ºi pentru cã ceilalþi colegi ai mei,
primarii din judeþ, le expun la fieca-
re întâlnire, aº vrea ca o parte din-
tre cele cu care începem acest nou
mandat sã fie rezolvate la final”, a
încheiat Florea Grigorescu.

În comuna doljeanã Urzicuþa a avut loc, ieri,
Adunarea Generalã a Filialei Judeþului Dolj a
Asociaþiei Comunelor din România (AcoR). Pe
ordinea de zi a fost alegerea Consiliului Direc-
tor al acestui organism, a cenzorului ºi, bineîn-
þeles, dintre noii membri ai Consiliului Direc-
tor a fost ales ºi preºedintele. Funcþia a fost
câºtigatã, pentru a treia oarã, de gazda întâlni-

rii, primarul comunei Urzicuþa, Florea Grigo-
rescu. Având în vedere cã ºi localitãþile mici au
nevoi, multe, ºi, de cele mai multe ori, nu dis-
pun de fondurile necesare acoperirii acestora,
principala misiune a acestei Asociaþii este sã
continue sã lupte pentru a sprijini comunitãþile
în atragerea fondurilor europene, aceasta fi-
ind cea mai bunã ºansã de dezvoltare.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Primarul comunei Urzicuþa, la al treileaPrimarul comunei Urzicuþa, la al treileaPrimarul comunei Urzicuþa, la al treileaPrimarul comunei Urzicuþa, la al treileaPrimarul comunei Urzicuþa, la al treilea
mandat în fruntea Filialei Dolj a ACoRmandat în fruntea Filialei Dolj a ACoRmandat în fruntea Filialei Dolj a ACoRmandat în fruntea Filialei Dolj a ACoRmandat în fruntea Filialei Dolj a ACoR
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La nivel naþional, elevii din cele
161 de unitãþi de învãþãmânt în-
scrise în concurs au realizat com-
puneri în care au dezvoltat creativ
ideile desprinse din auxiliarul cur-
ricular “Învãþãm sã reciclãm am-
balajele!”, pe care l-au studiat alã-
turi de învãþãtorii lor. Din fiecare
clasã participantã, cadrele didacti-
ce au ales cea mai potrivitã com-
punere, conform regulamentului,
care sã participe în concurs, com-
petiþia desfãºurându-se acum în-
tre 600 de elevi din toatã þara.

Acest proiect educaþional se
desfãºoarã în unitãþile de învãþã-
mânt selecþionate cu ajutorul In-
spectoratelor ªcolare Judeþene, din
Bucureºti ºi din urmãtoarele jude-
þe: Argeº, Arad, Bacãu, Braºov,
Cluj, Constanþa, Covasna, Dolj,
Gorj, Hunedoara, Ialomiþa, Iaºi,
Maramureº, Mureº, Neamþ, Pra-
hova, Satu Mare, Sãlaj, Sibiu, Te-
leorman, Tulcea, Vrancea.

Propuneri câºtigãtoare, pre-
miate cu aparaturã multimedia

Potrivit organizatorilor, etapa de
votare este importantã în calculul
final al punctajului (15% din nota
finalã) ºi, de aceea, copiii au mare
nevoie de susþinerea comunitãþii.
În afarã de punctele obþinute prin
vot, ºcolile vor primi ºi punctaje
oferite de reprezentanþi ai Ministe-
rului Educaþiei Naþionale, precum
ºi de reprezentanþi ai Eco-Rom

Elevii doljeni luptãElevii doljeni luptãElevii doljeni luptãElevii doljeni luptãElevii doljeni luptã
pentru ECOlimpiadapentru ECOlimpiadapentru ECOlimpiadapentru ECOlimpiadapentru ECOlimpiada

Proiectul educaþional ECOlim-
piada elevilor, derulat de Eco-Rom
Ambalaje, în parteneriat cu Minis-
terul Educaþiei Naþionale, s-a des-

fãºurat în primul semestru al anu-
lui ºcolar 2012-2013, implicând
15.600 de elevi din 161 de ºcoli, din
23 de judeþe.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Ambalaje. La final, compunerile
câºtigãtoare vor fi premiate cu
aparaturã multimedia (tabletã PC,
camerã foto digitalã, MP4 Player).
De asemenea, clasa ºi învãþãtorul
de unde provine elevul câºtigãtor
vor fi premiaþi.

“ECOlimpiada elevilor este un
concurs complet, desfãºurat la
nivel naþional, care integreazã
douã componente. Prima este cea
didacticã, aceasta urmãrind edu-
carea elevilor ºi stimularea inte-
resului lor faþã de procesul de co-
lectare selectivã, ca mijloc de pre-
zervare a mediului. Cea de-a doua
componentã a proiectului constã
într-un concurs pentru elevi,
având ca scop dinamizarea pro-
cesului de învãþare prin stimula-
rea competitivitãþii la nivel ºcolar,
local ºi naþional”, au declarat or-

ganizatorii concursului ECOlim-
piada.

Manualul a fost realizat de Eco-
Rom Ambalaje, cu sprijinul Minis-
terului Educaþiei Naþionale, fiind o
iniþiativã gânditã ca material ajutã-
tor atât pentru elevi, cât ºi pentru
profesori. Auxiliarul este însoþit de
un ghid de predare pentru cadrele
didactice, propunând o serie de
sarcini tematice foarte practice.
Manualul este disponibil atât în lim-
ba românã, cât ºi în maghiarã,
într-un format modern ºi priete-
nos, prezentând noþiuni ºi situaþii
actuale, pe înþelesul elevilor de cla-
sele a III-a ºi a IV-a.

Încurajarea elevilor ºi recunoaº-
terea celor mai bune lucrãri se rea-
lizeazã pe site-ul www.colecteaza-
selectiv.ro, pânã pe 10 februarie.

Acþiunea este parte a unui dintr-
un proiect realizat din fonduri euro-
pene al Asociaþiei Naþionale a Nevã-
zãtorilor, în parteneriat cu Compa-
nia Siveco, producãtoare de soft
educaþional, ºi Fundaþia „Cartea Cã-
lãtoare”, ºi urmãreºte formarea ºi
dezvoltarea competenþelor persoane-
lor cu dizabilitãþi vizuale în scopul
incluziunii acestora pe piaþa muncii
ºi implicit sporirea ºanselor de in-
cluziune socialã a acestora. În înde-
plinirea obiectivului se are în vedere
atât formarea teoreticã a grupului-
þintã, cât ºi formarea practicã ºi, ul-
terior, integrarea pe piaþa muncii.

„Zece calculatoare echipate spe-
cial sunt puse la dispoziþia celor in-
teresaþi. Urmãrim prin acest proiect
încadrarea în muncã a cât mai mul-

Cursuri de calculator
gratuite pentru nevãzãtori

Persoanele cu deficienþe de vedere pot participa la
cursuri gratuite de calculatoare, care au început luni, 4
februarie, ºi se vor desfãºura pe parcursul a patru sãp-
tãmâni la sediul din Craiova al Filialei Interjudeþene
Dolj-Mehedinþi a Asociaþiei Nevãzãtorilor, situat pe stra-
da „Fraþii Buzeºti” nr. 2. Cursanþii vor avea 60 de ore
pregãtire ºi petrec patru ore pe zi alãturi de un profe-
sor, tot nevãzãtor, specializat în tehnologia de acces.

tor nevãzãtori, având în vedere cã
în momentul de faþã doar 3% din ei
au un loc de muncã”, a declarat
Leontin Mladinescu, preºedintele
Filialei Interjudeþene a Nevãzãtorilor.

Alãturi de nevãzãtorii din Craio-
va, sunt aºteptate la cursuri ºi per-
soanele cu deficienþe de vedere din
mediul rural din Dolj, dar ºi din alte
judeþe, pentru acestea transportul
urmând sã fie decontat. Singura
condiþie pentru a se putea înscrie la
cursuri este sã prezinte certificatul
de încadrare în categoria de handi-
cap vizual.

Cursanþii vor continua
sã înveþe online

În urma cursurilor de iniþiere, cei
care vor dori vor putea continua

studiul, având posibilitatea sã se spe-
cializeze în editare de pagini web ºi
accesibilizarea unor site-uri existen-
te. În faza de iniþiere în calculatoa-
re, pot participa nevãzãtori pânã în
vârsta de 65 de ani bãrbaþii ºi 63 de
ani femeile. Din luna martie, cele
zece calculatoare speciale vor ajun-
ge la dispoziþia nevãzãtorilor din
Capitalã.

“Cursanþii vor învãþa sã utilizeze
calculatoarele special dotate, dupã
care vor continua cursurile online
pentru a primi o diplomã. Scopul
proiectului este sã încadreze în
muncã, inclusiv la domiciliu, cât mai
mulþi nevãzãtori ºi slab vãzãtori”, a
declarat directorul Filialei Interjude-
þene a Nevãzãtorilor.

Teatrul „Colibri”
anunþã publicul cã
spectacolul în pre-
mierã „Prinþul
Broascã” din data
de 2 februarie, care
nu a putut fi vizionat
din cauza întrerupe-
rii de curent, se
reprogrameazã în
data de 9 februarie,
ora 12.00, biletele
achiziþionate fiind
valabile. Pentru alþi
doritori se mai
programeazã un
spectacol „Printul
Broascã” de la ora
10.30.

Manager,
Doina Berceanu

I n s p e c t o r a t u l
ªcolar Judeþean Dolj
va organiza, în data
de 2 martie, la Cole-
giul Naþional „Nico-
lae Bãlcescu”, faza
judeþeanã a olimpia-
dei la disciplina Re-
ligie. Elevii calificaþi
la fazele locale ale
olimpiadei pot fi în-
scriºi pentru etapa
judeþeanã pânã la
data de 11 februarie,
pe adresa de e-mail
religiedolj@yahoo.com. „Pentru etapa naþionalã a olimpia-
dei, care va avea loc la începutul lunii aprilie, la Cluj-Napo-
ca, vor fi calificaþi ºase elevi, câte un reprezentant al cla-
selor a VII-a – a XII-a”, a precizat pãrintele inspector la
disciplina Religie, Gheorghe Pîrva,.

Olimpiada la Religie,
programatã pentru
luna martie

Centrul  pentru
copii „Aripi de lu-
minã”, al Asociaþiei
„Vasiliada”, ONG
patronat de Mitro-
polia Olteniei, a în-
cheiat un partene-
r ia t  cu Grãdini þa
„Floarea Soarelui”
din Craiova, care
prevede desfãºura-
rea mai multor ac-
tivitãþi educaþionale
ºi recreative. O ast-
fel de acþiune a avut loc zilele trecute, când un grup de
copii din cadrul Centrului i-a vizitat pe prietenii lor mai
mici, de la grãdiniþã. „Aceastã acþiune a avut ca temã ani-
malele sãlbatice ºi domestice. Micuþii au pictat mãºti de
animale, pe care mai apoi le-au decupat ºi am fãcut foto-
grafii. De asemenea, copilaºii de la grãdiniþã, ajutaþi de
copiii noºtri, au fãcut prezentarea în englezã a câte unui
animãluþ pe care îl aveau pictat pe o planºetã ºi au inter-
pretat un cântecel, „La Zoo”. A fost un moment de mare
bucurie pentru copii ºi, în aceeaºi mãsurã, pentru noi”, a
precizat Renata Bãnescu, coordonatoarea Centrului so-
cial “Aripi de luminã”. Astfel de activitãþi educaþionale ºi
recreative vor mai fi organizate în cadrul parteneriatului,
în zile de sãrbãtoare precum 1Martie ºi 1 Iunie.

Copiii de la Centrul
„Aripi de luminã”,
în vizitã la grãdiniþã
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Petreceţi
Ziua
Îndrăgostiţilor
la film!

Considerând că Ziua
Îndrăgos tiţilor este un
prilej în plus de a-ţi ară-
ta dragostea pentru per-
soana iubită şi de a pe-

trece mai mult timp împreună, reprezentanţii cinema-
tografului „Modern” din Craiova v-au pregătit o sur-
priză. Dacă alegeţi să veniţi la film în ziua de 14 fe-
bruarie, la fiecare bilet cu tarif întreg cumpărat (10 lei)
puteţi achiziţiona şi un bilet cu tarif redus (6 lei). De la
orele 12.00 şi 16.00 va rula filmul „Stă să plouă cu
chiftele” (proiecţie digitală 3D Blu Ray), iar de la orele
18.00 şi 20.00 puteţi vedea „Priest Răzbunătorul”
(proiecţie digitală 3D Blu Ray). În plus, pentru repre-
zentaţiile de la orele 14.00, 16.00 şi 18.00 ale filmului
„Partea îngerilor” preţul biletului este redus la 6 lei
pentru toate categoriile de public.

Spectacolul de
dans „El Amor”,
pe scena
Teatrului Liric

Teatrul Liric „Elena Teodorini”
prezintă as tă-seară, de la ora
19.00, spectacolul de balet „El
Amor”, în regia şi coregrafia lui
Francisc Valkay – discipol al lui
Oleg Danovski şi de 20 de ani
maestru de balet al Operei Ma-
ghiare din Cluj, scenografia fiind
semnată de Răsvan Drăgănescu
– licenţiat al Academiei de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucureşti, din anul 2000 angajat
al Liricului craiovean, unde a sem-
nat scenografia (decoruri şi cos-

tume) pentru majoritatea premierelor realizate de co-
lectivul acestei instituţii. Evoluează Ansamblul de balet
al Teatrului Liric, soliştii de balet Eva Ştefănescu, Ni-
colae Popa şi Dragoş Teodorescu, cărora li se alătură
actorul Laurenţiu Nicu. Spectacolul de dans „El Amor”
a avut premiera în primăvara anului 2009, până în pre-
zent bucurându-se de mai multe reprezentaţii, ca şi de
aprecierea publicului.

Arhiepiscopia
Craiovei
lansează
proiectul
„Calea
mântuirii”

Arhiepiscopia Craiovei – Biroul de învăţământ, ac-
tivităţi cu tineretul şi catehizare – lansează astăzi, ora
18.00, la Biserica „Eroii Neamului”, proiectul de cate-
hizare pentru adulţi „The way”, în traducere „Calea
mântuirii”. Sunt invitaţi să participe protoiereii Proto-
popiatelor Craiova Sud şi Craiova Nord, preoţii res-
ponsabili cu catehizarea pe judeţul Dolj, reprezentanţii
Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi – Filiala Cra-
iova, preoţii slujitori de la paraclisele mitropolitane din
Craiova, precum şi toţi preoţii interesaţi să implemen-
teze acest proiect în parohii. «Proiectul „Calea Mân-
tuirii”, implementat de Patriarhia Română, a fost con-
ceput de Institutul de Studii Creştin-Ortodoxe de la
Cambridge. Programul, primul de acest fel în Biseri-
că, îşi propune o cateheză pentru adulţi după un mo-
del familiar în care preotul să coordoneze transmite-
rea învăţăturii, introducerea în învăţătura de credinţă
ortodoxă şi formarea credincioşilor pentru a participa
conştient şi informat la viaţa Bisericii», au precizat
reprezentanţii Arhiepiscopiei.

Pelerinaje în ţară,
cu Centrul „Sfântul
Nicodim”

Centrul de Pelerinaj „Sfântul Ni-
codim” al Mitropoliei Olteniei orga-
nizează în această lună mai multe
pelerinaje la mănăs tir i din România.
Astfel,  sâmbătă,  9 februarie,  va
avea loc un pelerinaj la Mănăstirea
Bis triţa din judeţul Vâlcea, unde c re-
dinc ioş ii se vor putea înc hina la
moaş tele Sfântului Grigorie Dec a-
politul, la Mănăstirea Hurezi, unde
se va ajunge la mormântul lui Con-
stantin Brânc oveanu, la Mănăstirea
Dintr-un Lemn şi la Mănăs tirea Po-

lovragi din judeţul Gorj.  Costul bi-
letului este 70 de lei.

În zilele de 16 şi 17 februarie, va fi
organizat un pelerinaj la mănăstirile
Dealu (din apropierea oraşului Târgo-
vişte), Viforata din judeţul Dâmbovi-
ţa, mănăstirile Crasna şi Cheia din ju-
deţul Prahova. De asemenea, vor fi
vizitate Mănăstirea Cernica, unde se
află moaştele Sfântului Calinic de la
Cernica,  Mănăs tirea „Radu Vodă”,
care adăposteşte moaştele Sfântului
Nectarie de la Eghina, Biserica „Ador-
mirea Maicii Domnului” din Giuleşti

şi Catedrala Patriarhală, unde se află
moaştele Sfântului Dimitrie Basarabov.
Costul pelerinajului este de 165 de lei.

Ultimul pelerinaj din această lună va
fi organizat, în zilele de 23 şi 24 fe-
bruarie, la mănăstirile „Sfânta Ana” din
Orşova, Baziaş din judeţul Caraş Se-
verin, Zlatiţa, Cusici, Călugăra şi Bo-
găltin din judeţul Caraş Severin, mă-
năstirile Vodiţa şi Topolniţa din judeţul
Mehedinţi, preţul fiind 160 de lei.

Înscrieri se pot face la sediul Cen-
trului de Pelerinaj (strada „Fraţii Bu-
zeşti” nr. 10, Craiova) şi la numărul
de telefon 0251.40.66.46.

spectacol-eveniment
cu tenorul Bogdan Mihai

Teatrul Liric „Elena Teodorini” din Craiova va oferi,
cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, un regal de
muzică, avându-l ca invitat de onoare pe tenorul Bog-
dan Mihai, a cărui carieră se află într-o ascensiune im-
presionantă.  Spectacolul-evenim ent „With love,
forever!” va fi prezentat joi, 7 martie, de la ora 19.00.

 Începând cu anul 2009,  artistul român Bog-
dan Mihai a debutat pe mari scene internaţio-
nale,  precum Staatsoper Stuttgart,  Garsington
Opera, Semperoper Dresden,  Deutsc he Oper
Berlin, Théâtre du Chatelet Paris,  Ross ini Fes-
tival Pesaro, Marina Franc a Festival, Zurich
Opera,  Mikhailovsky Theatre St. Petersburg,
Grand Théâtre du Geneve. Totodată, celebra
soprană Angela Gheorghiu şi l-a ales drept par-
tener de scenă pentru o serie de c oncerte de-
rulate la Suntory Hall Tokio ş i la Kremlin Pa-
lace Moscow.

Spe c tac o lul e xtrao rdina r „With lov e,
forever!” găzduit de Teatrul Liric  „Elena Teodorini” va
oferi auditorilor un grupaj de pagini celebre din musical-
uri şi filme,  ca un omagiu adus Femeii.  Alături de teno-
rul Bogdan Mihai,  pe scena c raioveană vor urca Adina
Sima, Claudia Măru Hanghiuc,  Alexandra Crăescu, Doi-
na Antohi,  Vic tor  Buc ur ş i Andrei Tomesc u.

„With love, forever!”,

În program figurează o masă ro-
tundă cu tema „La întâlnire cu D’An-
nunzio”, la care participă profesori de
la cele două instituţii de învăţământ,
dar şi alţi invitaţi, printre care prof.
univ. dr. Elena Pîrvu, prodecan al Fa-
cultăţii de Litere din cadrul Universi-
tăţii din Craiova. Activitatea – coor-
donată de prof. dr. Maria Tronea,
preşedinte onorific al Asociaţiei Ro-
mâne a Profesorilor de Franceză, Fi-
liala Dolj, şi de prof. dr. Mirela Mitu –
mai include un recital de versuri dan-
nunziene şi o prezentare Power Point
având ca temă viaţa şi activitatea scri-
itorului. Participanţii vor putea să se
familiarizeze cu opera acestuia răs-
foind cărţile din expoziţia trilingvă (ita-
liană, franceză, română).

Gabriele D’Annunzio (1863-1938)
este, după cum se ştie, unul dintre marii
scriitori ai literaturii italiene. A debutat la
vârsta de 16 ani cu versuri reunite sub

150 de ani de la naşterea
scriitorului Gabriele D’Annunzio

titlul „Primo Vere” („La întoarcerea pri-
măverii”). Opera sa poetică stă sub sem-
nul fecundităţii: „Canto novo” („Cântec
nou”) şi „Terra vergine” („Pământ vir-
gin”), publicate în 1882, „Odi navali”

(„Ode navale”) şi „Poema paradisia-
co” („Poema paradisiacă”), apărute în
1893, „Laudi del Cielo del Mare della
Terra e degli Eroi” („Laudă cerului,
mării, pământului şi eroilor”), cu stră-
lucitorul „Alcyone” (1904).

D’Annunzio s-a remarcat şi ca pro-
zator: „Il libro delle vergini” / „Car-
tea fecioarelor” (1884), „Il Piacere”
/ „Plăcerea” (1889), „Il trionfo della
morte” / „Triumful morţii” (1894),
„Le vergini delle rocce” / „Fecioarele
dintre stânci” (1896), „Il fuoco” /
„Focul” (1900). Una dintre cărţile dan-
nunziene fundamentale, „Le Novelle
della Pescara” / „Povestirile Pesca-
rei”, a apărut în 1902. Printre piesele
scrise de D’Annunzio figurează „La
Gioconda” (1899), „Francesca da
Rimini” (1901), „La citta morta” /
„Oraşul mort” (1898), „La gloria” /
„Gloria” (1899), „Fedra” (1909).

D’Annunzio a publicat şi în limba
franceză: „Le Martyr de Saint Sebas-
tien” / „Martirul Sfântului Sebastian”,
poem transpus muzical de Claude De-
bussy în 1911, „La Pisanelle ou la mort
parfumée” / „Pisanella sau moartea
parfumată” (1913), „Le Chevrefeuil-
le” / „Caprifoiul”, refăcută în italia-
nă, în 1914, sub titlul „Il ferro”.

Scriitorul italian Gabriele D’Annunzio, de la a cărui naştere se îm-
plinesc anul acesta 150 de ani, este sărbătorit astăzi la Colegiul Naţio-
nal „Ştefan Velovan” (director: prof. Ionuţ Pătularu). Activitatea –
care începe la ora 12.30 – încununează cercurile de lectură din opera
dannunziană organizate de şcoala-gazdă, dar şi de partenerul proiectu-
lui educativ, Liceul Tehnologic de Transporturi C.F. Craiova (director:
prof. Lavinia Craioveanu).
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COMENTAR IU

Când vine vorba de euro,
Francois Hollande (foto) nu ezitã a
se poziþiona precum predecesorul
sãu, Nicolas Sarkozy. ªi dacã aces-
ta a susþinut în 2010 un nou „Breton
Woods”, preºedintele francez a pro-
fitat marþi, 5 februarie a.c., de dis-
cursul sãu în faþa Parlamentului Eu-
ropean, pentru a „cere” o reformã

Berlinul ºi Parisul nu se înþelegBerlinul ºi Parisul nu se înþelegBerlinul ºi Parisul nu se înþelegBerlinul ºi Parisul nu se înþelegBerlinul ºi Parisul nu se înþeleg
asupra unui euro puternicasupra unui euro puternicasupra unui euro puternicasupra unui euro puternicasupra unui euro puternic

indispensabilã a sistemului mone-
tar internaþional. Euro este în pre-
zent evaluat la 1,35 dolari. Creºterea
sa este de 12 procente faþã de vara
lui 2012. Simbol al revenirii sale,
aceastã creºtere suscitã preocupa-
rea guvernului francez. Pentru mi-
nistrul Economiei, Pierre Moscovici,
euro este „puternic, poate prea pu-

ternic”. Plângerea este recurentã: în
Hexagon, un euro foarte puternic a
fost multã vreme consideratã ca una
dintre principalele cauze ale defici-
tului comercial francez. Un raport al
lui Louis Gallois asupra competiti-
vitãþii în industrie a fãcut menþiu-
nea explicitã: fostul preºedinte al
EADS a fixat pentru euro o marje
între 1,15 ºi 1,20 dolari. Dincolo de
aceste limite competitivitatea antre-
prizelor este pusã în pericol. Aceas-
tã sensibilitate la rata de schimb este
deosebit de puternicã în Franþa. Este
clar cã Franþa ºi industria sa de con-
sum rezistã mai puþin bine decât
Germania inovatoare, specializatã în
echipamente de înaltã performanþã.
Cu toate acestea, cele mai multe þãri
din Zona Euro au de pierdut dintr-o
apreciere brutalã a monedei. În afa-
rã de Franþa, la Madrid, Lisabona
sau Dublin nici un lider n-a protestat
deschis faþã de nivelul euro. Tãce-
rea nu este atât de surprinzãtoare.
Pentru Banca Centralã Europeanã
(BCE) nu este unul din obiective. Mai
mult, se spune cã politica cursului
de schimb nu depinde numai de BCE.
Guvernul francez considerã cã poli-

ticile sale privind competitivitatea ºi
flexibilitatea forþei de muncã vor fi
subminate dacã un euro se ridicã la
1,40 dolari. În privinþa unui euro pu-
ternic, Berlinul ºi Parisul se poziþio-
neazã diferit. Pentru Francois Hollan-
de un euro puternic penalizeazã ex-
porturile europene, pentru ministrul
german al Economiei, Philipp Rosler,
preferabilã este consolidarea compe-
titivitãþii ºi deloc slãbirea monedei.
Preºedintele francez a susþinut în
Parlamentul European, de la Stras-
bourg, marþi, necesitatea unei poli-
tici de schimb în zona euro pentru a
face moneda unicã mai puþin vulne-
rabilã la fluctuaþiile pieþei. „Trebuie
sã ne gândim la locul monedei euro
în lume. Ea poate fluctua în funcþie
de starea de spirit a pieþei” a spus
Hollande. Creºterea monedei euro în
raport cu alte devize, inclusiv dola-
rul, alimenteazã îngrijorarea multora,
inclusiv a Franþei, prin influenþele
asupra exportului. Sunt ºi þãri, prin-
tre care Germania, care considerã cã
un euro puternic este o garanþie de
stabilitate în Europa, temându-se de
consecinþele inflaþiei, de exemplu, în
caz de scãdere a valorii sale.

Testul nuclear pregãtit de Core-
ea de Nord ar putea avea loc la ju-
mãtatea lui februarie, apreciazã un
expert sud-coreean, bazându-se pe
faptul cã dispozitivele de mãsurare,
ce ar fi fost deja instalate de Phe-
nian, au o duratã de funcþionare scur-
tã. Coreea de Nord pare sã îºi fi în-
cheiat pregãtirile pentru efectuarea
unui test nuclear. Phenianul a insta-
lat deja o camerã video de mare vi-
tezã, una de termoviziune, un ter-
mometru ºi un barometru, folosite
în general în interiorul sau exterio-
rul unui tunel unde urmeazã sã aibã
loc un test subteran, relateazã coti-
dianul Chosun Ilbo, în ediþia online.
Dar aceste dispozitive sunt sensi-
bile la umezealã. „În general vorbind,

Testul nuclear nord-coreean
ar putea avea loc la

jumãtatea lui februarie
Trupele franceze vor demara re-

tragerea din Mali „începând cu mar-
tie, dacã totul merge conform planu-
lui”, a declarat ministrul Afacerilor Ex-
terne, Laurent Fabius, într-un inter-
viu pentru ediþia de ieri a cotidianu-
lui Metro, relateazã AFP. „Cred cã,
începând cu martie, dacã totul merge
conform planului, numãrul trupelor
franceze va scãdea”, a declarat Fa-
bius. Franþa a trimis aproape 4.000
de soldaþi în Mali. „Franþa nu are
vocaþia de a rãmâne pentru mult timp
în Mali. Africanii ºi malienii sunt cei
care trebuie sã fie garanþii securitã-
þii, integritãþii teritoriale ºi suverani-
tãþii acestei þãri. De aceea, vom pre-
da treptat ºtafeta cãtre MISMA (mi-
siunea militarã africanã). Noi vom

Mali: Trupele franceze
vor începe sã se retragã

„începând cu martie”
continua sã acþionãm în nord, unde
existã încã focare de terorism”, a rei-
terat ºeful diplomaþiei franceze.
Aceastã forþã africanã ar urma sã cu-
prindã în final circa 6.000 de soldaþi,
din care doar 2.000 se aflã deja în
Mali. De asemenea, un contingent
separat de 2.000 de trupe din Ciad
este aproape în întregime desfãºu-
rat. „O primã fazã a fost realizatã,
într-un mod foarte eficient, ºi anu-
me blocarea grupãrilor teroriste ºi
recucerirea oraºelor” din nord, a mai
declarat Fabius. Franþa ºi-a lansat
operaþiunea militarã în Mali la 11 ia-
nuarie, pentru a bloca o ofensivã
cãtre sud a grupãrilor armate isla-
miste care controlau nordul þãrii de
peste nouã luni.

ar trebui sã efectuezi un test nuclear
în douã sãptãmâni, atunci când ai
instalat dispozitivele de mãsurare în
tunelul subteran”, a declarat un ex-
pert din cadrul unui centru de re-
flecþie al Guvernului sud-coreean.
Este posibil însã ca Phenianul sã fi
sãpat un tunel separat, mai mic, pen-
tru a amplasa dispozitivele de mã-
surare ºi a face mai dificil de antici-
pat momentul în care va avea loc
testul nuclear, considerã unii experþi.
O echipã de la Institutul coreean de
siguranþã nuclearã monitoriza marþi
radioactivitatea zonei din peninsu-
la coreeanã. Surse militare au dez-
minþit speculaþiile potrivit cãrora
Coreea de Nord va testa o bombã
cu hidrogen.

Un cutremur cu magnitudinea 8 s-a produs
ieri în largul insulelor Salomon, unde mai multe
sate de coastã au fost distruse, ºi a determinat o
alertã de tsunami care a fost valabilã timp de
câteva ore, într-o mare parte a Oceanului Pacific,
respectiv pentru insulele Salomon, Vanuatu,
Nauru, Papua Noua Guinee, Tuvalu, Noua
Caledonie, Kosrae, Fiji, Kiribati, precum ºi Wallis
ºi Futuna. Alerta a fost ridicatã la ora 03.45 (05.45
ora României). O avertizare de tsunami a fost
emisã ºi pentru Hawaii, de Centrul de alertã în
caz de tsunami în Pacific. Cutremurul a avut loc
la ora 01.12 GMT (03.12 ora României), între
insulele Salomon ºi Vanuatu, la nord-est de
Australia, în apropiere de insulele Santa Cruz,
afectate de o serie de cutremure violente în
ultimele zile, a anunþat Institutul american de
geofizicã (USGS). O replicã a acestuia a atins
magnitudinea de 6,4. Potrivit unui bilanþ provizo-
riu întocmit de un spital local, cutremurul a
provocat moartea a cinci persoane, între care un
copil, ºi rãnirea altor trei. „Avem cinci morþi ºi trei
rãniþi. Una dintre persoanele decedate este un
copil de sex masculin, iar celelalte sunt trei femei
ºi un bãrbat în vârstã”, a declarat pentru AFP
Chris Rogers, o infirmierã de la Lata Hospital,

situat pe insulele Santa Cruz (un arhipelag din
Salomon). Franþa a activat planul de urgenþã
ORSEC în Noua Caledonie imediat dupã cutre-
mur. Potrivit Centrului de alertã în caz de tsunami
în Pacific, un val de 55 de centimetri amplitudine
a fost înregistrat în provincia Nord din Noua
Caledonie, la Hienghene, ºi unul de 48 de
centimetri pe insula Lifou.
Tot centrul american ºi
agenþia de seismologie
australianã au anunþat
producerea unui val de 90
de centimetri la Lata. Un val
mai mic, de 18 centimetri, a
fost observat în Vanuatu. În
Fiji, sirenele au sunat,
scoþând în stradã mii de
locuitori. „Este haos la
Suva, toatã lumea încearcã
sã scape de tsunami!!”, a
scris pe Twitter Ratu
Nemani Tebana, din capitala
arhipelagului. În Salomon,
informaþiile încã parþiale ºi
neoficiale menþioneazã
pagube materiale importan-

te pe litoral. „Informaþiile de care dispunem sunt
cã satele din vestul pânã în sudul Lata, de-a
lungul coastei, ar fi fost distruse, chiar dacã nu
putem confirma încã. “(Pãmântul) s-a cutremurat
de mai multe ori la Lata, dar nici o clãdire nu a
fost avariatã”, a declarat pentru AFP Augustine
Bilve, un oficial din cadrul spitalului din Lata.

Cutremur cu magnitudinea 8 în insulele Salomon, 5 persoane au murit

Bon anniversaire:
„Liberation” la 40 de ani

La 5 februarie 1973 apãrea
primul numãr al cotidianului
francez „Liberation”. Cu ocazia
aniversãrii celor patru decenii de
la prima apariþie, „Liberation”
a publicat în facsimil primul
numãr, apãrut în patru pagini, în
negru ºi verde, online. Se spune
cã aforismul împrumutat de la
scriitorul ºi eseistul Mark Twain
„nu ºtiau cã e imposibil, aºa cã
au fãcut-o” a rezumat starea de
spirit care a domnit în primii ani
de existenþã ai publicaþiei.
Inspirat direct din speranþele
miºcãrilor din mai ’68, acest
„cotidian liber” a rãmas, timp
de multe luni, legat de Jean Paul
Sartre, o figurã tutelarã. Titlul
ziarului a fost cumpãrat pe un
franc simbolic de la o familie,
Emmanuel d’Astier de La
Vigerie, creatorul cotidianului
„Liberation”, nãscut în 1941 în
rezistenþã ºi dispãrut dupã
rãzboiul din Algeria. În 1975,
vârsta medie a redactorilor era
24 de ani, salariile ridicol de
mici, când acestea erau plãtite,
iar ziarul era foarte zguduit de
extrema stângã, maoiºti ºi
troþkiºti, pentru ca în prezent sã
cultive un nou tip de jurnalism,
foarte inspirat din presa ameri-
canã, cu numeroºi cititori.

Siria: Atentate sinucigaºe
soldate cu 12 morþi

Douã atentate sinucigaºe cu
autovehicule capcanã s-au
produs aproape simultan, ieri, la
sediul serviciilor secrete siriene
din Palmyre (centru), provocând
moartea a 12 agenþi ºi rãnirea a
încã 20, a anunþat Observatorul
sirian pentru drepturile omului
(OSDH), citat de AFP. OSDH,
care are sediul la Londra, obþine
informaþii de la o amplã reþea
localã de militanþi, medici ºi
avocaþi. Forþe rebele au atacat
clãdirea serviciilor secrete
provocând o amplã desfãºurare
de forþe guvernamentale în
oraºul devenit celebru pentru
ruinele sale romane, înscrise în
patrimoniul UNESCO. Atentatele
sinucigaºe s-au înmulþit în ultima
perioadã în Siria, în contextul
conflictului armat putere-
opoziþie, declanºat în urmã cu
aproape doi ani în þara arabã.

Cel puþin 34 de persoane
au murit în urma ploilor
din Pakistan

Ploi torenþiale au provocat în
ultimele zile moartea a 34 de
persoane în Pakistan, în special
în regiunile de frontierã cu
Afganistanul, au anunþat ieri
autoritãþile. În provincia Khyber
Pakhtunkhwa (nord-vest), 25 de
persoane ºi-au pierdut viaþa, iar
alte 57 au fost rãnite, din cauza
ploilor intense care au cãzut de
duminicã pânã marþi, potrivit
serviciilor de salvare provinciale.
În plus, trei militari au fost daþi
dispãruþi ca urmare a unei
avalanºe dintr-o zonã muntoasã,
conform autoritãþilor.
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Anunþul tãu!
Serviciul de Ambulanþã al judeþului Dolj
organizeazã în perioada 26.02 – 7.03.2013
în conformitate cu Ordinul MSP 1625/2007
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
funcþii specifice Comitetului Director: di-
rector medical ºi director economic. Con-
cursul de selecþie cuprinde: a. Studierea
dosarului de candidat – etapã eliminato-
rie; b. Concursul propriu-zis, cu urmãtoa-
rele probe de evaluare: - Probã scrisã de
verificare a cunoºtinþelor din legislaþia spe-
cificã postului – probã eliminatorie; - Sus-
þinerea proiectului/Lucrãrii de specialitate
pe o temã din domeniul de activitate al
postului; - Interviul de selecþie. Înscrierea
la concurs se face în perioada 05.02 –
18.02.2013 la sediul unitãþii, strada “Ta-
baci” nr. 3 din Craiova, la biroul RUONS.
Relaþii suplimentare se pot obþine la biroul
RUONS, telefon: 0251/408.146.
ANUNÞ DE PARTICIPARE La licitaþia publi-
cã deschisã din ziua de 27 februarie 2013,
Primãria Podari, strada “Dunãrii” nr. 67, lo-
calitatea comuna Podari, judeþul Dolj, tele-
fon: 0251339155, fax: 0251339155, e-mail:
primãria.podari@yahoo.com, în calitate de
autoritate contractantã, anunþã: organiza-
rea licitaþiei publice deschise privind “Con-
cesionarea a 4 000 mp din comuna Podari,
judeþul Dolj”, teren neproductiv situat în
extravilanul satului  Podari, tarlaua 19, par-
cela 264/ 1 Np,  pe partea stângã a drumu-
lui comunal 270 ce duce la satul Palilula,
care aparþine domeniului public al comu-
nei Podari, judeþul Dolj Contractul de con-
cesiune se va încheia pe o perioadã de 49
ani. La licitaþie poate participa orice per-
soanã fizicã sau juridicã de drept privat,
românã sau strãinã, care depune o singu-
rã ofertã ºi constituie garanþia de partici-
pare. Garanþia de participare este de 882
lei. Plata garanþiei de participare se face în
contul RO36 TREZ 2915 006X XX01 2117
deschis la Trezoreria Craiova, C.I.F.
4553399. Condiþiile de participare sunt pre-
cizate în caietul de sarcini. Licitaþia se va
derula în data de 27 februarie 2013 ora 1200.
Termenul de depunere a ofertelor: 27 fe-
bruarie 2013, ora 1100. Data-limitã pentru
solicitarea clarificãrilor: 15 februarie 2013,
PRIMARIA PODARI, str. “DUNARII” NR. 67,
PODARI, judeþul DOLJ, telefon 0251339155,
fax 0251339155, email primaria.podari@ya-
hoo.com, ora 12.55. Ofertanþii depun ofer-
tele la sediul Primãriei Podari, strada “Du-
nãrii” nr. 67, judeþul Dolj pânã în data de 27
februarie 2013, ora 1100. Deschiderea ofer-
telor se va face la ora 1200. Caietul de sarcini
poate fi achiziþionat de la sediul Primãriei
Podari, strada “Dunãrii” nr. 67, judeþul Dolj.

ANIVERSÃRI
Cu ocazia aniversãrii zilei de
naºtere Ovidiu soþ, Alesia
fiicã, ureazã soþiei respec-
tiv mamei GEORGIANA
CÃPRARIU „ La mulþi ani
cu sãnãtate, bucurii ºi
împliniri!”.

Familiile Geta ºi Adrian Enuca,
Ana ºi Gabriel Enuca ureazã fii-
cei, respectiv sorei ºi cumnatei
sãnãtate, prosperitate ºi noroc
în viaþã. „La mulþi ani !”.

CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0720/799.847; 0751/911.417.

Persoanã serioasã, nefu-
mãtoare, doresc sã îngri-
jesc copil (menaj) sau
bãtrâni. Telefon: 0771/
563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Telefon:
0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bãtrânã
intern. Telefon: 0729/951.222.
Restaurant, angajez bucã-
tari. Telefon: 0768/357.485.

Ion Prioteasa, Preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, este alãturi de
primarul comunei Urzicuþa la greaua
durere pricinuitã de decesul norei
sale, PREJBEANU GIANINA. Dumne-
zeu sã o odihneascã în liniºte ºi pace!
Sincere condoleanþe!

Organizaþia Judeþeanã Dolj a
Partidului Social Democrat trans-
mite sincere condoleanþe prima-
rului comunei Urzicuþa la durerea
pricinutã de decesul norei sale
PREJBEANU GIANINA. Dumnezeu
sã o odihneascã în pace!
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Asociaþia HABITAT PENTRU
UMANITATE CRAIOVA, an-
gajeazã: DIRECTOR EXECU-
TIV. Condiþii: studii superi-
oare; cunoºtinþe temeinice
de limba englezã; cunoºtin-
þe operare PC; experienþã în
coordonare colectiv. Salariu
atractiv. CV-urile se depun
pe adresa: pr.ghezamfir@y-
ahoo.com. Relaþii la telefon:
0745/801.585. Ultima zi de
depunere CV-uri: 7.02.2013.
Ofer serviciu ca bonã. Tele-
fon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare stand
Sucpi. Telefon: 0764/444.900.

CURSURI
CURSURI DE BUCÃTAR,
BRUTAR. Telefon: 0723/
508.951.

MEDITAÞII
Meditez limba francezã. Telefon:
0723/289.891 ºi 0751/654.470.
Meditez limba românã, orice
nivel. Telefon: 0754/031.894.
Pregãtesc contabilitate – stu-
denþi, ºomeri, etc. Telefon:
0722/943.220; 0755/139.772.
Meditez matematicã orice ni-
vel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Servicii de vidanjare. Telefon:
0748/210.827; 0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la preþuri
avantajoase + albumuri foto.
Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calitate
la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.

Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist marochinã-
rie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifi-
ce la domiciliul clientului. Te-
lefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garsonierã etaj
1, zona Ciupercã. Telefon:
0723/223.658.
Vând camerã cãmin Bariera
Vâlcii (Spiact). Telefon: 0251/
328.244; 0760/884.433.

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere
decomandat Rovine. Telefon:
0741/252.102, dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 camere în
centru. Telefon: 0351/809.691;
0770/682.554.
Vând apartamnet 2 camere
decomandate, balcon mare,
cu puþine îmbunãtãþiri, zona
Ciupercã etaj 4/10. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/459.222.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Tele-
fon: 0754/473.757.

Vând apartament 2 camere
decomandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a-vis
de Spitalul Militar. Telefon:
0745/456.302.
Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, cen-
tralã termicã, etaj 1/4 preþ
42.000 euro, negociabil. Te-
lefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/218.190.
Particular, vând apartament 2
camere decomandate, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stra-
dal. Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Va-
lea Roºie. Telefon: 0753/534.617.
Vând apartament sau schimb
cu casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând sau schimb 3 camere
semidecomandate + WC de
serviciu, 70 mp, et. 2, cu
apartament 2 camere + dife-
renþa. Telefon: 0762/047.095.
Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + diferen-
þã imobil, ultra-îmbunãtãþit,
este pretabil firmã. Telefon:
0725/533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 camere
Calea Bucureºti cu 2, comfort
I, etaj inferior, plus diferenþa.
Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere,
Craiova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj 1, lângã
stadionul Tineretului, 65.000
euro. Telefon: 0733/946.776;
0351/809.320.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0758/063.773.
Particular, vând apartament 3
camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, centra-
lã, izolaþie termicã, Craioviþa
Nouã. Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Telefon: 0724/804.875.

CASE
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro. Te-
lefon: 0786/982.529.
Vând casã stradal Pleniþa.
Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã, utili-
tãþi, teren 1300 mp anexe (3
camere cãrãmidã). Telefon:
0761/824.947.

Vând casã Zãval, Comuna
Gighera - Dolj. Telefon: 0757/
624.843.
Vând casã în Goicea Micã,
stare bunã (5 camere, baie
cu boiler electric, curte mare
ºi grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600 mp).
Preþ: 35.000 lei, negociabil.
Telefon: 0760/295.905.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp teren pre-
tabil amenajare comercialã Pia-
þa Chiriac. Telefon: 0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren, lo-
calitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centra-
lã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren arabil,
pãdure salcâm, etc. Telefon:
0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp str.
Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu beci,
anexe gospodãreºti + locul
casei în oraº Novaci – Gorj,
str. „Dumbrava” nr. 1, preþ
100.000 negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0751/400.571 ºi
0721/502.557.
Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan în
comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã. Tele-
fon: 0251/531.238; 0351/
457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 came-
re, liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comer-
cial. Telefon: 0764/735.304.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi teren cu
gard beton Braniºte, comuna
Podari. Telefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdi-
nã, pomi, în Livezi – Podari.
Telefon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rã-
ºinari, dependinþe, gaz, apã,
canal, curte, 161 mp, preþ
45.000 euro, negociabil. Infor-
maþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu te-
ren intravilan 1000 mp la intrarea
în Palilula, comuna Bucovãþ, ca-
dastru, apã, asfalt, 12 euro/mp,
posibilitate parcelare în 2 loturi.
Telefon: 0749/049.646.
Vând casã neterminatã Craio-
va, Centura de Nord, teren 1560
mp. Telefon: 0720/863.286.
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Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Telefon:
0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºti plus locul casei,
oraº Novaci, jud. Gorj, preþ
120.000 lei (RON), negocia-
bil. Telefon: 0253/466.520;
0721/502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu apar-
tament 3 sau 4 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu. Te-
lefon: 0753/534.617.

TERENURI
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
Vând pãdure POPEªTI –
VÂLCEA. Telefon: 0766/
304.708.

Vând  teren zona Tribunal
Judeþean, str. “Iancu Jianu”.
Telefon: 0746/660.001.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
Vând teren intravilan, 400
mp, situat în Segarcea, str.
“Unirii” nr. 29F (în spatele
Liceului), cadastru. Telefon:
0251/428.415.
Vând teren intravilan, 400
mp situate în Segarcea, str.
“Unirii” nr. 29F (în spatele Li-
ceului), cadastru. Telefon:
0251/428.415.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
vorul de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã având
toate facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/467.922;
0744/220.492.
Vând teren intravilan 12.500
mp împrejmuit cu gard de
beton + construcþie 500 mp.
Telefon: 0721/152.832.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimnicu
de Sus (600 mp de Lacul Tan-
chiºtilor), negociabil. Telefon:
0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei. Te-
lefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia 1,9 TDI,
fabricaþie 2000, înmatriculatã în
Bulgaria. Preþ 3400 Euro nego-
ciabil. Telefon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2., 2002,
benzinã, comenzi volan, 5 uºi,
anvelope noi varã, înscris în
RO, taxele la zi, preþ negocia-
bil 2500 euro. Telefon: 0763/
803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc, fa-
bricaþie 1993, înmatriculat 1800
E, negociabil. Telefon: 0740/
316.002.
Vând Opel Astra H, an  2007,
înmatriculat RO, preþ 5300
euro. Telefon: 0761/647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD die-
sel, fab. 96 închidere centrali-
zatã, geamuri ºi oglinzi electri-
ce, climã, CD, 289.000 km, în-
matriculatã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 700 euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/682.917.

Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în sta-
re de funcþionare, nerulatã în
þarã – 550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4, anul
1996, 70.000 km reali, Olan-
da, 1500 euro, negociabil.
Telefon: 0767/116.092.

DIVERSE
Vând canistrã aluminiu 20 litri,
ansamblu ax volan cu peda-
liere ºi contact cu cheie Da-
cia 1310 nou, arzãtor încãlzi-
re la gaze sau butelie, arzã-
toare gaze sobã, redactor
tub oxigen. Telefon: 0251/
427.583.
Vând covor persan 3,5/2,5
grena – 60 lei; pãlãrie fetru nr.
55 nouã – 60 lei; telefon fix cu
numere – 25 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimitir
Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.

Vând vin alb, roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, în-
rãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40 lei. Tele-
fon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru trac-
tor U 45. Telefon: 0757/624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, servan-
tã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon: 0351/
410.939.
Vând gâºte albe (idem lebe-
de ca aspect) la 50 km de
Craiova, preþ 55 lei bucata.
Telefon: 0747/813.298; 0751/
299.582.
Vând 80 acþiuni la Reloc. Te-
lefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale. Tele-
fon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi beletris-
tice, timbre filatelice, serii
complete neºtampilate, Spa-
nia, Cuba, Iran, Romania. Te-
lefon: 0351/468.839.
Vând puieþi salcâm cu dimen-
siunile 0.5-1 cm, puieþi prun
ºi puieþi nuc. Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Vând rãsad de trandafiri toate
culorile ºi leandru culori alb
ºi frez. Telefon: 0351/430.880.
0762/278.639.
Vând oi convenabil. Telefon:
0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gãuri
pt. Opel Astra F Caravan,
montate cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14. Preþ 100
lei/buc. Telefon: 0767/517.023
Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel Astra
F Caravan ºi 2 oglinzi exte-
rioare, 1 interior pt. Dacia
1300. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, steriliza-
tor rufe, tacâmuri, frigider. Te-
lefon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi ghe-
te piele militari, piese dacia
noi, combinã muzicalã stereo
205 nouã, piei bovinã argãsi-
te, calculator pentru instruire
copii. Telefon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã fãrã
picior nouã 25 lei. Telefon.
0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: curcani,
gâºte, gãini ouãtoare. Tele-
fon: 0251/285.145; 0762/
278.639.
Vând mobilã (diverse), covor
persan 2/3 ºi lãzi de lemn
curate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.

Vând centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, de-
fectã. Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S pneu-
mant R cu jenþi la 4 gãuri,
preþ 700 Ron, negociabil. Te-
lefon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, co-
voare, încãlzitor pe gaze,
instant apã pe gaze, haine
din piele. Telefon: 0745/
753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã ar-
gint 25 gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei; foar-
fecã tablã 15 lei; vas WC fon-
tã cu plutitor 20 lei. Telefon:
0761/355.869.

A N U N Þ
privind organizarea l icitaþiei  pentru concesionarea

“CENTRULUI MEDICAL SIRETULUI”

Consiliul Judeþean Dolj – Serviciul Administrarea ºi Exploatarea Domeniului Public Public ºi Privat al Judeþului
Dolj, cu sediul în Craiova, Calea Unirii nr. 19, cod fiscal 4417150, telefon 0251 408 323/ 0251 408 320, organizeazã:

licitaþie public deschisã în vederea concesionãrii “CENTRULUI MEDICAL SIRETULUI”, imobil con-
stituit din clãdire cu regim de înãlþime P + 1E ºi o suprafaþã desfãºuratã Sd = 820,00 mp ºi teren în suprafaþa de
1.400,00 mp, situat în municipiul Craiova, str. Siretului nr. 11, judeþul Dolj, în vederea desfãºurãrii de activitãþi
medicale, în data de 11.03.2013.

Valoarea de pornire a licitaþiei este de 5.000,00 Euro/lunã, conform Hotãrârii nr. 256/2012 a Consiliului
Judeþean Dolj.

NU SE PLÃTEªTE TVA.
Perioada de concesionare este de 25 (douãzeciºicinci) ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu

jumãtate din perioada iniþialã în urma unei solicitãri scrise ºi a unei hotãrâri a consiliului judeþean.

Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este “cel mai mare preþ al redevenþei”.

Documentaþia de atribuire se va obþine de la camera nr. 5 a Consiliului Judeþean Dolj, în mod gratuit ºi pe suport
de hârtie, pânã la data de 05.03.2013, în urma unei solicitãri scrise depuse pânã la data de 04.03.2013 la
registratura Consiliului Judeþean Dolj.

Vizitarea aplasamentului se poate face în data de 28.02.2013, între orele 10.00 – 12.00.

Ofertele se depun pânã la data de 11.03.2013, ora 11.00, la registratura Consiliului Judeþean Dolj, Calea
Unirii nr. 19, municipiul Craiova, judeþul Dolj, într-un singur exemplar ºi vor fi deschise în data de 11.03.2013,
ora 12.00, la sediul Consiliului Judeþean Dolj.

Fiecare ofertant va putea depune o singurã ofertã.

Litigiile apãrute între pãrþi se vor soluþiona pe cale amiabilã, sau în caz contrar, potrivit prevederilor legii conte-
ciosului administrative.

Relaþii suplimentare – camera 5, telefon: 0251 408 323, 0251 408 320 – Consiliul Judeþean Dolj, luni –
vineri, 08.00 – 16.00.

P R E ª E D I N T E,

I O N   P R I O T E A S A
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

joi, 7 februarie 2013

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

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

Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46 bãr-
bat- fermoar- nasturi-tineret,
excepþional. Telefon: 0725/
533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi cu-
loare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în sta-
re de funcþionare. Telefon:
0724/014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm
lãþime, izolare hidro la bãi,
balcoane, subsoluri. Tele-
fon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, pei-
saje, naturi statice, icoane
ulei ºi foiþã aur, convenabil.
Telefon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13 cu
jantã, aragaz  voiaj douã
ochiuri cu butelie, alterna-
tor 12V nou, delcou  motor
Dacia nou. Telefon: 0251/
427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ cur-
te cu douã roþi, 2 uºi cu toc
pentru casã noi. Telefon:
0747/530.981.

Vând planºetã desen (mare)
ºi indicatoare norme deviz ºi
alte cãrþi tehnice. Telefon:
0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã Hon-
da, echipament vânãtoare din
piele, hidrofor pentru irigaþii.
Telefon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinu-
tã în butoi de dud, minim 5 litri,
10 lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, balcon,
în ghiveci ºi rãsad de muºca-
te cu floare bãtutã, alb, frez ºi
roºu. Telefon: 0762/278.639;
0351/430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon: 0765/
291.623.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon:
0744/928.444.
Vând cãrucior pentru handi-
cap cu antrenare manualã,
nou, 1000 RON, negociabil.
Telefon: 0736/311.844.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi
700 l stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând aparat de sudurã semi-
automat, flux argon, marca
Telelwin, plus mascã profesi-
onalã electronicã, preþ 1.500
lei ºi picamer marca Bosh pre-
forator ºi demolator la preþul
de 1.500 lei. Telefon: 0769/
880.705.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 came-
re parter- etaj 2 cu balcon.
Telefon: 0760/548.459.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apartament
– garsonierã, la stradã, par-
ter, maximum etajul 2. Tele-
fon: 0748/195.954.

CASE
D+P 6 camere, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp, anexe ( 3 ca-
mere cãrãmidã), strada Buco-
vãþ. Telefon: 0761/824.947.
Cumpãr urgent casã 4 - 5 ca-
mere + curte minimum 1000
mp, utilitãþi. Telefon: 0723/
466.154.

DIVERSE
Caut cumpãrãtor sau investi-
tor pentru o microfermã de
flori: trandafiri, zambile, frezii
ºi pepinierã pomi fructiferi,
culturã de cãpºuni în sere sau
solarii. Telefon: 0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru închi-
riere sau transport de mãrfuri
diverse din judeþ sau þarã.
Posed Dacia Papuc cu 2 lo-
curi. Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede, tim-
bre, ceasuri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, argintãrii,
sãbii, obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.
Cumpãr oglindã mare, NU
dreptunghiularã. Telefon:
0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã tot con-
fortul, strada “A. I. Cuza”, bloc
M18E. Telefon: 0770/784.539.
Închiriez apartament pentru
familie zona prefecturã. Te-
lefon: 0742/244.476.
Închiriez spaþiu comercial 53
mp, str. “Amaradia” nr. 56,
parter bloc (fosta Cofetãrie
Amaradia) 5 Euro mp. Tele-
fon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 3 camere modificat în
4 camere, blocurile K, stra-
da Pãltiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, decomanda-
te, ultracentral, etaj 2, mobi-
lat, liniºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer condiþio-
nat. Telefon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (zona Institut),
complet mobilatã ºi utilatã.
Telefon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã con-
diþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
863.286.
Închiriez apartament 2 camere,
utilitãþi. Telefon: 0748/105.609.
Particular vând sau închiriez pe
termen lung apartament ultra-
central, 4 camere, 2 bãi, mobi-
lat, centralã termicã, tot confor-
tul, 250 euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.

Închiriez garsonierã bulevar-
dul „1 Mai”. Telefon: 0785/
886.507.
Închiriez apartament trei ca-
mere G. Enescu. Telefon:
0763/589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Telefon:
0770/300.327.
Închiriez apartament 2 came-
re Ciupercã, mobilat ºi utilat.
Telefon: 0723/207.953.
Închiriez pe termen lung apar-
tament ºi pivniþã (depozit ma-
teriale) la casã, strada Buco-
vãþ – Craiova. Telefon: 0757/
082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez casã, zona Spitalul
nr. 1, pretabil depozit policli-
nicã privatã etc, cu toate utili-
tãþile necesare: curent 220,
380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Caut sã închiriez garsonierã
Calea Bucureºti. Ofer 400 lei.
Telefon: 0768/613.555.
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani, fãrã obli-
gaþii, cu serviciu în Craiova,
caut doamnã pentru prietenie
sau cãsãtorie. Telefon: 0740/
895.691.
Domn singur doresc doam-
nã 65 ani, fãrã copii. Telefon:
0747/072.472.

Tânãr serios, 36 ani, cu apar-
tament în Craiova, doresc cu-
noºtinþã cu doamnã vârstã
apropiatã pentru prietenie,
eventual cãsãtorie. Rog se-
riozitate. Telefon: 0765/
908.367.

DIVERSE
MEDICINÃ TRADIÞIONALÃ
CHINEZÃ! Tratament: de pre-
venþie, curativ ºi de comple-
tare a deficitului în organism
cu produse S.N.B.A. Apara-
turã medicalã pentru familie.
Telefon: 0724/512.304.
Familia Ioanim din Maglavit sã
sune la 0721/995.405 pentru
recuperare terenuri agricole.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrij ire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437.

CONDOLEANÞE
Prietenii ºi colegii din cadrul
Primãriei Urzicuþa sunt alã-
turi de familia domnului pri-
mar Grigorescu Florea, la
greaua durere pricinuitã de
trecerea prematurã în nefiin-
þã norei sale, PREJBEANU
GIANINA. Dumnezeu sã o
odihneascã în linºte ºi pace!
Sincere condoleanþe!

ANUNÞ

Consiliul Judeþean Dolj organizeazÎ în data
de 20.02.2013, ora 1000, licitaþie publicã în
vederea închirierii unui spaþiu liber, cu des-
tinaþia de cabinet medical, situat în Centrul
Medical Brazda lui Novac din Craiova, stra-
da General ªtefan Fãlcoianu, Nr. 1.

Documentaþia de licitaþie se poate ridica
de la sediul Consiliului Judeþean Dolj, Calea
Unirii Nr. 19, Craiova, camera nr. 5, începând
cu data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Calea Unirii Nr. 19, Craio-
va, pânÎ la data de 20.02.2013, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere economic.

Alte informaþii suplimentare se pot obþi-
ne la numãrul de telefon  0251/408.320;
408.322 sau la camera nr. 5 a Consiliului
Judeþean Dolj.



joi, 7 februarie 2013 cuvântul libertãþii / 15

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
sp   rt

În pofida faptului cã dupã ce a semnat
cu Stuttgart a apãrut informaþia conform
cãreia va juca o perioadã la echipa secun-
dã, în 3. Liga,  Alexandru Maxim a fost
inclus de formaþia germanã pe lista UEFA
pentru primãvara Europa League, compe-
tiþie unde, în faza ºaisprezecimilor de fina-
lã, gruparea de pe “Mercedes Benz Arena”
va întâlni pe belgienii de la Racing Club Genk
(14/21 februarie).

Tânãrul jucãtor venit de la Pandurii Târ-
gu Jiu (22 de ani) e doar una dintre cele trei
modificãri fãcute în lotul lui Bruno Labba-
dia, alãturi de el noutãþile fiind brazilianul
Felipe Lopes (venit sub formã de împrumut
de la Wolfsburg) ºi italianul Federico Ma-
cheda (de asemenea împrumutat, de la Man.
United). Au ieºit de pe listã Mamadou Bah,
Zdravko Kuzmanovici (plecat la Inter) ºi
Francisco “Maza” Rodriguez (revenit în þara
sa natalã, în Mexic, la Club America).

Golurile cu duiumul marcate pentru Na-
poli l-au transformat pe Edinson Cavani
într-o principalã þintã a marilor cluburi.
Recent, de pildã, Real Madrid ºi FC Bar-
celona s-au arãtat interesate de starul uru-
guayan de 26 de ani.

Vestea i-a îngrijorat atât de tare pe su-
porterii napoletani încât
aceºtia au reacþionat rapid
printr-o iniþiativã ieºitã din
comun. Mai precis, ei au tri-
mis câte o scrisoare condu-
cerii clubului ºi a federaþiei
italiene prin care cer intro-
ducerea “Legii Cavani”.
Aceasta prevede ca un jucã-
tor devenit idol al unei echi-
pe sã nu poatã pleca decît
dacã îmbracã minimum 6
ani tricoul respectivului club.

Cum Cavani a sosit la
Napoli în 2010, de la Paler-
mo, ar însemna cã, dacã

Oarecum neaºteptat!

Maxim, trecut pe listaMaxim, trecut pe listaMaxim, trecut pe listaMaxim, trecut pe listaMaxim, trecut pe lista
UEFUEFUEFUEFUEFA de StuttgartA de StuttgartA de StuttgartA de StuttgartA de Stuttgart

Maxim a parafat în în 30 ianuarie un con-
tract valabil patru ani ºi jumãtate cu VfB,
afacere de pe urma cãreia Pandurii s-a ales
cu 1,5 milioane de euro în cont.

Iniþiativã nebunã
a fanilor lui Napoli

legea va fi aprobatã, el va sta la gruparea
de lângã Vezuviu mãcar pânã în 2016. În
cazul în care nu gãsesc înþelegere la ºefii
din fotbal, fanii alb-albaºtrilor sunt deciºi
sã ducã iniþiativa lor ºi în Parlament.

93 de goluri a înscris Cavani în 121 de
partide oficiale disputate pentru Napoli.

Fanii echipei MKB Veszprem au anunþat
cã sâmbãtã, cu ocazia meciului din Liga
Campionilor, dintre echipa lor favoritã ºi
HCM Constanþa, va avea loc ºi ceremonia
de comemorare a lui Marian Cozma.

CFR Cluj a trimis la UEFA lotul
pentru meciurile cu Inter, care se
joacã în 14 ºi 21, iar Paulo Sergio
a luat douã decizii mai
mult decât surprinzã-
toare. Tehnicianul
portughez a hotãrât
sã nu îi includã pe
Deac ºi Weldon pe
listã, deºi ambii au
avut printre cele mai
bune prestaþii în
meciurile amicale.
Au prins, în schimb,
lotul Hora ºi Celesti-
no, plus recenta
achiziþie Maah.

Lista trimisã de CFR
la UEFA aratã astfel:

Portari: Felgueiras, Stãn-

Marian Cozma, comemorat sâmbãtã,
cu ocazia meciului Veszprem – HCM Constanþa

“Au trecut deja patru ani de când l-am
pierdut tragic pe Marian Cozma ºi trei ani de
când am inaugurat statuia lui. Dorim sã con-
tinuãm tradiþia comemorãrii lui Marian Coz-
ma ºi vã invitãm sã ne fiþi alãturi”, au anun-

þat fanii echipei din Veszprem, care au
organizat în fiecare an o ceremonie în
memoria lui Cozma.

Aceasta va avea loc înaintea dar ºi
dupã meciul dintre MKB ºi HCM, pro-
gramat de la ora 18.15, în grupa B a
Velux Champions League. Ceremonia va
include o slujbã religioasã, aprinderea de
lumânãri ºi depunerea de coroane la sta-
tuia jucãtorului român, dar ºi un mo-
ment de reculegere.

Marian Cozma a fost înjunghiat mor-
tal, în 8 februarie 2009, într-o discote-
cã din oraºul unde juca, în altercaþie fi-
ind implicaþi ºi alþi doi coechipieri, sâr-
bul Zarko Sesum ºi croatul Ivan Pesici.

Deac ºi Weldon, lãsaþi în afara lotului
pentru „dubla” cu Inter

cioiu, Mincã;
Fundaºi: Pinto, Sepsi, Maftei,

Cadu, Piccolo, Rada, Camora;
Mijlocaºi: Mureºan,
Valente, Hora, Godeme-

che, Celestino, Maah,
Pedro;

Atacanþi: Kapetanos,
Bjelanovici.

Din Gruia au plecat în
aceastã iarnã nu mai
puþin de cinci jucãtori,
Aguirregaray, Luis
Alberto, Nicoarã, Bastos
ºi Sougou, toþi prezenþi în
excelenta campanie din

Liga Campionilor, încunu-
natã cu strângerea unui

numãr record de puncte pentru
o echipã româneascã – 10.

Atacantul George Þucudean a
declarat, marþi searã, la prezenta-
rea oficialã la Standard Liege, cã
venirea în Belgia reprezintã un pas
înainte în cariera sa ºi a menþionat
cã modelul sãu este Zlatan Ibrahi-
movici, a notat, ieri, cotidianul La
Derniere Heure.

“Mi-am dorit sã vin aici ºi
este un pas înainte pentru
mine. Sunt un adevãrat numãr
9. Un golgheter! Sã înscriu
goluri reprezintã motivul pen-
tru care joc. Cu capul, cu pi-
ciorul, nu are importanþã, atât
timp cât mingea intrã în poar-
tã. Cred cã principala mea
calitate este cã simt unde va
veni mingea. Modelul meu
este Ibrahimovici. Sper sã am
acelaºi parcurs ca al lui”, a de-
clarat Þucudean.

El a mai spus cã ar fi mers

Digi Sport 1
19:30 – FOTBAL – Meci amical (Antalya – Turcia): Steaua – Slovan

Bratislava (Slovacia).

Digi Sport 2
16:45 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Chekhovskie Medvedi

(Rusia) – Hamburg (Germania) / 18:30 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga
Naþionalã: Spicom Sfântu Gheorghe – City us Târgu Mureº / 21:00 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Kadetten Schaffhausen (Elveþia) –
Pick Szeged (Ungaria).

Digi Sport 3
17:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor: Dinamo Kazan (Rusia) –

Rabita Baku (Azerbaidjan) / 19:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor:
Vakifbank Istanbul (Turcia) – Eczacibasi Istanbul (Turcia).

Dolce Sport 2
17:00 – BASCHET (M) – Grecia: Olympiakos Pireu – Ikaros.

Eurosport
13:15 – SCHI ALPIN – CM Schladming (Austria): feminin, coborâre

/ 18:15 – BIATLON – CM Nove Mesto (Slovacia): mixt, ºtafetã.

Eurosport 2
15:30 – FOTBAL – Cupa Internaþionalã U 17 (Qatar) / 18:00 – FOT-

BAL – Cupa Internaþionalã U 17 (Qatar).

Þucudean a fost prezentat oficial la Standard: „Modelul meu
este Ibrahimovici. Sper sã am acelaºi parcurs ca al lui”

la Standard ºi dacã Mircea Rednic
nu era antrenor ºi a subliniat cã a
discutat cu fostul jucãtor Marius
Mitu despre campionatul belgian.

De asemenea, el ºi-a exprimat
satisfacþia cã va fi coechipier cu
Adrian Cristea. “Adrian este un
mare jucãtor. În România era un

jucãtor care fãcea diferenþa. Va
demonstra ºi aici acest lucru. Este
un numãr 10, deci cineva care ofe-
rã mingi atacanþilor. Cu atât mai
bine pentru mine: eu am venit aici
sã dau goluri”.

Þucudean a spus cã va fi în for-
mã maximã într-o sãptãmânã,

dupã ce antrenorul Mircea
Rednic s-ar fi plâns cã ju-
cãtorul ar avea câteva ki-
lograme în plus: “Am fã-
cut pregãtirea cu Dinamo.
Am alergat mult ºi când
alergi, trebuie sã ºi mã-
nânci. Eu trebuia sã fiu pre-
gãtit pentru campionat în
martie. Dar a venit acest
transfer... Într-o sãptãmâ-
nã voi fi în formã maximã
ºi aºtept sã-mi cunosc co-
echipierii ºi sã-mi pun cali-
tãþile în slujba echipei”.
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Cu Gogoriţă nu se
face decât o

remiză

După cuplajul handbal-baschet,
care a deschis săptămâna sporti-
vă în Bănie, Sala Polivalentă va
găzdui duminică un „regal voleiba-
listic”, aşa cum sunt promovate de
către organizatori cele două me-
ciuri ale echipelor de volei SCM
Universitatea Craiova. Primele vor
intra pe parchet fetele, care vor
disputa în premieră un meci în Sala
Polivalentă de la inaugurarea aces-
teia. Ele vor întâlni, începând cu ora
17.30, formaţia CSM Lugoj, într-
un meci direct pentru obţinerea
unui loc de play-off. Bănăţencele
ocupă ultima poziţie care asigură
accesul în play-off, după ce au
depăşit recent chiar echipa lui Mir-
cea Dudaş, cea care a suferit o
serie de eşecuri în returul de cam-
pionat şi a coborât pe poziţia a
noua, la egalitate de puncte, 15, cu
adversarele de duminică. Voleiba-
listele craiovene au împărţit invita-

ţii publicului prezent luni
seara la Polivalentă, iar
ieri au fost la Liceul „Şte-
fan Velovan” pentru un
meci demonstrativ cu
echipele instituţiei de în-
văţământ. „Sper să fim
susţinute la meciul de du-
minică de cât mai mulţi
spectatori, fiindcă avem
nevoie de încurajări şi nu
o să-i dezamăgim. Am
avut câteva meciuri gre-
le şi câteva accidentări,
dar trebuie să trecem pes-
te orice dificultăţi şi să
câştigăm. Este un meci
foarte greu, unul direct
pentru obiectiv şi nici nu
mă gândesc să pierdem

Liga I se reia
pe 23 februarie

Datorită temperaturilor destul de ridicate
pentru această perioadă şi lipsei precipitaţii-
lor, dar şi a prognozei care se anunţă favo-
rabilă în continuare, Liga Profesionistă de
Fotbal a decis ca Liga I să se reia cu o săp-
tămână mai devreme decât era programat.
Astfel, în loc de 2 martie, etapa a 20-a, pri-
ma din 2013, se va disputa pe 23 februarie.
A treia rundă a returului programează me-
ciurile: Gaz Metan – Gloria Bistriţa, „U” Cluj
– Steaua, CSMS Iaşi – Rapid, Ceahlăul –
Pandurii, Dinamo - FC Braşov, Oţelul – Pe-
trolul, FC Vaslui - CFR Cluj, Concordia -
CS Severin, Astra – Viitorul.

Neagu va fi operată
de belgianul Martens

Cristina Neagu a plecat în Belgia, unde se
va opera la clinica renumitului doctor Marc
Martens şi speră să revină cât de curând pe
terenul de joc. Handbalista de 24 de ani a su-
ferit o ruptură de ligamente încrucişate la
genunchiul stâng şi urmează să rateze finalul
acestui sezon. „Am ales să merg în Belgia,
pentru că am fost cu Patricia Vizitiu atunci
când s-a operat. Medicul este unul foarte bun,
e şi medicul lui AC Milan. Am trecut prin
momente groaznice, dar acum mi-am reve-
nit psihic şi trebuie să merg înainte. Operaţia
de ligamente nu mai e atât de dificilă precum
pare. Majoritatea sportivilor se accidentează
în acest mod. Perioada de recuperare va fi
de maxim 6 luni şi nu mai mult cum au spus
alţii. Am încredere că şi dacă ratez acest se-
zon, din vară voi reveni la potenţial maxim” a
declarat cea care a fost declarată cea mai bună
handbalistă din lume în 2010. Neagu speră
ca Oltchim să-şi revină după eşecul cu Fe-
rencvaros, din prima etapă a grupelor princi-
pale: „Nu ştiu exact ce s-a întâmplat cu fete-
le, dar am încredere că echipa  îşi va reveni,
a fost un şoc. Meciul cu Krim este vital, tre-
buie să se trezească fetele, sa îşi revină şi să
câştige obligatoriu”.

Pustai are obiectiv
cupele europene
la Pandurii

Cristi Pustai a fost prezentat oficial la
Pandurii Târgu Jiu şi a declarat că va avea
acelaşi obiectiv stabilit la începutul sezonu-
lui, calificarea în cupele europene. După 6
ani petrecuţi pe banca lui Gaz Metan, timp
în care a calificat Mediaşul în premieră într-
o cupă europeană, Pustai a semnat un con-
tract pe trei sezoane şi jumătate cu echipa
din Târgu Jiu. După 19 etape, gorjenii sunt
pe 4 în Liga 1, la egalitate de puncte cu Vas-
luiul, ocupanta locului 3. „Partea a doua va
fi una foarte grea, una cu 8 jocuri acasă şi 5
în deplasare. Este un lucru bun, pentru că
acasă am avut un punctaj bun. Este foarte
important cum gestionam întreruperile de
campionat datorate jocului echipei naţiona-
le. Aproape fiecare punct va conta la sfâr-
şit”, a declarat Cristi Pustai.

ŞtiriVoleiul feminin,
în premieră la Polivalentă

Ec hipa de baschet feminin SCM Univers itatea Craiova a câşti-
gat ieri pentru prima dată în 2013,  după cinci eşecuri conesc utive.
Fetele lui Milan Nis ic s -au impus în faţa Rapidului în deplasare,
sc or 82-75 (24-18, 10-24, 25-18, 23-15), într-un mec i din etapa a
21-a a Ligii Naţionale. Craiovencele erau favorite şi au confirmat
ac est statut în primul sfert, însă a urmat o cădere inexplicabilă în
cel secund, c âştigat la scor de gazde. SCM a revenit însă şi s -a
impus după un final tens ionat. Cu un minut înainte de ca sirena să
se audă pentru ultima dată, gazdele se apropiaseră la 3 puncte,
însă Prlja şi Toma au fost prec ise la „libere” şi avantajul a c resc ut
pentru o victorie deloc facilă a ec hipei lui Nisic . Acestea le-a folo-
sit ieri pe: Toma (6), Prlja (20),  Mitov (19), Ninu (14), Cutaş (9),
pe parcurs  intrând ş i: Ceauşu, Borş  (14) ş i Barbu. Pentru formaţia
giuleşteană, formată exclusiv din jucătoare românce,  cele mai multe
puncte au fos t marcate de Ungureanu (21).  După acest joc, SCM
Universitatea Craiova a urcat pe locul 7, c u 26 de puncte, însă are
un mec i sau c hiar  două în plus faţă de urmăritoare.

Fetele de la SCM Universitatea
Craiova au fost ieri la Liceul
„Ştefan Velovan”, unde au jucat
un meci demonstrativ

Baschet (f), Liga Naţională
SCM Craiova a câştigat primul meci din 2013

sau să nu prindem play-off-ul” a
declarat una dintre componentele
de bază ale echipei feminine de vo-
lei, Sorina Buz. De asemenea, una
dintre prezenţele sexy din lotul Cra-
iovei, Ramona Postea, s-a declarat
optimistă în privinţa partidei de du-
minică: „Nu concep alt rezultat de-
cât victoria, mai ales că este un meci
decisiv într-o oarecare măsură şi
vom avea parte şi de sprijinul fani-
lor”. În cele patru meciuri din retur,
Postea şi colegele sale nu au câşti-
gat decât două seturi şi nu au acu-
mulat niciun punct.

Băieţii joacă derby-ul etapei
cu Explorări

Echipa masculină de volei face
un sezon remarcabil, ocupând după
16 etape poziţia secundă în clasa-
ment, cu 30 de puncte. Băieţii lui
Dănuţ Pascu au câştigat 7 meciuri
cu 3-0 sau 3-1, luând toate cele 3
puncte puse în joc, în 3 s-a impus
cu 3-2 şi tot atâtea a pierdut cu ace-
laşi scor, singurul eşec drastic, 0-3,
fiind înregistrat la Remat Zalău. Du-
minică, de la ora 20, voleibaliştii cra-
ioveni vor întâlni pe Explorări Baia
Mare, ocupanta locului 4, cu 26 de
puncte, în cel mai important meci al
etapei a 17-a. În tur, Explorări Baia
Mare s-a impus cu 3-2, câştigând
decisivul cu 15-12. Pentru a se des-
tinde în perspectiva jocului de du-
minică, Dan Borota şi colegii săi vor
disputa astăzi, de la ora 12.30, un
meci-spectacol contra elevilor de la
Colegiul „Fraţii Buzeşti”. Cele două
meciuri de volei de duminică vor fi
transmise în direct de Digisport 3 şi
de Digi 24 Craiova.


