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  În c urând se va  re de sc hide
„Complexul de restaurante MINERVA”,
care vă aşteaptă să organizaţi cele mai im-
portante evenimente din viaţa dumneavoas-
tră într-o nouă atmosferă. Complexul de re-
staurante Minerva vă  pune la dispoziţie:

Sala Maură – 250 de locuri
Sala Crama Minerva – 650 de locuri

Grădina Minerva – 450 de locuri

Rezervări la numerele de telefon
0751/660.220 şi 0770/263.663

Tânăra ajunsă în stare gravă după o operaţie
de cezariană s-a stins din viaţă

Tânăra de 26 de ani, din comuna doljea-
nă Coşoveni, internată în stare gravă la Spi-
talul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,
pe 26 ianuarie, după ce a născut, prin ceza-
riană, o fetiţă, la Spitalul Municipal Filan-
tropia, s-a stins din viaţă, în noaptea de sâm-
bătă spre duminică, la Terapie Intensivă.
Potrivit reprezentanţilor Spitalului de Ur-
genţă, în jurul orei 23.30, tânăra a intrat în
stop cardio-respirator şi nu a mai răspuns
manevrelor de resuscitare ale personalului
medical. Astăzi i se va face necropsia, me-
dicii legişti urmând să stabilească exact care
a fost cauza decesului. Familia tinerei spu-
ne că nu va lăsa lucrurile aşa şi că va depu-
ne plângere la Parchet şi la Colegiul Medi-
cilor, întrucât îi consideră responsabili pe
medicii de la Filantropia de decesul femeii.
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Ion Prioteasa, despre
„podul de aur” pentru
România şi Bulgaria

Cotidianul francez „Liberation”,
sub  semnătura cores pondentu lui
său la Bucureşti, Luca Niculescu, a
publicat, vineri, articolul „Un pont
d’or pour la Roumanie et la Bulga-
rie”. Articolul se deschide cu o de-
claraţie a preşedintelui Consiliului
Judeţean Dolj, Ion Prioteasa: „On
pourrait l’appeler le pont Europe”.
Convins că fără fondurile UE podul
Vidin-Calafat, de peste Dunăre, care
leagă România de Bulgaria, nu ar fi
putut fi finalizat, autorul articolului
face referiri la zilele de tocmeală pe
bugetul UE pentru perioada 2014-
2020, menţionându-se faptul că su-
mele „fondului de coeziune” au fost
uşor reumflate.

Interviu cu Valeriu Zgonea,
preşedintele Camerei Deputaţilor
„Trebuie
să punem
pe primul loc
interesul României
şi al românilor”
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Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbãtã, cã
România nu putea invoca de una singurã dreptul
de veto în Consiliul European (desfãºurat pe 7 ºi 8
februarie la Bruxelles), cu ocazia aprobãrii bugetu-
lui UE pentru perioada  2014-2020, dar l-a acuzat
pe preºedintele Traian Bãsescu cã a scos þara din
grupul „Prietenii Coeziunii” ºi a reuºit sã obþinã
„nimic” în privinþa alocãrilor bugetare. „Singurã,
doar România nu putea sã invoce dreptul de veto,
dar România pânã în noiembrie a fost într-un grup,
al «Prietenilor Coeziunii», de unde s-a desprins pe
ideea cã preºedintele Bãsescu are o relaþie foarte
bunã cu marii Europei ºi o sã obþinã mai mult. Eu
nu ºtiu cât obþineam în plus faþã de preºedinte
dacã participam, cã e o simplã speculaþie, mai pu-
þin nu obþineam sigur – cã noi nu am obþinut nimic
faþã de noiembrie (n.r. – noiembrie 2012, când a
avut loc precedentul Consiliu European pe tema
bugetului UE). Deci mai puþin faþã de nimic nu
puteam sã obþin, cã puteam sã obþin mai mult...as-
ta istoria nu se scrie cu dacã ºi cu parcã”, a preci-
zat premierul Ponta. Acesta a atras atenþia cã man-
datul lui Traian Bãsescu se terminã anul viitor, însã
efectele reducerii bugetului alocat României cu 9

Premierul despre banii primiþi de Româna prin bugetul UE
pentru 2014-2020: Am obþinut, de fapt, nimic

miliarde de euro se vor vedea ulterior. „Cred cã
unul dintre premieri a spus un lucru pe care toatã
lumea îl gândeºte: dacã cel care era satisfãcut ºi
mulþumit era prim-ministrul Marii Britanii, domnul
Cameron, care a venit cu ideea sã tãiem din bani ºi
sã fie cât mai puþini bani, înseamnã cã toþi ceilalþi
26, plus Croaþia, au pierdut. Ce m-a supãrat este ºi
cã am pierdut foarte multe...ºi bani ºi condiþii favo-
rabile, care erau trecute în proiectul iniþial al Comi-
siei Europene, întocmit de preºedintele Barroso, ºi
sã mai prezinþi chestia asta ca o victorie...nimeni
nu a prezentat-o, cu excepþia primului-ministru bri-
tanic. Nu are cum sã câºtige ºi primul-ministru bri-
tanic, care a zis sã tãiem bani, ºi guvernul Româ-
niei sau România, care sigur a pierdut faþã de ceea
ce trebuia sã primeascã”, a comentat Victor Ponta.
La rândul sãu, ministrul Agriculturii, Daniel Con-
stantin, a susþinut cã România ar fi avut nevoie de
alocãri mai mari de fonduri europene pentru dez-
voltare ruralã în exerciþiul bugetar 2014-2020. „Aº
fi fost ceva mai mulþumit dacã România ar fi avut
un sprijin mai mare ºi pe zona de dezvoltare ruralã,
pentru cã au fost foarte importante fondurile care
au fost alocate în perioada 2007-20013. S-au mo-
dernizat foarte multe exploataþii agricole, s-au chel-
tuit, spre deosebire de celelalte sectoare, pânã în
momentul de faþã, peste 50% din fondurile avute
la dispoziþie. (...) În perioada urmãtoare vom avea
mai puþini bani pentru a întãri competitivitatea agri-
cultorilor, fermierilor din România. De asemenea,
pe zona de dezvoltare a mediului rural, acolo unde
decalajele sunt foarte mari, cred cã am fi avut un
potenþial mai mare de a recupera acest decalaj dacã
am fi pãstrat alocarea propusã de Comisia Euro-
peanã”, este de pãrere ministrul. Potrivit acestuia,
România a obþinut, pentru exerciþiul bugetar 2014-
2020, 17,5 miliarde de euro pentru plãþi directe ºi

investiþii în agriculturã ºi mediul rural, faþã de 21
de miliarde de euro, cât a fost iniþial propunerea
Comisiei Europene, ºi 13,8 miliarde de euro, cât a
fost alocarea în perioada 2007-2013.

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat ieri, la
Palatul Cotroceni, cã România a obþinut cu 6 mili-
arde de euro mai mult faþã de bugetul UE trecut.
„Domnii care îºi manifestã dezamãgirea ar trebui
sã se batã sã cheltuim banii, sã probãm cã putem
sã-i cheltuim. UE nu-i dispusã sã aloce niºte bani
undeva unde existã un risc foarte mare sã nu fie
cheltuiþi. Sunt unii care la viaþa lor nu au negociat
decât funcþii de partid. Îi invit sã nu dea lecþii. (…)
Am avut greutãþi enorme în a convinge cã putem
cheltui mai mult cu 2 miliarde de euro. (…) Româ-
nia a obþinut maxim ce se putea obþine pe bugetul
pentru fondurile de coeziune. (…) Pentru bugetul
urmãtor România are în plus 6 miliarde de euro faþã
de bugetul trecut”, a spus ºeful statului.

Nãstase va plãti ISC 760.000 de euro
Fostul premier Adrian Nãstase a

notificat, prin intermediul avocaþilor,
Inspectoratul de Stat în Construcþii
(ISC) cu privire la faptul cã va plãti
760.000 de euro din prejudiciul calculat
în dosarul „Trofeul Calitãþii”, a
declarat, pentru Mediafax, avocatul Ion
Cazacu. Potrivit acestuia, suma
reprezintã partea din prejudiciu ce ar
trebui achitatã de Nãstase în solidar cu
ceilalþi cinci inculpaþi din dosar,
conform deciziei instanþei. Notificarea
cãtre ISC a fost trimisã joi, urmând ca în
câteva zile creditorul sã indice contul în
care sã fie viraþi banii, a precizat
avocatul lui Nãstase. Dacã ISC nu va
face acest lucru, banii vor fi consemnaþi
în contul unui executor judecãtoresc.
Judecãtoria Sectorului 1 a admis, la 1
februarie, cererea ISC de încuviinþare a
executãrii silite a lui Adrian Nãstase cu
peste 3,3 milioane de lei din prejudiciul
din dosarul „Trofeul Calitãþii”, decizia
neputând fi contestatã.

Restricþiile impuse imigranþilor îi fac
sã mai rãmânã în Marea Britanie

Restricþiile impuse de Guvernul
britanic pe piaþa muncii pentru
muncitorii români îi încurajeazã de fapt
pe aceºtia sã stea mai mult în Marea
Britanie ºi sã îºi aducã familiile, potrivit
unui studiu efectuat pentru ambasada
britanicã la Bucureºti. Un sondaj
nepublicat efectuat în rândul românilor
care s-au mutat în Marea Britanie aratã
cã politica britanicã privind reducerea
imigraþiei are efecte contrare scopului
sãu. Îngreunându-le românilor ºi
bulgarilor posibilitatea de a-ºi atinge
þintele financiare, Guvernul întârzie
întoarcerea acestora în þãrile de origine,
aratã analiza realizatã în România ºi
tansmisã ambasadei britanice  ºi citatã
de „The Observer”, în ediþia electronicã.
Peste jumãtate dintre cei intervievaþi
(58%) au declarat cã principala
condiþie pentru a se întoarce în
România a fost sã ajungã sã strângã
suficienþi bani pentru a începe o afacere,
47% au spus cã le trimit bani rudelor
din România, în timp ce 68% afirmã cã
fac economii. Românii din Marea
Britanie vor sã economiseascã aproxi-
mativ 85.000 de lire sterline înainte de a
se gândi sã se întoarcã acasã, este
concluzia sondajului.

Ministrul Muncii, Mariana Câmpea-
nu, a declarat, sâmbãtã searã, cã nu a
fost niciodatã chematã, chestionatã sau
solicitatã la DNA în nici o calitate, preci-
zând totodatã cã ancheta de care un post
de televiziune i-a legat numele ar viza un
concurs organizat în minister, probabil
în urma unei reclamaþii. „Dacã aº fi (n.r. -
chematã la DNA), m-aº duce oricând.
Nu am nimic de ascuns. Nu am cerut
nimic, nu am primit nimic”, a mai spus

Premierul Victor Ponta a declarat,
sâmbãtã, cã decizia PDL de contesta-
re a  bugetului de stat pe 2013 a venit
în urma criticilor formulate de preºe-
dintele Traian Bãsescu, însã acest
demers va fi respins de Curtea Con-
stituþionalã a României, dar va avea
consecinþe asupra majorãrii pensiilor
ºi salariilor. „Dacã a semnat ºi doam-
na Roberta Anastase contestaþia la
Curte, este exact ca ºi cum cei care
vorbesc de frânghie în casa spânzu-
ratului. Ei sunt cei care au spus cã nu
e nevoie de cvorum nici la comisie,
nici mai departe...Rezultatul votului,
310, în mod clar reprezintã doar votul
pentru ºi reprezintã cvorumul nece-
sar, plus cele 100 de voturi contra. (...)
În momentul în care gãseºti un sub-
iect atât de ridicol, pentru PDL în mod
special – adicã putea sã zicã PP-DD
cã nu a fost cvorum, cã ei nu au mai
fost în Parlament. Dar PDL, cu Rober-
ta Anastase ºi cu ceea ce cred cã ori-

Ponta: PDL a contestat la CCR bugetul
ca sã nu-i mai certe Bãsescu

Preºedintele Traian Bãsescu a de-
clarat, ieri, cã în opinia sa nu existã un
risc ca proiectul amplasãrii în Româ-
nia a scutului antirachetã sã fie oprit
de SUA pentru ineficienþã în cazul
unor atacuri ale Iranului – dupã cum
susþine un  raport al Departamentului
Apãrãrii din SUA, despre care a rela-
tat zilele trecute presa americanã -, sin-
gurul risc fiind însã ca România sã fie

Câmpeanu: Nu am fost
niciodatã chematã la DNA

demnitarul într-o emisiune la Antena 3.
Câmpeanu a adãugat cã angajatele Mi-
nisterului Muncii al cãror nume a fost
vehiculat, de asemenea, în contextul unei
anchete a Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA), printre care directorul ei de
cabinet, nu au dat nici o declaraþie în faþa
procurorilor, ci doar „li s-a adus la cunoº-
tinþã despre ce e vorba”. „Nu înþeleg.
Probabil cã sunt prea micã în nu ºtiu ce
rãzboi”, a concluzionat ministrul, adãu-
gând cã, probabil, þinta acestor atacuri
nu e ea, ci preºedintele PNL, Crin Anto-
nescu. Surse judiciare au declarat joi, pen-
tru Mediafax, cã anchetatorii au în lucru
un caz în care sunt vizate, pentru presu-
puse fapte de corupþie, persoane din Mi-
nisterul Muncii, fãrã a oferi alte lãmuriri.
Tot joi, purtãtorul de cuvânt al DNA, Li-
via Sãplãcan, a declarat pentru Mediafax
cã ministrul Mariana Câmpeanu nu este
vizat în mod direct în nici un dosar de
cercetare penalã aflat în lucru la aceastã
instituþie.

„Proiectul Deveselu merge înainte”
etichetatã ca „stat imprevizibil”. „Eu
nu pot sã comentez apariþii în presã.
Proiectul Deveselu merge înainte, vã
pot spune cã existã un singur risc le-
gat de Deveselu, dacã se va constata
cã România este un stat imprevizibil.
Sper cã nu ne pricopsim cu aceastã
etichetã în perioada urmãtoare. Deci,
în opinia mea nu avem un astfel de
risc”, a concluzionat preºedintele.

ce român îºi aduce aminte, cu
<<80=170>>, cred cã pentru ei era mai
bine sã nu vorbeascã despre aºa
ceva”, a susþinut premierul. El a mai
precizat cã amânarea intrãrii în vigoa-
re a bugetului de stat nu va face decât
sã ducã la amânarea unor majorãri de
pensii sau salarii cuprinse în proiec-
tul de lege, menþinând însã cã nu cre-
de cã PDL va avea câºtig de cauzã. „E
un haos acolo (n.r. - în PDL) ºi miºcã-
rile astea, dincolo de fapt cã ei nu câº-
tigã nimic, faptul cã stãm pânã pe 20
de februarie, sunt convins cã va fi de
respingere (n.r. - decizia CCR pe con-
testaþie), dar stãm pânã pe 20 februa-
rie, înseamnã încã 10 zile în care nu
putem sã dãm pensiile mãrite, salarii-
le, practic sã avem stabilitatea pe care
þi-o dã un buget. Eu nu cred cã ei au
fãcut contestaþia cu gândul sã ºi câº-
tige, ei au fãcut contestaþia ca sã nu-i
mai certe preºedintele Bãsescu cã nu
fac nici o contestaþie ºi nu fac nimic
(...)”, este de pãrere premierul.
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Toate tensiunile generate de ar-
borarea steagului Ţinutului Se-
cuiesc, inclusiv într-unul dintre dis-
trictele din Budapesta, augmentate
de vorbele deloc cumpănite ale se-
cretarului de stat Nemeth Zsolt,
„comisarul” Fidesz din Ministerul
de Externe de la Budapesta, dar şi
de ambasadorul Ungariei la Bucu-
reşti, Oszkar Fuzes, la final de man-
dat, au aprins scena politică româ-
nească. Antecedentele erau nume-
roase, dar parcă anterior discursu-
rile noastre au fost, de fiecare dată,
mai bine calibrate. De această dată,
când Fidesz-ul lui Viktor Orban,
intrat în campanie electorală, are tot
interesul să resuscite temele naţio-
naliste, mizând pe un prag scăzut
de reactivitate din partea unor poli-
ticieni români, care parcă abia aş-
teptau să le dea peste bot radicali-
lor maghiari, încă obsedaţi de idei
separatiste, de himera Ungariei Mari

MIRCEA CANŢĂR

Când doamna Tatoiu „pune piciorul în prag”
şi de simbolistica unui simplu steag,
mai mare decât ar trebui să o aibă
în realitate, am asistat şi la puţin
delir. Recunoscut într-un fel, într-
o discuţie a ziaristului Emil Hure-
zeanu cu ministrul de Externe Ti-
tus Corlăţean. România şi Ungaria
sunt membre NATO şi UE, ceea ce
nu îngăduie punerea în discuţie a
frontierei comune. Liderii UDMR
s-au trezit şi ei vorbind de elimina-
rea sintagmei de „stat naţional” din
viitoarea Constituţie, la congruenţă
cu ambasadorul Ungariei. Turnân-
du-se gaz pe foc nu s-a câştigat
nimic. Fiindcă într-o dezbatere de-
licată, unde nuanţele sunt obligato-
rii, iar competenţa nu trebuie să lip-
sească, nu te isterizezi prec um
Monica Totoiu la România TV, unde
a spus că trebuie să pună piciorul
în prag „că năvălesc ăştia peste
noi”. Revenim: la o dezbatere deli-
cată, cu destule capcane, în logica

lucrurilor este să ai puncte de ve-
dere din partea unor politicieni
calmi, responsabili, buni cunoscă-
tori ai problemei şi mai ales ai ge-
nezei acesteia. Ungaria nu a recu-
noscut niciodată consecinţele Tra-
tatului de la Trianon şi repunerea
graduală în discuţie a clauzelor, nu
în forma clasică a revizionismului
teritorial, ci prin componenta „drep-
turilor colective” ale minorităţilor,
vizând de fapt autonomia „etnică
teritorială locală” ca primă etapă. O
observaţie: dacă secuii există ca
entitate, vare este motivul pentru
care nu au reprezentant în Parla-
ment, în rândul minorităţilor naţio-
nale? Spre deosebire de drepturile
individuale ale persoanelor aparţi-
nând minorităţilor naţionale, drep-
turile colective ar sugera că există
o colectivitate etnică aşezată pe un
anumit teritoriu, colectivitatea res-
pectivă trebuind să obţină autono-

mie teritorială. Este exact ceea ce
reprezentanţii Ungariei şi prietenii lor
au încercat în ultimii ani să intro-
ducă în documentele Consiliului
Europei. Revizuirea Constituţiei şi
proiectul de regionalizare generea-
ză o încercare de tensionare a dez-
baterilor interne şi internaţionale,
pentru a readuce în discuţie ches-
tiunea autonomiei Ţinutului Se-
cuiesc. Până la urmă, totul e o di-
versiune cu scop electoral în Un-
garia. Partenerii Ungariei joacă mai
bine decât ai României. La aceştia,
ne sugerează Adrian Năstase,
printr-un articol interesant pe blo-
gul personal, trebuie acţionat per-
manent. Şi Adrian Năstase nu poa-
te fi bănuit că nu are habar de poli-
tica externă şi de jocurile abile în
materie. De pildă, recent, mai exact
pe 31 ianuarie a.c., aflat în vizită la
Moscova, premierul ungar Viktor
Orban, la a treia sa întâlnire cu Vla-

dimir Putin, a discutat despre „des-
chiderea spre răsărit”. În ultimii doi
ani, schimbul de mărfuri între Rusia
şi Ungaria s-a ridicat la 12 miliarde
de dolari. Liubovi Şişelina, şefa De-
partamentului de studii europene din
cadrul Institutului Europei, pe site-
ul Vocea Rusiei, menţionează: „Pen-
tru Rusia, Viktor Orban nu este de-
loc un partener dificil. În plus, în
relaţiile dintre Moscova şi Budapes-
ta sunt mult mai puţine probleme
decât între Budapesta şi Bruxelles”.
Rusia se află în prezent printre par-
tenerii politici externi prioritari ai Un-
gariei, cu care colaborează jumătate
din regiunile Federaţiei Ruse. Să pu-
nem punct. Episodul cu arborarea
drapelului sec uiesc, la c are am
asistat, intuindu-se că televiziunile de
ştiri nu vor rămâne indiferente, este
doar unul dintr-o bătălie care va con-
tinua şi în anii care urmează. Ne-o
spune tot Adrian Năstase.

Studenţi străini,
oaspeţi la grădiniţa

„Tudor Vladimirescu”

În perioada 4 februarie – 17 mar-
tie, prin intermediul primei ediţii a
proiectului Global Kindergarten,
AIESEC Craiova şi ONG-ul „Aproa-
pe de tineri” aduc internaţionalismul
în grădiniţele din Bănie. Şapte grădi-
niţe din Craiova au acceptat invitaţia
de a face parte din acest proiect:
„Tudor Vladimirescu”, „Madona
Dudu”, „Andra”,  „Sfânta Ana”,
„Sfânta Lucia”, „Joyland” şi „Eden”.
Proiectul presupune prezenţa a trei
studenţi străini din Brazilia, Turcia şi
Polonia, cu experienţă pedagogică,
care preiau rolul educatorilor şi cre-
ează activităţi interactive despre edu-
caţia culturală pentru copii. Timp de

Trei studente voluntare din Brazilia, Polonia şi Turcia participă în această perioa-
dă la un proiect lansat de organizaţia AIESEC, prin care copiii de la grădiniţele
craiovene învaţă despre alte culturi. Vineri, activităţile s-au derulat la grădiniţa
„Tudor Vladimirescu” şi au fost o adevărată încântare pentru copii şi părinţi.

Rezultatele activităţii copiilor din timpul proiectului vor fi expuse în
holul grădiniţei, pentru a fi admirate de părinţi şi vizitatori. La sfârşit,
grădiniţa a dăruit scrisori de mulţumire fiecărei studente voluntare,
oferindu-le şi câte un exemplar din Monografia oraşului Craiova.

o săptămână, în fiecare dintre gră-
diniţe au loc activităţi didactice uşor
de înţeles pentru copii, prin care
aceştia trebuie să descopere dife-
renţele culturale, limba, regulile de
comportament, muzica, dansul, te-
atrul, sănătatea şi nutriţia din ţările
respective.
Copiii, încântaţi de oaspeţi

Vineri, la grădiniţa „Tudor Vladi-
mirescu”, prima înscrisă în proiect,
cele trei studente voluntare din ţările
amintite au fost în centrul unei acti-
vităţi prin care copiii de la grupa mare
le-au prezentat ceea ce au învăţat pe
timpul săptămânii şi le-au împărtă-

şit, la rândul lor, informaţii despre
România. Oaspeţii au fost întâmpi-
naţi cu pâine şi sare şi, ajutaţi de pă-
rinţi, copiii au trecut la treabă. Stu-
dentele străine au derulat fiecare câte
un filmuleţ de prezentare a ţării din
care provin, apoi au descris şi câte
o tradiţie locală. Natalia Alvez (Bra-
zilia) le-a povestit copiilor cum se
desfăşoară celebrul Carnaval de la
Rio, iar reprezentanta Turciei a ofe-
rit detalii despre pregătirea unei deli-
catese culinare cu specific – rahatul
turcesc. „Nu ne aşteptam să aibă un
asemenea impact asupra copiilor şi
familiilor lor. Fetele au ajuns aici fi-
ind selectate datorită unor calităţi pe-
dagogice şi noi suntem foarte încân-
taţi de ele. Ultima a venit poloneza,
dar s-a adaptat foarte repede şi este
foarte îndrăgită de copii”, a declarat
Maria Dinu, directorul Grădiniţei
„Tudor Vladimirescu”. La finalul ac-
tivităţilor, fiecare părinte a adus de
acasă preparate tradiţionale româ-
neşti, cu care i-a servit pe oaspeţi.
„Craiova, un oraş incredibil,
minunat!”

Tânăra din Brazilia s-a simţit
foarte bine în mijlocul copiilor, din
prima clipă ataşându-se de ei. „Am
căutat mai multe stagii de practică
la mine în ţară, pentru că îmi place
să fac voluntariat. Până la urmă,
am ales România şi am ajuns la
Craiova. Îmi place totul aici, este

un oraş incredibil,  minunat, are
foarte multe monumente şi, ceea
ce îmi place cel mai mult, este că,
pentru fiecare, există câte o isto-
rie. Am adus din ţara mea drape-
lul, muzica şi anumite jocuri care
sper să rămână în inimile copiilor”,
a mărturisit Natalia Alvez. De alt-
fel, oaspeţii au fost trataţi cum se
cuvine de reprezentanţii AIESEC
Craiova, care au o colaborare cu
organizaţiile din ţările menţionate.
„Fetele sunt foarte încântate de

ceea ce se întâmplă în proiect. Ini-
ţial, ne-am propus să mergem cu
şase grădiniţe, dar ni s-a adăugat
una şi nu putem decât să fim bu-
curoşi de acest lucru. Încercăm
să-i familiarizăm pe copii cu alte
obiceiuri şi, mai ales, cu limba en-
gleză, în care se desfăşoară tot
proiectul nostru”, a declarat Irina
Simulescu, purtătorul de cuvânt al
AIESEC Craiova.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Dupã aproximativ douã sãptãmâni de zã-
cut la Clinica de Anestezie ºi Terapie Intensi-
vã a Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, Adriana Victorina Buzatu, de 26 de
ani, din comuna doljeanã Coºoveni, s-a stins
din viaþã, în noaptea de sâmbãtã spre dumi-
nicã. Tânãra a fost adusã, pe 26 ianuarie a.c.,
la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, dupã ce starea sa s-a agravat la câteva

În fiecare an, pe 11 februarie,
se sãrbãtoreºte ziua numãrului unic
european de urgenþã „112”, ce re-
prezintã sistemul tehnic ºi organi-
zaþional al recepþionãrii ºi transmi-
terii apelurilor de urgenþã pentru
asigurarea asistenþei imediate în si-
tuaþii în care este periclitatã viaþa,
integritatea ori sãnãtatea cetãþea-
nului, ordinea publicã, proprieta-
tea publicã sau privatã ori mediul.

Numãrul pan-european de ur-
genþã „112” a fost creat în 1991,
iar din aprilie 2005 Sistemul Naþi-
onal Unic pentru Apeluri de Urgen-
þã 112 a devenit operaþional în toa-
tã România. Începând cu anul
2008, „112” este unicul numãr de
urgenþã care poate fi folosit de pe

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în urma activitãþilor specifi-
ce desfãºurate de poliþiºtii Servi-
ciului de Investigaþii Criminale
Dolj, în cursul zilei de vineri, au
fost puse în executare douã man-
date europene de arestare emise de
autoritãþile judiciare din Italia. Ast-

Astãzi se marcheazã ziuaAstãzi se marcheazã ziuaAstãzi se marcheazã ziuaAstãzi se marcheazã ziuaAstãzi se marcheazã ziua
numãrului de urgenþã „1numãrului de urgenþã „1numãrului de urgenþã „1numãrului de urgenþã „1numãrului de urgenþã „112”12”12”12”12”

Tânãra de 26 de ani, din comuna doljea-
nã Coºoveni, internatã în stare gravã la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, pe
26 ianuarie, dupã ce a nãscut, prin cezaria-
nã, o fetiþã, la Spitalul Municipal „Filantro-
pia”, s-a stins din viaþã, în noaptea de sâm-
bãtã spre duminicã, la Terapie Intensivã.
Potrivit reprezentanþilor Spitalului de Urgen-
þã, în jurul orei 23.30, tânãra a intrat în

zile dupã ce a nãscut, prin operaþie de cezari-
anã, o fetiþã, la Spitalul Municipal „Filantro-
pia”. Membrii familiei tinerei s-au adresat pre-
sei nemulþumiþi de faptul cã tânãra a ajuns,
pe 21 ianuarie,  la „Filantropia” perfect sãnã-
toasã, ei declarând cã îºi fãcuse analizele ºi
toate rezultatele fuseserã bune, iar acum,
ajung sã o ia în coºciug. Medicii de la nici
unul dintre spitale nu au putut oferi o explica-

þie pentru degradarea atât de
rapidã ºi ireversibilã a stãrii
de sãnãtate a femeii. Cert este
cã ceva s-a întâmplat dupã
operaþia de cezarianã.

„Pacienta s-a internat pe
21 ianuarie, în jurul orei
8.00, cu o sarcinã de 34 de
sãptãmâni, iar la 9.25 s-a
luat decizia efectuãrii ope-
raþiei de cezarianã pentru cã
prezenta uter cicatricial. A
nãscut o fetiþã, iar evoluþia
ei a fost favorabilã pânã pe
26 ianuarie, când starea
pacientei s-a înrãutãþit
brusc, deºi era sub trata-
ment cu antibiotic ºi anti-
coagulant”, a declarat, în
urmã cu aproximativ o sãp-
tãmânã, Mãdãlina Enãches-

cu, purtãtor de cuvânt al
Spitalului „Filantropia”.
La întrebãri repetate,
aceasta a recunoscut cã
pacienta „era clinic sãnã-
toasã” când s-a internat pentru naºtere.

Medici de la Spitalul de urgenþã au ex-
plicat cã nu pot sã se pronunþe cu privire la
ce s-a petrecut anterior datei de 26 ianua-
rie, când a fost adusã, în stare extrem de
gravã, la ei. Tânãra a fost internatã în tot
acest timp la Clinica de Terapie Intensivã,
fiind ventilatã mecanic din cauza unei in-
suficienþe respiratorii grave. I-a fost indu-
sã coma cu sedative pentru a putea supor-
ta aparatele, care au þinut-o în viaþã. „Tâ-
nãra a fost adusã pe 26 ianuarie, în stare
criticã, cu dureri foarte mari, a fost in-
ternatã iniþial cu insuficienþã respirato-
rie severã, s-a stabilit apoi cã este o stare
septicã ºi a fost sedatã ºi pusã pe oxigen,
la Terapie Intensivã. A fost consultatã de
medici de la toate disciplinele, s-a verifi-
cat dacã are AH1N1, variantã infirmatã
dupã analize, ce pot sã vã spun eu este cã
se face absolut totul pentru ea, primeºte
toate medicamentele necesare, însã sta-
rea sa rãmâne criticã”, declara directorul
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, Florin Petrescu, pe 5 februarie.

Din nefericire, cu toate eforturile medicilor,
organismul tinerei a cedat sâmbãtã noaptea,
când a intrat în stop cardio-respirator ºi nu a
mai rãspuns manevrelor de resuscitare, fiind
declarat decesul ei. „Ne-au spus cã brusc sta-
rea ei s-a agravat ºi a murit. Este incredibil
cum într-un spital din România poþi sã mori
dupã o cezarianã. Acum suntem cu toþii bul-
versaþi ºi trebuie sã ne ocupãm de înmor-
mântare, însã vã pot spune cu siguranþã cã
în aceastã sãptãmânã vom depune plângere
la Parchet ºi la Colegiul Medicilor”, a decla-
rat o rudã a tinerei. Astãzi, medicii legiºti vor
face necropsia pentru stabilirea cauzei dece-
sului, iar mâine, tânãra, care lasã în urmã doi
copii, va fi înmormântatã.

Este al doilea caz, de la începutul acestui
an, în care rudele unor pacienþi îi acuzã pe
medici de neglijenþã, dupã ce, luna trecutã,
un alt doljean a murit în urma unei fracturi
care nu a fost tratatã corespunzãtor. Parche-
tul de pe lângã Judecãtoria Craiova efectuea-
zã cercetãri în primul caz ºi, cel mai proba-
bil, procurorii vor prelua cercetãrile ºi în pri-
vinþa decesului femeii din Coºoveni.

Daþi în urmãrire de autoritãþile italiene,
prinºi de poliþiºtii doljeni

Doi bãrbaþi, unul din Craiova ºi celãlalt din comuna Urzicuþa,
ambii daþi în urmãrire internaþionalã de autoritãþile judiciare
italiene, au fost prinºi de poliþiºti ºi introduºi în arestul IPJ

Dolj. În cursul zilei de sâmbãtã, cei doi au fost prezentaþi Curþii
de Apel Craiova, care a dispus arestarea lor pe o perioadã de 5
zile, timp în care trebuie traduse ºi prezentate instanþei manda-

tele europene de arestare traduse în limba românã.

fel, în urma unei acþiuni efec-
tuate împreunã cu poliþiºti din
cadrul Secþiei 3 Poliþie Craio-
va, oamenii legii au reuºit sã-l
prindã pe Cãtãlin Marius Du-
culescu, de 28 de ani, din Cra-
iova, urmãrit la nivel naþional
ºi internaþional, în baza mandatu-

lui european de arestare
emis pe numele sãu de
autoritãþile judiciare ita-
liene, pentru comiterea
unor infracþiuni de clo-
nare de carduri, fapte
comise pe teritoriul Ita-
liei în anul 2009.

Tot vineri, poliþiºtii din
cadrul Serviciului Terito-
rial al Poliþiei de Frontie-
rã (STPF) Dolj l-au de-
pistat, în Punctul de Tre-
cere a Frontierei (PTF)
Calafat, pe Iustinel Radu,

de 40 de ani, din comuna Urzicuþa,
dat în urmãrire internaþionalã tot de
autoritãþile italiene, pentru comite-
rea unor furturi pe teritoriul acestui
stat, în anul 2010. “Cei doi au fost
prezentaþi Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova, unde s-a
dispus reþinerea pentru 24 ore, iar
în cursul zilei de sâmbãtã, magis-
traþii Curþii de Apel Craiova au emis
mandate de arestare preventivã pe
o perioadã de 5 zile pe numele celor
doi, care au fost introduºi în ares-
tul Inspectoratului”, ne-a declarat
agent principal Amelia Cãprãrin, din
cadrul Biroului de Presã al IPJ Dolj.

stop cardio-respirator ºi nu a mai rãspuns ma-
nevrelor de resuscitare ale personalului me-
dical. Astãzi i se va face necropsia, medicii
legiºti urmând sã stabileascã exact care a
fost cauza decesului. Familia tinerei spune
cã nu va lãsa lucrurile aºa ºi cã va depune
plângere la Parchet ºi la Colegiul Medicilor,
întrucât îi considerã responsabili pe medicii
de la „Filantropia” de decesul femeii.

Tânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþie
de cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþã
Tânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþie
de cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþã
Tânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþie
de cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþã
Tânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþie
de cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþã
Tânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþie
de cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþã
Tânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþie
de cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþã
Tânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþie
de cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþã
Tânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþie
de cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþã
Tânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþieTânãra ajunsã în stare gravã dupã o operaþie
de cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþãde cezarianã s-a stins din viaþã

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

orice telefon fix, telefon public sau
mobil pentru a ajunge, gratuit, la
serviciile de urgenþã (ambulanþã,
poliþie, jandarmerie, pompieri) în
orice þarã a Uniunii Europene.

Astfel, în anul 2012, la nivelul
Inspectoratului de Jandarmi Jude-
þean (IJJ) Dolj ºi Grupãrii de Jan-
darmi Mobile (GJMb) Craiova au
fost înregistrate, preluate ºi moni-
torizate un numãr 4.228 de apeluri
prin SUAU „112”, faþã de 1.839
apeluri în anul precedent.

Foarte multe dintre apelurile pe
112 sunt direcþionate cãtre Inspec-
toratul pentru Situaþii de Urgenþã
“Oltenia” al judeþului Dolj, fie cã e
vorba despre incendiu, accident,
persoanã blocatã sau alte situaþii care

impun prezenþa parame-
dicilor sau a pompierilor
militari la faþa locului. Ast-
fel, numai în luna ianua-
rie 2013 s-au înregistrat
1.966 apeluri de urgenþã
prin numãrul unic 112,
iar pe parcursul anului
2012 au fost înregistrate
nu mai puþin de 26.131
apeluri de urgenþã, dupã
cum au anunþat reprezen-
tanþii ISU Dolj.
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Cotidianul francez „Liberation”,
sub semnătura c orespondentului
său la Bucureşti, Luca Niculescu,
a public at, vineri, articolul „Un
pont d’or pour la Roumanie et
la Bulgarie”. Articolul se deschi-
de cu o declaraţie a preşedintelui
Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prio-
teasa: „On pourrait l’appeler le
pont Europe”. Convins c ă fără
fondurile UE podul Vidin-Calafat,

MIRCEA CANŢĂR

de peste Dunăre, care leagă Ro-
mânia de Bulgaria, nu ar fi putut fi
finalizat, autorul articolului face re-
feriri la zilele de tocmeală pe buge-
tul UE pentru perioada 2014-2020,
menţionându-se faptul că sumele
„fondului de c oeziune” au fost
uşor reumflate. Această anvelopă,
de aproximativ 325 de miliarde de
euro în şapte ani, ceea ce repre-
zintă 1/3 din bugetul UE, este des-

tinată regiunilor celor mai sărace
ale Uniunii Europene. Lucrările la
cel de-al doilea pod peste Dunăre
au stagnat timp de două decenii.
Cele două ţări, care împart o fron-
tieră fluvială de peste 450 km, nu
ar fi reuşit să cadă de acord asu-
pra unui amplasament concret.
Dosarul fusese uitat până în 2000,
când Sofia şi Bucureştiul devin can-
didate la aderarea la Uniunea Eu-
ropeană. În acea perioadă, bom-
bardamentele NATO asupra Ser-
biei vec ine au distrus mai multe
poduri peste Dunăre şi construc-
ţia devenea imperativă. Un prim
acord a fost semnat în 2000, dar
proiectul efectiv nu a fost demarat
până în 2007, anul aderării celor
două ţări la UE. Podul putea fi fi-
nalizat în 2010, dar problemele teh-
nice, infernala birocraţie din cele
două ţări, precum şi condiţiile me-
teo au întârziat darea în folosinţă.
Realizat de o companie spaniolă,
numai valoarea infrastructurii se ri-
dică la aproape 250 de milioane de
euro, cea mai mare parte a sumei
fiind asigurată, cum spuneam, de
Uniunea Europeană. Podul este im-
portant în opinia lui Alexandru Na-
zare, fost ministru român al Trans-

porturilor, şi pentru Europa, pentru
că face parte din coridorul care
leagă Berlinul de Salonic şi Istan-
bul. Lung de 2 km, vital pentru
sudul României şi nordul Bulgariei,
legând două regiuni sărace ale Eu-
ropei, unde Produsul Intern Brut
este la o treime din media UE, po-
dul este o realizare de necontestat.
Dotat cu o linie feroviară, dar şi
cu patru benzi rutiere, trasee pen-
tru biciclişti şi pietoni, podul va fi
pus în funcţiune în această primă-
vară, „la sfârşitul ei”, asigură mi-
nistrul bulgar al Transporturilor,
Ivailo Moskovski, la 9 mai după
alte surse, când ar urma să fie in-
vitat inclusiv preşedintele Comisiei
Europene, Jose Manuel Barroso.
Sofia speră ca regiunea respectivă
să devină un punct de trecere pen-
tru numeroşii turişti care traver-
sează România în drum spre Gre-
cia. Construcţia ar urma să degre-
veze podul Giurgiu-Ruse, la 300
km în aval pe Dunăre, care datea-
ză din 1954, „podul prieteniei”, şi
ar fi fost construit la iniţiativa... lui
Stalin. Este interesant de observat

că românii şi bulgarii au avut ne-
voie de un „mic” ajutor din afară
pentru a construi un pod, remarcă
un diplomat european care ştie
dosarul. Fie că a venit din partea
Uniunii Sovietice sau a Uniunii Eu-
ropene, ca să nu mai vorbim de
podul construit de împăratul roman
Constantin I, în secolul al IV-lea.
Pe lângă impactul economic, po-
dul va permite locuitorilor de pe
cele două maluri ale Dunării să se
întâlnească mult mai uşor şi, îm-
preună, să conceapă proiecte eco-
nomice. „Dunărea şi dictatura co-
munis tă ne-au separat şi ne-au
umplut de prejudecăţi”, spune Ion
Prioteasa. ”Ne dăm seama că nu
suntem nici mai inteligenţi şi nici
mai frumoşi unii decât ceilalţi. Şi
că ne dorim să trăim, împreună,
un pic mai bine”. Năzuinţe în
această privinţă au, de bună sea-
mă, şi calafetenii, care şi-au văzut
urbea dotată cu „o intrare” euro-
peană, ceea ce nu-i puţin lucru, dar
o decolare economică reală şi con-
sistentă se lasă aşteptată. Podul este
însă „o binefacere”.

«În ultimii ani am fost deseori
provocat, în situaţii considerate cri-
tice, să mă pronunţ, în tripla postură
de om de ştiinţă, de reprezentant al
societăţii civile şi de om de stat,
asupra stării naţiunii şi a viitorului
ei. Încercând să găsesc un cuvânt
care să definească cel mai bine so-
cietatea românească contempora-
nă, cred că acesta ar fi confuzia.
Mai exact, confuzia valorilor, im-
plicit a criteriilor de evaluare, în toate
domeniile – politică, economie, ad-
ministraţie, justiţie, educaţie, cultu-
ră, morală. Unde am putea căuta
un reper?», a explicat Emil Con-
stantinescu punerea în discuţie a
acestei teme.

Punctul de pornire a conferinţei
sale a fost mitul antic – eseul „Te-
zeu” al lui André Gide, scris la 1946,
într-o Franţă marcată de pierderi
economice şi umane, acesta refe-
rindu-se apoi la simbolul labirintu-
lui în „Procesul” lui Franz Kafka şi
„Ulysses”, de James Joyce. „Dacă
vrem să înţelegem realitatea com-
plicată a lumii în care trăim şi în
special a acestei epoci, care este
marcată de incertitudine, nu putem

Fostul preşedinte al României din perioada 1996-
2000, Emil Constantinescu, s-a aflat, ieri, la Craio-
va, la invitaţia Teatrului Naţional „Marin Sorescu”
de a conferenţia în cadrul „Întâlnirilor SpectActor”,
tema aleasă de acesta fiind „Ieşirea din labirint”.
Personalitate a lumii ştiinţifice, cu o impresionan-
tă carte de vizită – între altele, membru în board-ul
Academiei Mondiale de Artă şi Ştiinţă, din 2011 pre-
şedinte al Academiei de Diplomaţie Culturală din
Berlin, cu articole publicate de reputata revistă
„Eruditio”, rector al Universităţii din Bucureşti în-

tre anii 1992-1996 –, Emil Constantinescu a venit
în faţa publicului ca profesor şi reprezentant al so-
cietăţii civile, refuzând să facă referiri sau comen-
tarii politice. Despre rătăciri şi starea de confuzie
care ne guvernează, despre un nou proiect naţional
pentru România şi elitele intelectuale capabile să-l
formuleze, despre reînvierea spiritului academic şi,
mai presus de toate, despre respect şi moralitate a
vorbit Emil Constantinescu, ideile discursu-
lui său pe această temă fiind, de altfel, vehi-
culate şi cu alte ocazii.

obţine un răspuns dacă apelăm la
politologi, ci trebuie să ne ducem la
scriitori, la artişti, pentru că ei, ase-
menea păsărilor, simt mai devreme
decât alţii cutremurele sau uraga-
nele. (…) Aşa şi Kafka şi Joyce au
simţit catastrofa c are urma să
vină”, a afirmat acesta.

«Întorcându-ne din lumea mitu-
lui antic la bulversata noastră socie-
tate românească, ne putem întreba
care sunt coordonatele psihologice
care fac ca tot mai mulţi oameni din
jurul nostru să creadă că sunt într-
un labirint din care nu pot ieşi. După
o experienţă de peste două milenii a
umanităţii, s-ar cădea să ştim că des-
tinul istoric al naţiunilor depinde de
capacitatea acestora de a imagina un
mare proiect politic. Şi că acesta nu
se poate realiza dacă nu este prece-
dat de un mare proiect cultural, sin-
gurul capabil să mişte oamenii spre
progres», a spus Emil Constantines-
cu. Fostul preşedinte al României
susţine că un teribil paradox a făcut
ca această stare generală de confu-
zie să se accentueze „exact din mo-
mentul în care integrarea europeană
a României a marcat includerea

noastră într-un sistem guver-
nat de reguli care, acceptat de
bună voie sau impus cu fer-
mitate, a dus la progresul lu-
mii occidentale”. „Se poate
transforma un succes major
într-o înfrângere? Din păcate
da, dacă nu eşti pregătit să-l
înţelegi şi mai ales dacă nu se-
sizezi că o confuzie generali-
zată insinuată în cadrul liber-
tăţii şi democraţiei este mai
gravă decât răul sub dictatu-
ră. Pentru că răul, oricât ar fi el de
cumplit, solidarizează forţele poziti-
ve, în timp ce confuzia paralizează
energiile pozitive ale naţiunii, tocmai
într-un moment în care avem mai
multă nevoie de ele. Ce am pierdut,
de fapt? Am pierdut momentul fina-
lizării marelui proiect al generaţiei de
la 1848, moment care ar fi trebuit
să fie transformat în punctul de ple-
care a unui nou mare proiect naţio-
nal”, susţine Constantinescu.

Cine sunt cei chemaţi şi cei ca-
pabili să formuleze un astfel de pro-
iect? Responsabilitatea directă re-
vine elitelor intelectuale, consideră
acesta: „Mă refer direct la perso-

nalităţile cu valoare recunoscută în
centrele de excelenţă europene şi
mondiale, deţinătoare ale unui ca-
pital de competenţă şi moralitate.
Din fericire, elita intelectuală româ-
nească există şi este reprezentată
prin mari valori din domeniul ştiin-
ţelor exacte, tehnologice, economi-
ce şi umaniste. Ceea ce lipseşte este
sinergia acestor valori în jurul unui
mare proiect printr-un for de co-
municare, dezbatere şi cooperare.
Putem să construim un proiect na-
ţional dar, în acelaşi timp, să con-
struim un nou mod de a gândi, eli-
berat de patimă şi resentimente, în
care adevărul şi valoarea să câştige

în faţa peroraţiilor lipsite de argu-
mente», a mai spus Emil Constan-
tinescu. „Este necesar ca spiritul
academic să fie reînviat în societa-
tea noastră, pentru că acesta impli-
că exact ce ne lipseşte: respectul
pentru punctul de vedere al celor-
lalţi, dialogul civilizat şi raţional. (…)
Prioritară este recâştigarea respec-
tului pe care societatea româneas-
că l-a avut faţă de elitele intelectua-
le, respect generator de încredere
şi progres”, a adăugat acesta.

Pentru „Ieşirea din labirint”, a
conchis Emil Constantinescu, „este
nevoie de crearea unui nou arbitraj
între putere şi cunoaştere, care să
reconfigureze un cadru în care fie-
care individ să poată nu numai să
fie, ci şi să devină”. «Numai prin
transformarea strategiei noas tre
seculare de supravieţuire într-o stra-
tegie de autodepăşire putem duce
„sentimentul românesc al fiinţei”
dincolo de „sentimentul românesc
al urii de sine” la un „sentiment ro-
mânesc al respectului de sine”», a
încheiat acesta.

MAGDA BRATU
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- Domnule preşedinte Vale-
riu Zgonea,  anul 2013 a înce-
put „în forţă” pentru Parla-
me nt,  în general, şi Came ra
Deputaţilor în special, cu o
agendă nu încărcată, cât e pui-
zantă pe ntru dumneavoastră.
De la probleme de cazare a par-
lame ntarilor, mai numeroş i ca
niciodată, la probleme organi-
zatorice  de tot  felul. Şi mai
mult  cele generate de raportul
MCV. Vă de scurcaţi?

- Sigur, sunt foarte multe pro-
bleme aflate în dezbatere ş i în
atenţia opiniei publice, iar ceea ce
îmi doresc în această legislatură
este să creştem rolul Parlamentu-
lui şi încrederea cetăţenilor în Par-
lament. Îmi doresc să avem în
Parlament dezbateri de substanţă
pentru viitorul României. Trebuie
să c ontinuăm proiec tele pe care
le-am început în legislatura trecu-
tă, mă refer la Codul de conduită
pentru parlamentari, la consolida-
rea parteneriatului cu societatea
civilă, dar  şi la creşterea rolului
pe care diplomaţia parlamentară îl
joac ă în relaţiile externe ale statu-
lui român. Aşa cum ştiţi, sunt pro-
bleme legate de buget, pentru că
avem aceleaş i resurse financ iare
alocate pentru un număr mai mare
de parlamentari şi trebuie să fa-
cem economii. Avem 78 de parla-
mentari în plus, dar acelaşi buget
ca anul trecut. A trebuit să găsim
soluţii pentru a reduce c heltuielile
parlamentarilor.  Astfel, de-acum
înainte parlamentarii nu vor mai
avea cazare asigurată în Buc u-
reşti, vor trebuie să îşi repare sin-
guri maşinile pe care le primesc
de la Parlament şi vor primi mai
puţini bani de benzină. De aseme-
nea, am tăiat diurna pentru acti-
vitatea în teritoriu în c azul parla-
mentarilor care locuiesc în jude-
ţele în care au fost aleş i şi am re-
dus-o pentru ceilalţi, am limitat
zborurile gratuite şi deplasările în
străinătate strict la cele care sunt
de interes naţional. S-au adunat,
astfel, economii de milioane de lei.

Pentru prima oară, în ultimii
ani, Parlamentul şi Guvernul sunt
primele instituţii care strâng cu-
reaua. Eu c red că este un gest
normal, de bun simţ faţă de mili-
oane de români care au înfruntat
criza economică, care au făcut
mari sacrificii şi ale căror speranţe
într-un viitor mai bun se leagă şi
de activitatea Parlamentului.

Reducerea cheltuielilor repre-
zintă doar un prim pas în cadrul
reformei parlamentare pe c are
ne-am propus  să o facem. Am
făcut modificări la Statutul depu-
taţilor şi al senatorilor, am prevă-

Interviu cu Valeriu Zgonea,

Preşedintele Camerei Deputaţilor a
României, Valeriu Zgonea, a acordat
cotidianului „Cuvântul Libertăţii” un
interviu în care a vorbit deschis despre
priorităţile legislative ale anului 2013,

Statutul parlamentarilor, „superimunitate”,
schimbarea Constituţiei şi a legii
referendumului, dar şi despre cum va
ajuta judeţul Dolj din această înaltă
funcţie în care a fost ales de deputaţi.

zut proceduri clare ş i sanc-
ţiuni stricte în cazul con-

flic telor de interese, a incompati-
bilităţilor ş i a imunităţii.  Ne-am
consultat cu Agenţia Naţională de
Integritate şi cu partenerii noştri
din Comisia Europeană. Pentru
prima dată de la intrarea în Uniu-
nea Europeană, activitatea Parla-
mentului a fost aprec iată la Bru-
xelles.

Acum ne propunem să adop-
tăm şi un Cod de conduită pentru
parlamentari, care să definească
c omportamentul,  atitudinea ş i
care să fie introdus în Regulamen-
tul Camerei Deputaţilor. În acest
cod trebuie să fie cuprinse şi sanc-
ţiuni înăsprite pentru parlamenta-
rii care votează multiplu şi pentru
cei care absentează de la lucrări.

„Preşedintele
face doar un joc
de imagine”

- Statutul parlamentarilor a
fost returnat de Preşedinţia Ro-
mâniei pentru re examinare.
Care este situaţia în acest mo-
ment?

- Traian Băsescu a retrimis Sta-
tutul în Parlament pentru nişte vir-
gule, făcând un joc politic şi ni-
mic mai mult. Din păcate, gestul
său nu face altceva decât să în-
târzie reforma Parlamentului şi re-
ducerea cheltuielilor  pentru par-
lamentari. Eu am încercat să pre-
vin acest lucru şi i-am trimis pre-
şedintelui proiec tul de modificare
a Statutului înainte să devină lege.

I l-am trimis  tocmai pentru ca,
dacă avea observaţii, să ni le spu-
nă înainte să votăm legea, astfel
încât să putem armoniza poziţiile
celor două instituţii. În orice ţară
civilizată din această lume, insti-
tuţii precum Parlamentul şi Pre-
şedinţia lucrează împreună pentru
interesul c etăţenilor, iar mie mi se
pare normal să avem această ati-
tudine ş i în România.  Ca de

obic ei, însă, Traian Băsescu a ales
confruntarea politică în locul dia-
logului. Aşa că ne-am consultat
din nou cu ANI, am vorbit ş i la
Bruxelles, am făcut modificările
necesare, chiar dacă ele sunt de
formă şi nu de fond.  Am făcut
toate aces te lucruri pentru a avea
cât mai repede un Statut al depu-
taţilor şi senatorilor acceptat de
toată lumea.  Din păc ate, o parte
din c olegii mei s-au opus acestei
ultime propuneri, iar  acum Statu-
tul este din nou în dezbatere la Co-

misia de specialitate din Parla-
ment. Nu vreau să c red că este
vorba de rea intenţie sau că unii
colegi doresc  să îş i păs treze în
continuare toate privilegiile ş i nu
îi interesează de angajamentele pe
care le-au luat în faţa oamenilor
pe 9 decembrie. Dar avertizez că
toţi cei care împiedică adoptarea
Statutului,  atât c ei din Parlament,
cât şi cei de la Palatul Cotroc eni,

nu fac altceva decât să împiedice
reformarea acestei instituţii. Sper
doar că a fos t vorba de o proble-
mă de comunicare şi că în c el mai
scurt timp vom putea să venim
din nou în plen cu acest Statut.

Nu există nici o
„superimunitate”

- S-a tot vorbit despre „su-
perimunitatea” parlamentară.
Obiecţiile preşedintelui au vreo
susţinere?

- Obiecţiile preşedintelui sunt
inexis tente pe fond.  Nu avea nici
un motiv să c eară reexaminarea
Statutului. Este evident c ă pre-
şedintele face, aşa c um vă spu-
neam,  doar un joc de imagine,
un joc  politic. Mă aşteptam la o
motivaţie mai solidă.  Mai mult,
trei din cele patru argumente in-
voc ate de Traian Băsescu au fost
deja îndeplinite, iar  al patrulea ar-
gument e unul de nuanţă, care nu
afectează pe fond Statutul. Jo-
cul său de imagine poate avea
însă c onsecinţe în problema bu-
getului. Dacă nu se modifică Sta-
tutul,  există riscul să nu putem
lua toate acele măsuri menite să
reducă costurile sau măcar să le
menţină în limite rezonabile.

De exemplu, la punctul 4 ne
recomandă să discutăm cu ANI
şi Ministerul Public  pentru a lua
ac este măsuri, c eea ce am făcut.
Ne rec omandă să disc utăm şi cu
celelalte ins tituţii abilitate,  adică
Preşedinţia s tatului. Iată că am
făcut acest lucru ş i ne recoman-
dă să mai fac em o dată. Ne re-
comandă să discutăm cu organi-
zaţiile neguvernamentale c u care

am avut un dialog ş i face trimi-
tere c ătre două texte din fostul
text al Mecanismului de Coope-
rare şi Verific are pe c are noi
le-am îndeplinit. Ni se recoman-
dă să mergem către implementa-
rea Codului de c onduită, c eea ce
înseamnă c ă paşii pe care i-am
făcut sunt paşi normali,  corecţi.

Vreau să mai subliniez un lu-
cru important: Statutul – aşa cum
a fost el modificat – nu c reează
privilegii parlamentarilor.  S-au
interpretat luc rurile greşit.  Nu
exis tă nic i o „superimunitate”.
Modificările pe care le-am făc ut
sunt în concordanţă c u cele mai
aspre sanc ţiuni pe care le au par-
lamentele naţionale în Europa.

- Ne puteţi spune în câteva
cuvinte care sunt modificările
pe care le-aţi adus la Statut cu
privire la incompatibilitate, con-
flict de interese şi imunitate?

- Trebuie spus de la început că
modific ările Statutului nu aduc
nici o întărire a imunităţii parla-
mentare. Ele nu fac altceva decât
să c larifice proc edurile care tre-
buie urmate în c azul reţinerii,
arestării sau percheziţiei unui par-
lamentar.

Prac tic, am adăugat legii vechi
o frază în care spunem ce trebuie
să conţină cererea pe care minis-
trul Justiţiei o înaintează Camerei
Deputaţilor sau Senatului atunci
când un parlamentar este ares tat,
reţinut sau este supus unei per-
cheziţii. Şi este vorba aici despre
o motivaţie a hotărârii din partea
ministrului Justiţiei, nu de probe
sau de extrase din dosarul de ur-
mărire penală. Rolul Parlamentu-

„Trebuie să punem pe primul loc„Trebuie să punem pe primul loc„Trebuie să punem pe primul loc„Trebuie să punem pe primul loc„Trebuie să punem pe primul loc„Trebuie să punem pe primul loc„Trebuie să punem pe primul loc„Trebuie să punem pe primul loc„Trebuie să punem pe primul loc



luni, 11 februarie 2013 cuvântul libertăţii / 7interviu Pagini realizate de MARIN TURCITUpreşedintele Camerei Deputaţilor

lui este ac ela de a asigura respec-
tarea Cons tituţiei şi a proceduri-
lor, nu de a pre-judeca o faptă
penală.

În c eea ce priveşte starea de
incompatibilitate, modificările adu-
se Statutului au urmărit două lu-
cruri: stabilirea cazurilor de înce-
tare a mandatului de deputat sau
de senator c a urmare a constată-
rii unei stări de incompatibilitate
şi reglementarea proc edurii apli-
cabilă situaţiilor în care se con-
s tată exis tenţa unei asemenea
stări. Aceste modific ări erau ne-
cesare pentru a armoniza regle-
mentările din Statut cu prevederi-
le legii de funcţionare ş i organiza-
re ANI. De altfel, toate modifică-
rile Statutului au fost realizate în
cooperare cu ANI, astfel încât să
putem preveni pe viitor interpre-
tările contradictorii sau neces ita-
tea de a merge în jus tiţie pentru
soluţionarea divergenţelor.

În c eea ce priveşte conflictul
de interese, reglementările ac tua-
le nu prevedeau o definiţie clară a
ceea ce presupune conflictul de in-
terese şi nici nu era prevăzută o
sancţiune clară pentru deputatul sau
senatorul care se regăsea într-o ast-
fel de situaţie. As tfel, modificările
şi c ompletările la Statutul deputa-
ţilor şi al senatorilor reglementea-
ză inclus iv sancţiunea aplicabilă
deputatului sau senatorului aflat în
conflict de interese constatat prin
raportul ANI. Sancţiunea constă
în interzicerea participării la lucră-
rile Camerei pe o perioadă de cel
mult şase luni, în care deputatul
sau senatorul în cauză nu va be-
neficia de drepturile băneşti şi
materiale aferente.

Obiectivele noastre în modifi-
carea Statutului nu au fos t pen-
tru nic i un moment întărirea imu-
nităţii parlamentarilor. Am vrut să
reducem cheltuielile deputaţilor şi
senatorilor ş i să creştem eficien-
ţa ş i transparenţa în activitatea le-
gislativă.  Şi eu cred că noul Sta-

tut al parlamentarilor reflectă
foarte bine obiec tivele pe c are ni
le-am propus.

„Mă voi bate
pentru judeţul
Dolj, un judeţ care
a fost nedreptăţit
în ultimii ani
la capitolul
finanţări”

- Sunte ţi parlame ntar de
Dolj. La al patrule a mandat,
sperăm să nu greşim… Vă tră-
dează, deja, unele fire de păr în-
cărunţite. Pe ce planuri opinaţi
că puteţi ajuta Doljul sau mai
exact îi puteţi face pe doljeni să
se bucure că vă avem în înalta
demnitate? Nu ş tiu dacă v-aţi
gândit până acum, dar Doljul,
de la universitarul Ovidiu Gher-
man, fost preşedinte al Senatu-
lui (în legislatura 1992-1996),
n-a avut niciodată un parlamen-
tar de-al său într-o asemenea
demnitate. Cu alte cuvinte, exis-
tă şi aşteptări mari de la dum-
neavoastră…

- Pot să vă garantez că îmi voi
îndeplini cu responsabilitate toa-
te atr ibuţiile c e-mi revin în cali-
tate de preşedinte al Camerei De-
putaţilor  şi voi face tot pos ibilul
să adoptăm c ele mai bune legi
pentru cetăţeni. Una dintre prio-
rităţile mele este creşterea nive-
lului de încredere în Parlament,
pentru că Parlamentul reprezintă
poporul.

Vă asigur că voi face tot ce
îmi stă în putere pentru binele oa-
menilor din Dolj, pentru dezvol-
tarea judeţului nostru şi a întregii
regiuni. Ştiu foarte bine care sunt
proiec tele nec esare,  ş tiu c are
sunt speranţele ş i aspiraţiile în-
dreptăţite ale oamenilor  de aic i.
Sunt c raiovean, aic i am crescut,
am învăţat, aici sunt acasă.

Mă voi bate pentru ju-
deţul Dolj, un judeţ care
a fost nedreptăţit în ulti-
mii ani la capitolul finan-
ţări.  Avem nevoie de o
autos tradă,  un proiec t
despre care s-a mai vor-
bit şi pe care va trebui
să-l transformăm în re-
alitate în următorii patru
ani. Alături de Aeropor-
tul Craiova, un proiect
ambiţios al preşedintelui
Ion Prioteasa,  o auto-
stradă ar aduce în Dolj
mulţi inves titori, ceea ce
va duce la crearea de noi
loc uri de muncă ş i la
creşterea veniturilor ju-
deţului. Avem nevoie de
un spital regional la Cra-
iova,  un spital la standar-

de moderne, pentru oamenii din
întreaga Oltenie.  Sunt proiec te
pentru care mă voi bate să obţi-
nem finanţare.

- Care sunt marile priorităţi
legislative ale anului 2013?

- Prioritatea zero a fost adop-
tarea bugetului pe 2013. Urmea-
ză Codul de conduită despre c are
aminteam.  Apoi avem în vedere

proiec te importa nte pr ec um

adoptarea unei noi legi electora-
le, reorganizarea adminis trativ-
teritorială şi, nu în cele din urmă,
revizuirea Constituţiei.

Lucrăm în prezent la un pro-
iect de modificare a Legii Fun-
damentale, ce vizează c larific a-
rea atr ibuţiilor preşedintelui şi ale
Guvernului, dar ş i întărirea rolu-
lui Parlamentului. Vom  constitui
un forum constituţional în cadrul
căruia vor fi consultaţi toţi oa-
menii de valoare şi vom forma o
comisie specială comună în Par-
lament. Forumul va lucra pentru
a colecta şi dezbate toate propu-
nerile, inclus iv c ele care vor veni
de la instituţia prezidenţială,  de la
Guvern, profesorii de specialita-
te, iar totul se va aduna la comi-
sia specială comună pentru revi-
zuirea Constituţiei. Vom ţine c ont
şi de recomandările Comis iei de
la Veneţia în această privinţă.

Trebuie să modificăm ş i le-
gea referendumului, trebuie să
venim pe o variantă europeană.
Fie îl eliminăm, fie punem un
prag minim de participare.  Va
trebui să avem un s ingur tip de
c vorum pentru toate tipurile de
referendum.  Experienţa mea
arată c ă modelul european c u o
treime din c orpul electoral este
c ea mai bună soluţie.

- Parlament unicameral?
-  Noi vom pleda pentru un

Legis lativ bic ameral, dar cu atr i-
buţii diferite.  Astfel, Camera De-

putaţilor  va f i formată de apro-
ximativ 300 de membri ş i va
avea un rol mai activ de decizie,
în timp c e Senatul va fi repre-
zentantul regiunilor.

„USL
rămâne unită”

- S-au împlinit doi ani de la
formarea USL. În acest răstimp,
s-a vorbit constant despre rupe-
rea USL-ului. Cum se prezintă
azi USL şi ce au însemnat pen-
tru dvs. aceşti doi ani?

- Au fost doi ani grei. Ceea
ce pot să vă spun în ac est mo-
ment es te că adversarii noş tr i
politic i nu au motive de bucurie.
Le dau o veste: USL rămâne uni-
tă. Bilanţul ac estor  doi ani ne în-
curajează să mergem mai depar-
te împreună. Am reuş it ca din
opoziţie să ajungem la guverna-
re, să dăm jos puterea portoc a-
lie.  Am c âş tigat detaşat alegerile
loc ale,  alegerile parlamentare,
urmează să le câş tigăm ş i pe cele
prezidenţiale. Sc opul nu es te
puterea în sine, ci de a aduce
ac eastă ţară pe drumul pe care
îl merită. Ne-am ţinut de cuvânt
şi ne-am respectat principalele
promis iunile făcute când eram în
Opoziţie: am reîntregit salariile,
am indexat pensiile,  iar în c u-
rând vor urma reduc erea TVA la
alimente şi reducerea CAS.

România are nevoie în ac es t
moment de o Uniunea puterni-
c ă,  de o majoritate s tabilă şi de
linişte pe scena politică. Trebuie
să lăsăm deoparte dezbaterile
s terile, politic ianis te, ş i să tre-
cem cu toţii la treabă, să punem
pe primul loc interesul Româ-
niei şi al românilor.  Trebuie să
luptăm pentru renaşterea Româ-
nie i,  pen tru re aşeza rea ţă r ii
noas tre pe harta Europei ş i a
lumii. Am mai spus ac es t luc ru:
în următorii ani, se va da o bă-
tălie pentru viitorul României,
iar  pentru a c âş tiga ac eastă bă-
tălie trebuie să ne asumăm res-
ponsabilităţi şi să ne întoarcem
c u adevărat la valori ş i idealuri
în care credem c u toţii.
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Ministrul Transporturilor a
anunþat cã investitorii strategici
interesaþi sã preia pachetul ma-
joritar de acþiuni la compania
CFR Marfã vor trebui sã plãteas-
cã o garanþie de participare la li-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ministerul Transporturilor orga-
nizeazã astãzi, la solicitarea socie-
tãþii civile, o ºedinþã publicã de dez-
batere a proiectului de Hotãrâre de
Guvern pentru aprobarea strategiei

de privatizare a Societãþii Naþiona-
le de Transport Feroviar de Marfã
“CFR Marfã” SA ºi a mandatului
Ministerului Transporturilor pentru
implementarea acesteia.

ªeful misiunii FMI, Erik de Vrijer:
„CFR Marfã reprezintã un punct-

cheie în programul cu instituþia fi-
nanciarã internaþionalã, are un rol-
cheie în sistemul de transport din
România, face pierderi, are arierate,
noi arierate’”.

Premierul Victor Ponta:
„La CFR Marfã trebuie tratatã

problema datoriilor istorice, pen-
tru a nu fi considerate ajutor de
stat, deoarece nu va veni nimeni
sã preia datoriile”.

citaþie de zece milioane de euro,
condiþia fiind prevãzutã pentru
a fi descurajaþi investitorii nese-
rioºi. Conform unui comunicat
de presã al Ministerului Trans-
porturilor, ºedinþa are pe ordi-

nea de zi prezentarea ºi discuta-
rea observaþiilor ºi propunerilor
referitoare la proiectul de act
normativ. CSAT a adoptat, în
ºedinþa din 5 februarie, proiec-
tul pentru aprobarea strategiei de
privatizare a CFR Marfã, solici-
tând privatizarea cu un investi-
tor strategic. La ºedinþã au ac-
ces instituþiile publice, organiza-
þiile civice, precum ºi orice per-
soane interesate.

Guvernul a aprobat, pe 6 fe-
bruarie, în primã lecturã, stra-
tegia vizând privatizarea com-
paniei CFR Marfã, urmând ca
o Hotãrâre de Guvern în acest
sens sã fie adoptatã dupã obþi-
nerea tuturor avizelor necesa-
re, a declarat, zilele trecute,
ministrul Transporturilor, Relu
Fenechiu, precizând cã se va
încerca respectarea calendaru-
lui  propus.  Fenechiu a mai
spus cã în aceastã etapã con-
sultanþii realizeazã studiul pri-
vind “testul investitorului pru-
dent” – utilizat pentru a se de-
cide dacã o investiþie va oferi

o ratã adecvatã a profitului –
ºi cã Ministerul Transporturi-
lor pregãteºte echipa care se va
ocupa de pr ivat izarea CFR
Marfã, din care vor face parte
ºi specialiºti de la alte ministe-
re cu atribuþii în domeniu. La
finele anului trecut, CFR Mar-
fã avea, conform datelor pu-
blicate de Agenþia Naþionalã de
Administrare Fiscalã (ANAF),

o datorie de peste 411,8 mili-
oane de lei, din care 222,3 mi-
lioane de lei provin din taxa pe
valoarea adãugatã, 176,8 mili-
oane de lei din dobânzi ºi pe-
nalitãþi de orice fel, peste 2,7
milioane de lei din impozitul pe
profit, 9,5 milioane de lei din
alte impozite ºi taxe ºi 418.000
de lei din impozitul pe venitul
din salarii.

Liderii Uniunii Europene au stabilit sãptã-
mâna trecutã, la Bruxelles, un bugetul euro-
pean pentru urmãtorii ºapte ani, asta dupã o
noapte-maraton de dezbateri ºi negocieri bi-
laterale. Va fi un buget de austeritate pentru
blocul comunitar în perioada 2014 – 2020 ºi
se poate spune cã este pentru prima oarã în
istoria UE când bugetul este în scãdere.

Sub presiunea Marii Britanii, preºedintele
Herman van Rompuy a propus un draft de
buget cu 13 miliarde de euro mai mic decât
în noiembrie anul trecut, adicã 960 de mili-
arde de euro. Mizele mari ale României au
fost la aceste negocieri fondurile pentru agri-
culturã ºi cele pentru coeziune. Potrivit aces-
tei propuneri, suma creditelor de angajament,
care corespund plafonului autorizat, este de
960 miliarde de euro, iar cea a creditelor de
platã, respectiv cheltuielile efective pentru
urmãtorii sapte ani, de 908,4 miliarde euro,
cu o marjã de manevrã de 12 miliarde.

Europarlamentarul Marian Jean Marines-
cu, vicepreºedintele PPE, a precizat, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã, susþinutã la
sediul PDL Dolj, cã plãþile directe alocate Ro-
mâniei sunt dublate în proiectul bugetului
Uniunii Europene pentru perioada 2014 –
2020, þara noastrã putând primi o cofinan-
þare de 95% dacã acestã formã a proiectului
va fi votatã de Parlamentul European.

„S-a ajuns la un acord momentan pri-
vind bugetul Uniunii Europene. Bugetul per

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

Parlamentarii
democrat-liberali
au discutat, ieri,
în cadrul unei
conferinþe de pre-
sã organizate la
sediul PDL Dolj,
despre sesizarea
depusã vineri, 8
februarie, la Cur-
tea Constituþiona-
lã a României, prin
care parlamentarii
portocalii susþin
cã Legea bugetu-
lui de stat pe 2013
ar fi neconstituþi-
onalã, urmând sã
se pronunþe în
acest sens cei 9
judecãtori de la CCR în perioada imediat
urmãtoare.

În acest sens, deputatul ªtefan Stoi-
ca a precizat cã sesizarea în cauzã a fost
semnatã de 54 de deputaþi, toþi membri
PDL. „Aºa cum bine ºtiþi, la finele sãp-
tãmâni trecute am atacat la Curtea Con-
stituþionalã Legea bugetului de stat, pen-
tru cã se încalcã prevederile articolelor
nr 1, 16 ºi 56 din Constituþia României,
precum ºi recomandãrile Comisiei de la
Veneþia nr. 685 din 17 decembrie 2012”,
a declarat ªtefan Stoica. 

total a scãzut, dar pentru România este unul
bun. Pentru perioada 2014 – 2020 au fost
mãrite sumele pentru plãþile interne, s-a
mãrit cifra de la politica de coeziune de la
18 miliarde la aproape 21 de miliarde. Cofi-
nanþarea râmâne la 85%, chiar 95% pentru
þãrile care au un acord cu FMI. Acum mai
rãmâne de vãzut cum va vota Parlamen-
tul… Cred însã cã, dacã se respectã cerin-
þa de redistribuire a banilor spre redresarea
economicã, nu vor fi probleme”, a spus
Marian Jean Marinescu.

Senatorul Mãrinicã Dincã a spus în
cadrul aceleiaºi conferinþe de presã cã,
tot vineri, s-au fãcut aprecieri ºi vizavi
de statutul parlamentarilor. „Din punc-
tul meu de vedere, nu cred cã cei din
USL vor avea capacitatea sã adopte bu-
getul iar în ceea ce priveºte statutul par-
lamentarilor, s-a vorbit despre termenul
în care poate fi atacatã decizia prin care
un parlamentar este declarat incompa-
tibil. S-a considerat cã 15 zile este un
termen prea mic...”, a mai subliniat se-
natorul democrat-liberal.
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Timp de trei zile, la sediile bi-
rourilor de informare ºi consiliere
înfiinþate de CEPIR în localitãþile
Amãrãºtii de Jos, Cetate ºi Catane
– tot prin intermediul acestui pro-
iect, în urma unei investiþii de
97.500 de lei doar în reabilitarea
spaþiilor, la care se adaugã alte câ-
teva zecii de mii de lei pentru do-
tare –, persoanele care au urmat
cursurile de calificare în meseriile
brutar, manichiurist-pedichiurist,
zidar-pietrar-tencuitor, agent de
securitate, cofetar, frizer ºi lucrã-
tor în comerþ s-au întâlnit cu agenþii

179 de persoane din Cetate, Amãrãº-
tii de Jos ºi Catane care au urmat cur-
surile de calificare profesionalã organi-
zate de Centrul European pentru Pro-
movarea ºi Integrarea Romilor (CE-
PIR) prin intermediul proiectului „Îm-
bunãtãþirea calitãþii resurselor umane în
mediul rural ºi promovarea antrepreno-
riatului în activitãþi non-agricole” – în
meseriile de brutar, manichiurist-pedi-
chiurist, zidar-pietrar-tencuitor, agent de

securitate, cofetar, frizer ºi lucrãtor în
comerþ – au avut posibilitatea sã se în-
tâlneascã, pentru prima datã într-un
cadru organizat, cu agenþii economici
din localitãþile menþionate. Întâlnirile de
mediere, cãci aºa se numesc, au fost
ocazia pe care proaspãt învãþãceii o aº-
teptau pentru a intra în contact cu po-
tenþialii angajatori, cu speranþa cã îºi
vor gãsi un loc de muncã – acesta fiind,
de altfel, scopul final al proiectului.

Deºi membrii familiei încearcã sã
o menajeze, dupã o viaþã întreagã
pe care ºi-a petrecut-o muncind,
vârstnica încã vrea sã se simtã uti-
lã ºi se implicã în activitãþile gos-
podãreºti. Cu greu îi vine sã creadã
cã a împlinit 100 de ani… A trecut
prin multe greutãþi ºi viaþa a pus-o
la încercare în repetate rânduri, dar
acum are satisfacþia cã nu a trãit
degeaba ºi cã lasã ceva în urma ei.

I-a plãcut munca
Ioana Cotelici s-a nãscut în sa-

tul Gherceºti, într-o familie cu trei
bãieþi ºi o fatã. Prea multã carte nu
a ºtiut, cãci aºa erau timpurile pe
atunci. Fetele învãþau de la mame

economici locali, au putut afla de-
spre oportunitãþile de angajare ºi
despre ceea ce se cere de la ei în
cazul în care li se oferã un loc de
muncã. „Ne dorim ca aceste în-
tâlniri sã constituie un punct de
plecare pentru comunicarea cere-
rii ºi ofertei de pe piaþa forþei de
muncã locale ºi, totodatã, sã pu-
nem bazele unei relaþii de colabo-
rare între birourile de informare ºi
consiliere profesionalã ºi operato-
rii economici din cele trei comu-
ne, în vederea informãrii ºi pe vii-
tor a forþei de muncã calificate

despre gãsirea unui loc de muncã.
În cadrul acestor întâlniri au fost
încheiate acorduri de colaborare cu
agenþii economici locali ºi avem
speranþa cã ele se vor concretiza
în locuri de muncã oferite cursan-
þilor noºtri”, a precizat vicepreºe-
dintele CEPIR, Mirela Sandu.

E mare nevoie de locuri
de muncã în localitãþile

menþionate
ªi ar fi mare nevoie de locuri

de muncã în zonele menþionate, a
subliniat vicepreºedintele CEPIR,
care spune cã în momentul în care
a început selecþia pentru cursuri
s-a trezit cã sediile birourilor de
informare ºi consiliere sunt luate
cu asalt. „Proiectul nostru s-a
adresat persoanelor inactive, afla-
te în cãutarea unui loc de muncã,
care nu au venituri proprii, care
sunt implicate în agricultura de
subzistenþã sau în activitãþi cas-
nice ºi care sunt dependente de
familii, ºomerilor tineri, ºomerilor
peste 45 de ani din Cetate, Catane
ºi Amãrãºtii de Jos. Când am în-
ceput sã cãutãm aceste persoane
pentru a le înscrie la cursurile de

calificare profesionalã, care vreau
sã subliniez cã au fost gratuite ºi,
mai mult, au inclus ºi o subvenþie
în valoare de 1.200 de lei, am con-
statat cã existã mult mai mulþi
doritori decât estimasem noi. Toc-
mai de aceea, în loc de 450 de
persoane consiliate individual
avem 630 ºi în loc de 135 de cur-
sanþi avem 179. Bineînþeles cã

subvenþie au primit doar 135, pen-
tru cã atât am prevãzut în pro-
iect, dar certificate de calificare
profesionalã – adicã ceea ce era
cel mai important pentru oameni
– le-am dat tuturor celor 179”, a
explicat Mirela Sandu. Cursurile
au avut o duratã de 360 de ore,
din care 120 de ore de teorie ºi
240 de ore de practicã.

Proiectul „Îmbunãtãþirea calitãþii resurselor umane în mediul rural
ºi promovarea antreprenoriatului în activitãþi non-agricole”, cofinan-
þat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã 5 „Promo-
varea mãsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenþie
5.2 „Promovarea sustenabilitãþii pe termen lung a zonelor rurale în
ceea ce priveºte dezvoltarea resurselor umane ºi ocuparea forþei de
muncã”, s-a derulat pe parcursul a doi ani, în comunele Amãrãºtii de
Jos, Cetate ºi Catane. În ciuda numeroaselor dificultãþi, mai ales de
ordin financiar, cauzate de suspendarea plãþilor pe POSDRU de cãtre
Comisia Europeanã – dupã cum ne-a explicat vicepreºedintele CEPIR
Mirela Sandu –, asociaþia a reuºit sã meargã înainte cu implementarea
proiectului, iar în aprilie anul acesta va fi finalizat.

Omul care sfinþeºte locul

Cei mai mulþi dintre noi nici nu visãm cã vom
ajunge la vârsta de 100 de ani, însã Ioana Co-
telici, cel mai vârstnic locuitor al comunei dol-
jene Pieleºti, ne poate da adevãrate lecþii de
viaþã. A trecut prin cele douã rãzboaie mondia-
le, prin anii grei ai comunismului, iar acum, dupã
un secol de viaþã, încã priveºte cu optimism spre

viitor. Pe 26 ianuarie a.c., când a atins cente-
narul, în casa femeii a fost sãrbãtoare, una
modestã, aºa cum a fost ºi viaþa ei, dupã cum
povesteºte unul dintre nepoþi. Înconjuratã de
familie ºi vecini, oameni dragi sufletului ei, a
suflat în lumânãrile de pe tortul cu numãrul 100,
primit în dar de la primarul localitãþii Pieleºti.

cum sã-ºi creascã copiii, sã croºe-
teze ºi sã lucreze la rãzboiul de þe-
sut pânza. Îºi aminteºte cã, iarna,
fetele de mãritat se întreceau care
lucreazã mai mult ºi mai frumos,
iar de Paºti apãreau îmbrãcate în
catrinþe colorate cu care se mân-
dreau nevoie mare. Hainele noi erau
scoase în evidenþã mai ales la hora
satului, aºa cum se obiºnuia pe
atunci, care se fãcea la cârciuma
lui Marcel Câþu, unde lãutarii se în-
treceau în cântece de voie bunã.
Împreunã cu soþul n-au fost prea
avuþi, la început. Când s-a mãritat
a primit zestre trei pogoane de pã-
mânt ºi patru oi, apoi a muncit din
greu alãturi de soþ, care de-a lungul

vremii a avut mai multe funcþii im-
portante în comunã: primar, între
1946-1949, preºedinte de CAP ºi
apoi, director, la moarã. Greul gos-
podãriei era mereu pe mâinile ei. I-
a plãcut munca, aºa cã atunci când
alte femei se duceau duminica la
horã ea îºi lua vitele ºi pleca pe
câmp sã le pascã.

“Într-o iarnã am plecat la Craiova
doar în niºte ciorapi de lânã”

Pe cele douã fete le-a crescut
cum a ºtiu mai bine ºi a muncit pe
brânci sã le þinã în ºcoalã. Una a
fost medic, iar alta inginer horticol.
Dupã fata cea mare poartã doliu: a
murit la vârsta de 78 de ani…

Femeia se minuneazã cã a ajuns
la 100 de ani bãtuþi pe muchie, mai
ales cã a trebuit sã înfrunte numai
greutãþi de-a lungul vieþii. Prin ger
ºi zãpadã, prin cãldurã, prin ploaie
sau vreme bunã, pleca cu gãleata
cu brânzã, pe jos, pânã la Craiova
ºi se întorcea tot pe jos ca sã facã
un ban sã-ºi þinã fetele la învãþãtu-
rã. “Mi-aduc aminte, într-o iarnã,
prin zãpadã, am plecat la Craiova
doar în niºte ciorapi de lânã, ca sã
fiu mai uºoarã la mers... Aceºtia
însã s-au udat, s-au îngreunat ºi mã
împiedicau sã merg repede... Atunci

i-am descãlþat, i-am agãþat într-un
pom ºi în picioarele goale am con-
tinuat drumul pânã la Craiova. Am
vândut brânza ºi am plecat înapoi
la Pieleºti tot desculþã prin zãpadã...
Nu ºtiu cum am ajuns la vârsta asta,
fiindcã multe am mai îndurat în toþi
aceºti ani”, le-a mãrturisit bãtrâna
Ioana Cotelici, oftând amar din
când în când, reprezentanþilor Cen-
trului Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj, cu prilejul unei cercetãri de
teren realizatã de curând.

ALINA DRÃGHICI

Primarul din Amãrãºtii de Jos, Ion Dinu (în dreapta),
înmânând certificatul de calificare profesionalã unui
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Ambulanþa de tip B va acþiona
în oraºul Segarcea, dar ºi în co-
munele vecine, pentru cazurile ce
reprezintã o urgenþã medicalã. Au-
toutilitara va fi deservitã de subo-
fiþeri din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã Dolj care
au absolvit cursurile de paramedic
ºi se va alãtura astfel celorlalte echi-
paje care intervin în judeþ.

569 de misiuni
ale SMURD

De altfel, de la începutul anului
ºi pânã în primele zile ale lunii fe-
bruarie a.c., Serviciul Mobil de
Urgenþã, Reanimare ºi Descarce-
rare Dolj a fost solicitat sã intervi-
nã pentru acordarea asistenþei me-
dicale de urgenþã la 569 cazuri.
Dintre acestea 12 intervenþii au

fost de Asistenþã Medicalã de Ur-
genþã Aerianã. De asemenea, De-
taºamentul 1 Pompieri Craiova
(T.I.M.) a intervenit în 91 de ca-
zuri, Detaºamentul 1 Pompieri Cra-
iova (NEONAT) în 14 cazuri, De-
taºamentul 2 Pompieri Craiova (E.-
P.A.) a avut 160 de intervenþii,

Veste bunã pentru locuitorii din
Segarcea, dar ºi din comunele veci-
ne. Oraºului i-a fost distribuitã, din
partea Ministerului Sãnãtãþii,
o ambulanþã care va interveni în
cazurile de urgenþã. Aceasta va fi
utilizatã de un echipaj de paramedici
din cadrul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã Dolj.

Detaºamentul Pompieri Calafat
(E.P.A.) – 78 de intervenþii, Secþia
Pompieri Bãileºti (E.P.A.) – 113
intervenþii iar Garda Intervenþie
Pompieri Bechet (E.P.A.) a trebuit
sã intervinã în 31 de cazuri. În
plus, Detaºamentul 1 Pompieri
Craiova (Descarcerare), Detaºa-
mentul 2 Pompieri Craiova (Des-
carcerare) ºi Detaºamentul Pom-
pieri Calafat (Descarcerare) au avut
fiecare câte o intervenþie.

Intervenþii cu
grad ridicat de
dificultate

Misiunile echipajelor de prim
ajutor calificat au constat în inter-
venþia la cazurile în care una sau
mai multe persoane se aflau într-o

situaþie cu risc vital din cauza unei
îmbolnãviri sau a unei accidentãri
acute. Aceleaºi echipaje au inter-
venit ºi la cazurile care necesitau
acordarea primului ajutor într-un
interval de timp scurt.

De asemenea, datoria echipaje-
lor de prim ajutor calificat este de a

asigura protecþia medicalã în cazul
intervenþiei echipajelor Inspectora-

telor pentru Situaþii de Urgenþã la
solicitãrile specifice care prezintã
risc de accidentare pentru perso-
nalul echipelor de intervenþie. Nu
în ultimul aceste echipaje au ca
responsabilitate intervenþia la ac-
cidentele colective ºi calamitãþi.

 Conform Ordinului nr. 2021/
691 din 12 decembrie 2008 pen-
tru aprobarea Normelor metodo-
logice de aplicare ale titlului IV
(„Sistemul naþional de asistenþã
medicalã de urgenþã ºi de prim
ajutor calificat” din Legea nr. 95/
2006 privind reforma în dome-
niul sãnãtãþii), misiunile echipa-
jelor de prim ajutor ºi operaþi-
uni de salvare constau în mai
multe tipuri de intervenþii. Prin-
tre acestea, intervenþia la cazu-
rile în care una sau mai multe

persoane se aflã într-o situaþie cu
risc vital din cauza unei îmbolnã-
viri sau accidentãri acute, inter-
venþia la cazurile care necesitã
acordarea primului ajutor într-un
interval scurt de timp ’i interven-
þia la cazurile care necesitã des-
carcerare sau alte operaþiuni de

salvare. Alte atribuþii sunt asi-
gurarea protecþiei medicale în
cazul intervenþiei echipajelor In-
spectoratelor pentru Situaþii de
Urgenþã la misiunile specifice cu
risc de accidentare pentru per-
sonalul echipelor de intervenþie ºi
intervenþia la accidentele colecti-
ve ºi calamitãþi.

Urmeazã sã fie
înfiinþate mai
multe echipaje
de prim ajutor

Recent, reprezentanþii Minis-
terului Sãnãtãþii anunþau cã mai
multe echipaje de prim ajutor ur-
meazã sã fie înfiinþate în cursul
lunilor februarie ºi martie, în zo-

nele rurale din judeþe precum Dolj,
Cãlãraºi, Olt ºi Mureº în vederea
scurtãrii timpului de reacþie în ca-
zul situaþiilor de urgenþã. La mo-
mentul actual, în 26 judeþe ale þã-
rii funcþioneazã dispecerate inte-
grate între Inspectoratele pentru
Situaþii de Urgenþã ºi serviciile de
ambulanþã. Pentru celelalte jude-
þe, Ministerul Sãnãtãþii, cu spriji-
nul serviciului 112 din cadrul STS,
continuã pregãtirile în vederea re-
alizãrii comasãrilor pânã la sfârºi-
tul acestui an.

La începutul lunii februarie a.c.,
în colaborare cu Ministerul Aface-

rilor Interne ºi cu autoritãþile publi-
ce locale, au fost operaþionalizate un
numãr de cinci noi echipaje de prim
ajutor SMURD în localitãþile Fieni,
Potlogi, Voineºti ºi Corneºti din ju-
deþul Dâmboviþa ºi în localitatea
Gheorgheni, judeþul Harghita. De
asemenea, s-a realizat comasarea
dispeceratelor Serviciului Judeþean
de Ambulanþã ºi ISU Cluj la sediul
ISU Cluj, ce va permite o coordo-
nare mai eficientã a resurselor de
intervenþie ale Serviciului de Ambu-
lanþã ºi SMURD, împreunã cu restul

intervenþiilor pe care le desfãºoarã
pompierii în situaþii de urgenþã în
judeþul respectiv.  

Veste bunã ºi
pentru spitalul
din Segarcea

Distribuirea unei ambulanþe la
Segarcea este o veste bunã ºi pen-
tru reprezentanþii spitalului din lo-
calitate întrucât este de aºteptat ca
în aceste condiþii, pacienþii cu pro-
bleme medicale sã fie transportaþi
mult mai rapid cãtre unitatea sani-
tarã. „Dacã ajunge la spital un pa-

cient care trebuie transportat urgent,
sunãm la 112. Uneori, se pierde des-
tul de mult timp”, a precizat dr. Doru
Gofiþã, managerul Spitalului Orãºe-
nesc Segarcea. Reprezentanþii uni-
tãþii sanitare se laudã cu faptul cã
Spitalul din Segarcea a fost primul
acreditat în judeþul Dolj, cu un
punctaj de 93,4%. Cu toate aces-
tea, managerul unitãþii sanitare afir-
mã cã anul acesta se doreºte achi-
ziþionarea de aparaturã medicalã pen-
tru sãlile de operaþie, în special apa-
rate pentru anestezie.
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Descoperirea cãrnii de cal în lasagna comercia-
lizatã de compania suedezã Findus, care ar fi tre-
buit sã conþinã vitã, a provocat un imens scandal
în Marea Britanie - unde calul este venerat ºi con-
sumul cãrnii sale este tabu - ºi a determinat retra-
gerea, vineri, a produselor incriminate în Franþa,
þara de origine a cãrnii, ºi Suedia. ªase mari super-
marketuri franceze au retras din magazinele lor din
Franþa produse furnizate de Findus ºi Comigel,
care ar putea conþine carne de cal, a anunþat ieri
Federaþia de afaceri ale comerþului ºi distribuþiei
(FCD). Este vorba despre grupurile Auchan, Ca-
sino, Carrefour (sub mãrcile Carrefour ºi Grand
Jury), Cora, Monoprix ºi Picard, potrivit unui co-
municat. Produsele retrase sunt lasagna, cannel-
loni sau spaghete bolognese, musaca ºi plãcintã
þãrãneascã (hachis parmentier). Întreaga poveste
dezvãluie un circuit comercial complex, ce implicã
mai multe companii ºi þãri europene, relateazã AFP.
Sâmbãtã, Findus a anunþat, prin intermediul filia-
lei sale din Franþa, cã va depune o plângere. „Am
fost înºelaþi. Sunt douã victime în acest caz: Fin-
dus ºi consumatorul. Noi vom depune plângere
chiar luni”, a declarat directorul general al Findus
Franþa, Matthieu Lambeaux, într-un comunicat.
Ulterior, Findus a acuzat ºi furnizorul de carne
pentru lasagna, compania francezã Spanghero.
„Fiind vorba despre carne, reglementarea care se
aplicã în Franþa ºi în Europa cere ca pe ambalaj sã
se identifice clar cine a procesat acest produs”, a
explicat pentru AFP directorul de operaþiuni al fi-
lialei franceze a grupului, Christophe Guillon. Pro-
ducãtorul de lasagna pentru Findus, compania Co-
migel, cu sediul la Metz (Franþa) ºi care foloseºte
aproximativ 20 de ingrediente, din care aproxima-
tiv 15% carne de vitã, „a primit astfel pachete pur-
tând eticheta cu ºtampila veterinarã francezã ºi
numele ºi înregistrarea Spanghero”, a continuat
el. „ªtampila francezã presupune cã Spanghero a
transformat aceastã carne, altfel nu avea dreptul”
de a o marca, explicã Guillon. Ori, „dupã cum citim
în presã, Spanghero începe sã explice cã de fapt
nu proceseazã aceastã carne. Existã o incoerenþã
aici”, a adãugat el. La rândul sãu, ºi Spanghero a
anunþat o acþiune în justiþie împotriva propriului
sãu furnizor român. „Am cumpãrat carne de vitã
de origine europeanã ºi am revândut-o. Dacã va fi
într-adevãr vorba despre (carne de) cal, atunci ne
vom îndrepta cãtre furnizorul român”, a declarat
pentru AFP Barthélémy Aguerre, preºedintele
Spanghero. El nu a precizat numele furnizorului
român, asigurând cã nu îl are asupra lui. Vineri

Lasagna cu carne de cal, un scandal european
care se întinde de la Londra la Bucureºti

seara, compania francezã Comigel,
specializatã în fabricarea produselor
gata preparate congelate, a afirmat cã
aceastã carne provine din România,
via Spanghero. În Franþa a fost des-
chisã imediat o anchetã, pentru a iden-
tifica originea „înºelãtoriei”, iar sâm-
bãtã ministrul delegat francez Benoît
Hamon a ºi prezentat primele rezultate
ale acesteia, dezvãluind un circuit co-

mercial care trece prin Cipru ºi Olanda. „Ancheta
desfãºuratã de serviciile DGCCRF (Direcþia gene-
ralã pentru concurenþã, consum ºi combaterea frau-
delor) a permis stabilirea circuitului comercializãrii
cãrnii vizate. Furnizorul uzinei luxemburgheze (n.r.
- a companiei Comigel, furnizorul Findus) este gru-
pul francez Poujol”, holding de vârf al companiei
Spanghero, potrivit unui comunicat citat de coti-
dianul Oues-tFrance în ediþia electronicã. Poujol
„a achiziþionat carnea congelatã de la un trader
cipriot, care a subcontractat comanda unui trader
situat în Olanda, acesta din urmã aprovizionându-
se de la un atelier din România”, precizeazã Ha-
mon, citat în comunicat. „Sunt sigur cã importato-
rul (francez) ºtia cã nu este vitã, deoarece calul are
un gust, o culoare ºi o texturã specifice”, a decla-
rat pentru AFP preºedintele asociaþiei Romalimen-
ta, Sorin Minea, încercând sã apere România. Po-
trivit lui, în þara noastrã sunt trei abatoare care taie
cai ºi exportã carnea cãtre þãri din UE, în special
Franþa ºi Italia. Recursul la carne de cal se explicã
probabil prin motive financiare, calul „este mai ief-
tin decât vita”, a precizat Minea. În schimb, Mi-
nisterul Agriculturii a spus cã serviciile veterinare

franceze au confirmat faptul cã este vor-
ba despre douã abatoare din România,
însã þara noastrã nu este menþionatã într-
o notificare pe acest subiect a Comisiei
Europene. „În data de 8 februarie 2013,
Comisia Europeanã, prin Sistemul Rapid
de Alertã, a transmis o notificare privind
suspiciunea de fraudã prin substituþia
cãrnii de vitã cu cea de cal pentru anumi-
te loturi din produsul lasagna distribuit
în Marea Britanie ºi obþinut în Luxemburg

din materii prime provenite din Franþa. (…) În cur-
sul zilei de azi (n.r. - sâmbãtã), urmare a declaraþii-
lor apãrute în presã referitoare la originea materiei
prime ºi în vederea unei mai bune coordonãri, AN-
SVSA a contactat telefonic serviciile veterinare din
Franþa, care au confirmat faptul cã este vorba de
douã unitãþi din România autorizate sanitar veteri-
nar pentru activitatea de sacrificare ºi tranºare bo-
vine, porcine, ovine, cabaline”, se menþioneazã
într-un comunicat al Ministerului Agriculturii.
Drept urmare, în cursul zilei de sâmbãtã, la solici-
tarea ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, a
fost declanºatã o anchetã în vederea efectuãrii tra-
sabilitãþii loturilor de carne care au fãcut obiectul
schimburilor intracomunitare în Franþa, ºi verificã-
rii modului în care au fost respectate toate cerinþe-
le prevãzute de legislaþia veterinarã în vigoare. Ul-
terior, ministrul a precizat la Antena 3 cã, în urma
verificãrilor efectuate de Autoritatea Naþionalã Sa-
nitar-Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor
(ANSVSA), unul dintre cele douã abatoare din
România menþionate de autoritãþile franceze a fost
scos de sub suspiciune, deoarece nu a exportat
carne de cal.

Ministrul german al Educaþiei, An-
nette Schavan, o apropiatã a cancela-
rului german Angela Merkel, a demisi-
onat sâmbãtã, în urma acuzaþiilor de
plagiat. Demisia ministrului a fost anun-
þatã de cancelarul german Angela Mer-
kel. „Annette Schavan mi-a prezentat
demisia ºi eu am acceptat-o, cu inima
grea”, a declarat Merkel la Berlin, în

Premierul român, Victor Ponta, a afir-
mat sâmbãtã, la Torino, cu ocazia mitin-
gului socialiºtilor europeni pentru sus-
þinerea candidatului Partidului Democrat
la poziþia de prim-ministru, Pier Luigi Ber-
sani, cã pentru Italia o reîntoarcere a lui
Silvio Berlusconi ar echivala cu reveni-
rea lui Nicolae Ceauºescu în România.
„Pentru noi, alãturându-ne Europei ca
þarã fostã comunistã, a fost mult mai mult
decât a fost pentru dumneavoastrã, a
fost un vis (…) Berlusconi nu este par-
te din acest vis, pentru cã e un coºmar.
Nu mi-aº putea imagina Italia cu Berlus-
coni la putere din nou, aºa cum nu-mi
pot imagina România cu Ceauºescu în-
apoi. Acest trecut trebuie sã rãmânã
acolo, iar ceea ce este important este
viitorul”, le-a spus Ponta, în limba italia-
nã, celor adunaþi la Torino. Silvio Ber-
lusconi i-a dat replica, tot sâmbãtã, pre-
mierului român: „Bine, (n.r. - dacã aº fi ca
Ceauºescu), cel puþin voi avea puterile
pe care nu le-am avut niciodatã…”, a
afirmat acesta, conform ziarului „La Re-
pubblica”. Ponta a mai afirmat cã este
sigur cã Bersani este ºansa cea mai bunã

Ministrul german al Educaþiei demisioneazã
în urma acuzaþiilor de plagiat

cadrul unei întâlniri cu presa, alãturi de
ministrul demisionar. Ministrul conser-
vator, în vârstã de 57 de ani, este acu-
zatã de plagiat în teza sa de doctorat,
susþinutã în 1980, iar marþi i-a fost re-
tras titlul de doctor. Schavan a dezmin-
þit, în repetate rânduri, aceste acuzaþii
ºi are la dispoziþie o lunã pentru a face
recurs în faþa unui tribunal administra-

tiv. Ea a subliniat însã cã
vrea sã „evite” consecin-
þele acestei proceduri asu-
pra „Cabinetului, a minis-
terului, a Guvernului fede-
ral ºi a CDU (partidul con-
servator al Angelei Mer-
kel)”. „Funcþia nu trebuie
murdãritã”, a adãugat
Schavan pentru a-ºi justi-
fica demisia. Cazul Shavan-
 devenea spinos pentru -
Cancelaria germanã înain-
tea alegerilor legislative,
programate pentru 22 sep-
tembrie, mai ales cã este o
apropiatã ºi o confidentã a
cancelarului Merkel.

nu doar pentru italieni, ci ºi pentru cei
peste un milion de români care trãiesc ºi
muncesc în aceastã þarã. „În septem-
brie, înaintea campaniei electorale în Ro-
mânia, PPE a venit la Bucureºti sã susþi-
nã (n.r. - PDL), dar nu a ajutat, pentru cã
noi am obþinut 60% din voturi. Tot mai
multe partide din PPE vorbesc de mai
multã Europã, dar am vãzut ieri ce se
întâmplã ºi ce înseamnã pentru ei: mai
multã Europã, mai puþini bani pentru UE.
Mai multã Europã pentru cine?”, a în-
trebat retoric premierul.

Berlusconi revenit la putere este ca ºi cum
Ceauºescu s-ar întoarce în România

Cameron
îndeamnã Scoþia
sã nu pãrãseascã
Regatul Unit

Premierul britanic, David
Cameron, a încercat sã-i convingã,
ieri, pe scoþieni, sã renunþe la
cererile de independenþã, afirmând
cã situaþia actualã este mult mai
profitabilã atât pentru Scoþia, cât ºi
pentru Marea Britanie. Potrivit
demnitarului britanic, ruperea
acestei uniuni, care dureazã de
peste trei secole, „le-ar sãrãci” pe
amândouã, informeazã France
Presse. „ªtiu din informaþii din
primã mânã cã contribuþia Scoþiei ºi
a scoþienilor asigurã succesul Marii
Britanii. De asemenea, pentru mine,
întrebarea nu este dacã Scoþia ar
putea fi o naþiune independentã.
Adevãrata întrebare este dacã
Scoþia este mai puternicã, mai
sigurã, mai bogatã ºi mai echitabilã
în interiorul Regatului Unit sau în
altã parte. ªi aici cred cã rãspunsul
este clar”, a scris Cameron în
comentariile de pe site-ul de
Internet al Downing Street nr.10,
înainte de publicarea, astãzi, unei
analize guvernamentale privind
rolul Scoþiei în Regatul Unit.

Iranienii au marcat
ieri 34 de ani
de la instaurarea
Republicii Islamice

Sute de mii de iranieni s-au
adunat ieri la Teheran ºi în alte oraºe
din þarã pentru a participa la
manifestaþiile organizate cu ocazia
celei de-a 34-a aniversãri a Revolu-
þiei islamice, care a îndepãrtat un
monarh pro-occidental ºi a instau-
rat Republica Islamicã, relateazã
Associated Press ºi France Presse.
Preºedintele Mahmoud Ahmadine-
jad a pronunþat un discurs în piaþa
Azadi (Libertãþii) din Teheran, unde
a avut loc adunarea principalã,
dupã ce a fãcut o baie de mulþime
pe strãzile învecinate, relateazã ºi
AFP. Manifestanþii scandau „Jos
cu SUA” sau „Moarte Americii” ºi
„Moarte Israelului”, sloganuri
folosite în mod tradiþional pentru
a-i denunþa pe cei mai mari
duºmani ai  regimului islamic, dupã
cum scrie AP.

Opozantul rus
Serghei Udalþov,
arestat la domiciliu

Un tribunal rus a decis sâmbãtã
ca Serghei Udalþov, unul dintre
liderii opoziþiei faþã de Vladimir
Putin, sã fie arestat la domiciliu,
fiind inculpat de pregãtirea ºi
organizarea unor perturbãri majore,
au raportat agenþiile ruse de presã.
Tribunalul Basmanni din Moscova
a îndeplinit astfel cererea comitetu-
lui de anchetã rus care a solicitat
aceastã sancþiune împotriva
liderului de opoziþie, aflat pânã
acum sub control judiciar. Un
judecãtor a subliniat în faþa
tribunalului cã Serghei Udalþov,
liderului Frontului de Stânga, ar
putea fugi în strãinãtate sau
„încerca sã îºi îndeplineascã
intenþiile criminale”. În vârstã de 35
de ani, Udalþov riscã pânã la 10 ani
de închisoare în cadrul anchetei
deschise împotriva sa în octombrie,
în urma unui film realizat de
televiziunea pro-Kremlin NTV, care
afirmã, bazându-se pe imagini
filmate cu camera ascunsã, cã
opozanþi, printre care ºi Udalþov, se
pregãtesc sã înlãture guvernul cu
forþa.
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CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menajerã.
Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã, nefu-
mãtoare, doresc sã îngri-
jesc copil (menaj) sau bã-
trâni. Telefon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Ofer serviciu ca bonã. Tele-
fon: 0762/803.604.

Vând apartament 2 came-
re 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. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie, vis-
a-vis de Spitalul Militar. Te-
lefon: 0745/456.302.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.

Vând apartament 2 came-
re, Valea 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 came-
re semidecomandate +
WC de serviciu, 70 mp, et.
2, cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând (schimb) apartament 3
camere, George Enescu, par-
ter, cu 2 camere + diferenþã
imobil, ultra-îmbunãtãþit, este
pretabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 camere
Calea Bucureºti cu 2, com-
fort I, etaj inferior, plus diferen-
þa. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere,
Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.

Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj 1, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gre-
sie, faianþã, AC, termopane,
centralã proprie, preþ negocia-
bil. 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 came-
re, Mercur. Telefon: 0724/
804.875.

CASE
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro.
Telefon: 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.

Anunþul tãu!
Titular Municipiul Craiova prin primar Lia
Olguþa Vasilescu anunþã elaborarea primei
versiuni a planului: Elaborare P.U.Z. – Cra-
iova Nord, Zona Lacul Tanchiºtilor ºi de-
clanºarea etapei de încadrare pentru obþi-
nerea avizului de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se poate realiza la
sediul ARPM Craiova, str. “Petru Rareº” nr.
1, Craiova, jud Dolj ºi sediul titularului: “A.
I. Cuza” nr. 7. Comentariile ºi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul ARPM Cra-
iova în termen de 15 zile calendaristice de
la data prezentului anunþ.
Doamna Cojocaru Ligia Elena, domiciliatã
în Craiova, bld. “Dacia” nr. 72, bl. F10, sc. 2,
ap.1, judeþul Dolj, având calitatea de anga-
jatã a DGFP Dolj, este  convocatã sã se pre-
zinte în data de 14.02.2013, ora 11, la Comi-
sia de Disciplinã din cadrul Direcþiei Gene-
rale a Finanþelor Publice Dolj, cu sediul in
Craiova, str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2, ju-
deþul Dolj la Serviciul Juridic – etajul 3, în
calitate de persoanã împotriva cãreia a fost
formulatã sesizarea nr.67867/21.01.2013, în
vederea efectuãrii cercetarii administrative
în dosarul nr.1/CD/2013, constând în aba-
teri disciplinare. Aceastã convocare este
efectuatã în temeiul art. 251, alin. 2 din Co-
dul Muncii. În temeiul art. 43 din H.G. nr. 1344/
2007, aveþi posibilitatea de a consulta do-
sarul cauzei la Comisia de Disciplinã din ca-
drul DGFP Dolj – la Serviciul Juridic.
Teatrul Naþional Craiova organizeazã în
1.03.2013, ora 12.00, licitaþie publicã cu stri-
gare pentru închirierea unui spaþiu în su-
prafaþã de 357,7 mp, situat în incinta insti-
tuþiei, având ca destinaþie servicii alimenta-
þie publicã. Documentaþia de licitaþie se poa-
te procura de la sediul din strada “A. I. Cuza”
nr. 11, începând cu 11.02.2013, orele 10-13,
documentele de participare se vor depun-
de la sediul instituþiei pânã la 01.03.2013,
ora 10.00. Licitaþia va avea loc la sediu. Re-
laþii la telefon 0251/415.363, interior 206.

Pe 14.03.2013 la sediul
CMR Oltenia din strada
Brestei, nr. 3A, etajul 4, are
loc concurs pentru ocuparea
unui post de tehnician me-
teorolog/meteorolog. Cerin-
þe: studii medi/superioare
(absolvent liceu/postlicealã
de specialitate, licenþã în ge-
ografie, fizicã, matematicã,
ingineria mediului), cunoº-
tinþe generale în fizicã. Postul
este pentru Staþia Meteoro-
logicã Dr.Turnu Severin. Te-
lefon: 0251/411.711.

Restaurant, angajez bucã-
tari. Telefon: 0768/357.485.
ANGAJEZ vânzãtoare stand
Sucpi. Telefon: 0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã
modelieri cu experienþã. Te-
lefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

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

MEDITAÞII
Meditez limba francezã. Te-
lefon: 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
nivel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calita-
te la preþ avantajos. Telefon:
0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, ta-
rif 0,90 lei/km. Telefon:
0761/906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garsonierã
etaj 1, zona Ciupercã. Tele-
fon: 0723/223.658.
Vând camerã cãmin Bariera
Vâlcii (Spiact). Telefon: 0251/
328.244; 0760/884.433.
Vând urgent locuinþã Craio-
va, preþ 30.000 euro, preþ
negociabil. Telefon: 0771/
579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 came-
re, Drãgãneºti-Olt. Telefon:
0763/265.251.
Vând apartament 2 camere
decomandat Rovine. Telefon:
0741/252.102, dupã ora 17.00.
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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
pretabil amenajare comer-
cialã Piaþa Chiriac. Telefon:
0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren ara-
bil, pãdure salcâm, etc. Te-
lefon: 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. Te-
lefon: 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.
Telefon: 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 te-
ren 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
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 12 euro/mp, posibilitate
parcelare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.

Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºti plus locul casei, oraº
Novaci, jud. Gorj, preþ 120.000
lei (RON), negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 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.
Telefon: 0753/534.617.

TERENURI
Vând teren intravilan, 400
mp, situate în localitatea Se-
garcea, strada “Unirii” nr. 29F
(în spatele liceului), cadastru.
Telefon: 0251/428.415.
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 terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
vorul de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã având
toate facilitãþile preþ convena-
bil. 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 – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei.
Telefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înma-
triculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil. Tele-
fon: 0720/060.256.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali,
Olanda, 1500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0767/116.092.

Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi
volan, 5 uºi, anvelope noi
varã, înscris în RO, taxele la
zi, preþ negociabil 2500 euro.
Telefon: 0763/803.708;
0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 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
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã în
Bulgaria, stare de funcþiona-
re, 700 euro, negociabil.
Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în sta-
re de funcþionare, nerulatã
în þarã – 550 euro, negocia-
bil. Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.

DIVERSE
Vând plitã aragaz electric,
masca Mercedes 1900, ra-
diator, roatã cauciuc rezer-
vã. Telefon: 0251/598.518.
Þevi irigat, cãruþã de epocã,
docar special (platformã stupi),
zaibãr, þuicã. Telefon: 0732/
012.505; 0749/012.505.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzãtor
încãlzire la gaze sau bute-
lie, arzãtoare 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. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir 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. Te-
lefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru
tractor 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 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.

Vând gâºte albe (idem le-
bede ca aspect) la 50 km
de Craiova, preþ 55 lei bu-
cata. Telefon: 0747/813.298;
0751/299.582.
Vând cãmãºi naþionale. Te-
lefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi bele-
tristice, timbre filatelice, serii
complete neºtampilate,
Spania, Cuba, Iran, Roma-
nia. Telefon: 0351/468.839.
Vând puieþi salcâm cu di-
mensiunile 0.5-1 cm, puieþi
prun ºi puieþi nuc. Telefon:
0351/430.880; 0762/
278.639.
Vând rãsad de trandafiri toa-
te 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 As-
tra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt. Da-
cia 1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare eco-
logicã, bãi terapeutice, ste-
rilizator rufe, tacâmuri, frigi-
der. Telefon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi ghe-
te piele militari, piese dacia
noi, combinã muzicalã ste-
reo 205 nouã, piei bovinã
argãsite, calculator pentru
instruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoare.
Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând centralã Vailand 26
kw, membranã, apã caldã,
defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4 gã-
uri, preþ 700 Ron, negocia-
bil. Telefon: 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, vitri-
nã, maºini de cusut, covoa-
re, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din pie-
le. Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, 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;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excep-
þional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare 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 uºi ºi ferestre cu geam.
Telefon: 0351/170.645.
Vând ceragem cu ºi fãrã pe-
rinã electricã; ceas foarte
vechi (peste 100 ani) în stare
de funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 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, alternator 12V nou,
delcou  motor Dacia nou. Te-
lefon: 0251/ 427.583.

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªim-
nic, cu sediul în localitatea
Craiova, ªos. Bãlceºti nr.
54, judeþul Dolj, vinde la
preþuri avantajoase urmã-
toarele produse:
- LAPTE  PASTEURIZAT
- LAPTE  INTEGRAL
- BRÂNZÃ TELEMEA VACÃ
- SMÂNTÂNÃ CONSUM
Relaþii suplimentare la

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA

str. “Caracal” nr. 105
    - Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVAN-
TAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA

MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ

GOSPODÃRESC:  porþelan – sticlã-
rie, instalaþii sanitare, electrice,

electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate

în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;

0251/522.009; 0351/407.237

Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii,
þinutã în butoi de dud, mi-
nim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate 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. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând buteli i aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudurã
semiautomat, flux ar-
gon, marca Telelwin,
plus mascã profesiona-
lã electronicã, preþ
1.500 lei ºi picamer mar-
ca Bosh preforator ºi
demolator la preþul de
1.500 lei. Telefon: 0769/
880.705.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 ca-
mere parter- etaj 2 cu bal-
con. Telefon: 0760/548.459.

GARSONIERE
Particular! Cumpãr aparta-
ment – garsonierã, la stra-
dã, parter, maximum etajul
2. Telefon: 0748/195.954.

CASE
Cumpãr urgent casã 4 - 5
camere + curte minimum
1000 mp, utilitãþi. Telefon:
0723/466.154.

DIVERSE
Caut cumpãrãtor sau inves-
titor pentru o microfermã de
flori: trandafiri, zambile, fre-
zii ºi pepinierã pomi fructi-
feri, culturã de cãpºuni în
sere sau solarii. Telefon:
0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru închi-
riere sau transport de mãr-
furi diverse din judeþ sau þarã.
Posed Dacia Papuc cu 2 lo-
curi. Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane, cãrþi
poºtale, medalii, argintãrii,
sãbii, obiecte regaliste, acte,
antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.
Cumpãr oglindã mare, NU
dreptunghiularã. Tele-
fon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã tot con-
fortul, strada “A. I. Cuza”,
bloc M18E. Telefon: 0770/
784.539.
Închiriez apartament pen-
tru familie zona prefectu-
rã. Telefon: 0742/244.476.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.

Închiriez spaþiu comer-
cial 53 mp, str. “Amara-
dia” nr. 56, parter bloc
(fosta Cofetãrie Amara-
dia) 5 Euro mp. Tele-
fon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închir iere
apartament 2 camere,
decomandate,  ultra-
central, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã depli-
nã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon:
0756/028.300,  0722/
956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobi-
latã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþ i i  bloc. Telefon:
0720/863.286.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracen-
tral, 4 camere, 2 bãi,
mobilat, centralã termi-
cã, tot confortul, 250
euro. Rog seriozitate!
Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Tele-
fon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Te-
lefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mobi-
lat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.

Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Închiriez casã, zona Spita-
lul nr. 1, pretabil depozit po-
liclinicã privatã etc, cu toate
utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canaliza-
re, suprafaþa 111 mp + cur-
tea aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Caut sã închiriez garsoni-
erã Calea Bucureºti. Ofer
400 lei. Telefon: 0768/
613.555.
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.

MATRIMONIALE
Domn singur doresc doam-
nã 65 ani, fãrã copii. Tele-
fon: 0747/072.472.

Domn serios, 50 ani, fãrã
obligaþii, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãtorie. Te-
lefon: 0740/895.691.

CITAÞII
Se citeazã Buldum Gheor-
ghe Daniel pentru data de
14.02.2013 în dosar 3546/
183/2012 al Judecãtoriei
Bãileºti având ca obiect
stabilire locuinþã minor,
reclamantã fiind Manea
Mariana.

DIVERSE
MEDICINÃ TRADIÞIONA-
LÃ CHINEZÃ! Tratament:
de prevenþie, curativ ºi
de completare a deficitu-
lui în organism cu produ-
se S.N.B.A. Aparaturã
medicalã pentru familie.
Telefon: 0724/512.304.
Familia Ioanim din Magla-
vit sã sune la 0721/995.405
pentru recuperare terenuri
agricole.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retribu-
þie, doamnã pentru compa-
nie ºi îngrijire. Telefon:
0351/446.735, între orele
12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

COMEMORÃRI
Familia Ion Crãciunoiu ºi
familia Costel Bazãverde
anunþã cu durere împlini-
rea a doi ani, pe 11 februa-
rie, de la dispariþia mamei,
respectiv soacrei ANA
CRÃCIUNOIU (ANICUÞA)
din comuna Ghidici.Odih-
neascã-se în pace!
 Au trecut 3 sãptãmâni
de lacrimi ºi durere de
când am condus-o pe
ultimul drum la capela
familiei de la Cimitirul
Sfântul Gheorghe din
Piteºti, pe SORESCU
RODICA MARIANA, ma-
gistrat la Curtea de Apel
Craiova, suflet curat,
caracter nobil, profesi-
onistã de mare valoare,
onestitate, eticã ºi cole-
gialitate care ºi-a dãruit-

o întreaga viaþã activi-
tãþii în justiþie. Cornel –
soþ si Mihaela – fiicã îi
vom pãstra în sufletele
noastre sensibilitatea,
nobleþea, totalã dãrui-
re pentru familia pe
care a ocrotit-o cu în-
treaga fiinþã, ca soþie ºi
mamã, om de înaltã trãi-
re creºtinã. Dumnezeu
s-o odihneascã în pace!
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Campioana României, HCM Constanþa a
suferit, sâmbãtã, al ºaselea eºec, din opt
meciuri, în grupa B a Ligii Campionilor, scor
21-31 (11-14), în deplasare, cu formaþia

HCM, învinsã clar la VHCM, învinsã clar la VHCM, învinsã clar la VHCM, învinsã clar la VHCM, învinsã clar la Veszpremeszpremeszpremeszpremeszprem
maghiarã MKB Veszprem.

În afarã de mizã, una ce exista doar pen-
tru „marinari”, dat fiind faptul cã oponenta,
din postura de lider fãrã vreo sincopã, era

deja calificatã în optimi, jocul a
reprezentat ºi un omagiu adus
fostului pivot al gazdelor ºi al na-
þionalei României, Marian Cozma,
decedat în 8 februarie 2009, dupã
ce a fost înjunghiat într-un club
din Veszprem.

Astea fiind datele problemei,
erau suficiente argumente pentru
un rezultat favorabil constãnþeni-
lor. Pe teren lucrurile s-au dove-
dit a sta însã cu totul altfel! Gaz-
dele nu au arãtat deloc milã, chiar
dacã HCM a început mai bine, 0-
2 (6). Bãieþii lui Zvonko Sundov-
ski au reuºit sã se menþinã în avan-
taj ºi dupã 10 minute (3-4), dar

ungurii au revenit rapid, 5-4 (12). Moment
din care nu au mai cedat supremaþia pe ta-
belã, 11-5 (20), 22-12 (39) sau 29-18 (51).

Pentru HCM a punctat Cutura (foto) –
4, Humet ºi Val Sancho – câte 3, Toma, ªimi-
cu ºi Sadoveac – câte 2, Dragicevici, Cri-
ciotoiu, Angelovski, Csepreghi ºi Buricea –
câte 1.

Cu 4 puncte strânse pânã acum, HCM va
susþine un meci vital pentru menþinerea în
cursa calificãrii, sãptãmâna viitoare, în 16
februarie, când o va înfrunta, în Slovenia,
pe Celje Pivovarna (tot 4p), formaþie care în
aceastã rundã a evoluat asearã, târziu, pe
terenul lui Atletico Madrid (6p). Pentru lo-
cul 4 HCM se bate ºi cu suedezii de la Save-
hof (de asemenea 4p), învinºi ºi ei sâmbãtã,
29-40, acasã, cu deþinãtoarea trofeului, THW
Kiel (12p). Echipã cu care “marinarii” îºi vor
încheia aventura în grupa B, disputã ce va
avea loc la 20 februarie, în România.

Deznodãmânt identic cu cel din 2012
în finala micã a Cupei Africii pe Naþiuni.
Naþionala statului Mali ºi-a adjudecat din
nou ultima treaptã a podiumului în dauna
Ghanei, impunându-se cu 3-1, într-un
meci jucat, sâmbãtã searã, la Port
Elizabeth.

În faþa a doar 6.000 de spectatori, pe o
arenã de peste ºapte ori mai încãpãtoare,
Mali a deschis scorul în minutul 21, prin
Mahamadou Samassa, acesta înscriind cu
o loviturã de cap, dupã o centrare
excelentã a lui Adama Tamboura.

În debutul pãrþii secunde (48), cãpita-
nul malienilor, Seydou Keita, a dublat
avantajul echipei sale ºi a ajuns astfel la al
treilea gol marcat la actuala ediþie a Cupei

Ghanei nu-i plac finalele mici

Mali ºi-a pãstrat bronzul!
Africii.

Ghana a ratat ºansa de
a reveni în minutul 58,
atunci când Mubarak
Wakaso a ratat o loviturã
de la 11 metri, ºutând
peste poartã.

Totuºi, cu opt minute
înainte de final, jucãtorul
celor de la Juventus Torino,  Kwadwo
Asamoah, a redus din diferenþã cu un ºut
din afara careului, înainte ca Sigamary
Diarra sã înlãture orice emoþie în prelun-
girile partidei (90+4). Cele douã fuserã
rivale ºi în grupa B, victoria revenind
atunci “Stelelor negre”, scor 1-0.

Marea finalã a CAN 2013 (Africa de

Sud) s-a disputat asearã,
dupã închiderea ediþiei,
între Nigeria, dublã
câºtigãtoare a trofeului,
în 1980 ºi 1994, ºi
Burkina Faso, echipã
aflatã în premierã în
ultimul act.

Jose Mourinho a pregãtit meciul
cu Sevilla, de sâmbãtã, fãrã câteva
piese importante, dar Real Madrid a
câºtigat fãrã probleme (4-1). Cu un
trio letal în avanposturi, format din
Higuain, Benzema ºi Ronaldo, “ga-
lacticii” au deschis scorul încã din
minutul 18, dupã o combinaþie rapi-
dã a atacanþilor. Higuain a pasat pen-
tru Ronaldo, iar Benzema a îndeplinit
o simplã formalitate.

Opt minute mai târziu, Ronaldo s-a trans-
format din pasator în marcator! A driblat
frumos ºi a ºutat cu stângul de la 25 de metri,

Digi Sport 2
18:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: CS Caraº Severin –

Poli Timiºoara / 20:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Ran-
ders (Danemarca) – ETO Gyor (Ungaria) / 22:00 – FOTBAL –
Camp. Angliei: Liverpool – West Brom.

Digi Sport 3
17:30 – FOTBAL ÎN SALÃ – Camp. Naþional: Progresul Foc-

ºani – Smart Bucureºti / 19:00 – BASCHET (F) – Liga Naþionalã:
CSM Târgoviºte – ICIM Arad /  / 22:30 – FOTBAL – Camp.
Spaniei: Betis – Valladolid.

Mesaj rãzboinic tacit pentru fosta sa echipã!

Ronaldo, hat-trick de senzaþie înaintea „ºocului” din Ligã cu United

fãrã speranþe pentru fostul portar al lui CFR
Cluj, portughezul Beto. La fel de neputin-
cios în faþa conaþionalului sãu ºi în cele ce

au urmat.
CR7 a izbutit “dubla” în primul minut al

reprizei secunde ºi hat-trick-ul la capãtul
unei ore de joc, dupã un contraatac marca
Real Madrid. Ronaldo a luat mingea de la
marginea careului propriu, a pasat pentru
Higuain ºi apoi a împins mingea în poartã,
beneficiind de o centrare perfectã a argen-
tinianului.

Pentru Real Madrid urmeazã partida de
miercuri din optimile Ligii Campionilor îm-

potriva lui Manchester United, chiar fosta
echipã a lui Ronaldo, al cãrei tricou l-a îm-
brãcat între 2003 ºi 2009.

SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Eurosport
12:45 – SCHI ALPIN – CM Schladming (Austria): masculin, super

combinatã coborâre / 14:00 – SNOOKER – Open-ul Þãrii Galilor /
19:15 – SCHI ALPIN – CM Schladming (Austria): masculin, super
combinatã slalom / 20:30 – SNOOKER – Open-ul Þãrii Galilor.

Eurosport 2
08:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campionatele celor patru conti-

nente / 12:30 – SNOOKER – Open-ul Þãrii Galilor / 21:15 – FOT-
BAL – Liga secundã germanã: Hertha Berlin – Union Berlin / 23:15 –
SNOOKER – Open-ul Þãrii Galilor.
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PREMIER LEAGUE – ETAPA A XXVI-A
Tottenham – Newcastle 2-1
Chelsea – Wigan 4-1
Norwich – Fulham 0-0
Stoke – Reading 2-1
Sunderland – Arsenal 0-1
Swansea – Queens PR 4-1
Southampton – Man. City 3-1
(La oaspeþi, Costel Pantilimon a fost rezervã)
Aston V. – West Ham 2-1
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Man. United –

Everton.
Astãzi: Liverpool – West Brom.
Clasament: 1. Man. United* 62p, 2. Man. City 53p,

3. Chelsea 49p, 4. Tottenham 48p, 5. Arsenal 44p, 6.
Everton* 42p, 7. Swansea 37p, 8. Liverpool* 36p, 9.
West Brom* 34p, 10. Stoke 33p, 11. West Ham 30p,
12. Fulham 29p, 13. Sunderland 29p, 14. Norwich
29p, 15. Southampton 27p, 16. Newcastle 27p, 17.
Aston V. 24p, 18. Reading 23p, 19. Wigan 21p, 20.
Queens PR 17p.

BUNDESLIGA – ETAPA A XXI-A
Dortmund – Hamburg 1-4
M’gladbach – Leverkusen 3-3
Stuttgart – Werder 1-4
(Alexandru Maxim nu s-a aflat în lotul învinºilor)
Hannover – Hoffenheim 1-0
Furth – Wolfsburg 0-1
Frankfurt – Nurnberg 0-0
Bayern – Schalke 4-0
(Din cauza unor probleme medicale, Ciprian Ma-

rica nu a fãcut parte din lotul formaþiei oaspete)
Augsburg – Mainz 1-1
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Freiburg – Dus-

seldorf.
Clasament: 1. Bayen 54p, 2. Dortmund 39p, 3. Le-

verkusen 38p, 4. Frankfurt 37p, 5. Mainz 31p, 6.
Hamburg 31p, 7. M’gladbach 30p, 8. Hannover 29p,
9. Schalke 29p, 10. Freiburg* 28p, 11. Werder 28p,
12. Wolfsburg 26p, 13. Nurnberg 25p, 14. Stuttgart
25p, 15. Dusseldorf* 24p,  16. Hoffenheim 16p, 17.
Augsburg 15p, 18. Furth 12p.

SERIE A – ETAPA A XXIV-A
Juventus – Fiorentina 2-0
Lazio – Napoli 1-1
(La gazde, ªtefan Radu a fost integralist)
Parma – Genoa 0-0
Atalanta – Catania 0-0
Cagliari – Milan 1-1
Palermo – Pescara 1-1
Sampdoria – Roma 3-1
(Bogdan Lobonþ a fost rezervã la capitolini)
Bologna – Siena 1-1
Udinese – Torino 1-0
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Inter – Chievo.
Clasament: 1. Juventus 55p, 2. Napoli 50p, 3. La-

zio 44p, 4. Milan 41p, 5. Inter 40p*, 6. Fiorentina
39p, 7. Udinese 36p, 8. Catania 36p, 9. Roma 34p,
10. Parma 32p, 11. Sampdoria 28p, 12. Torino 28p,
13. Chievo* 28p, 14. Atalanta 27p, 15. Bologna 26p,
16. Cagliari 25p, 17. Genoa 22p, 18. Pescara 21p, 19.
Siena 18p, 20. Palermo 18p.

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXIII-A
Mallorca – Osasuna 1-1
Celta – Valencia 0-1
Levante – Malaga 1-2
Deportivo – Granada 0-3
(La echipa vizitatoare, Gabriel Torje a bifat toate

minutele)
Real Madrid – Sevilla 4-1
Barcelona – Getafe 6-1
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Zaragoza – Socie-

dad, Bilbao – Espanyol, Rayo – Atletico.
Astãzi: Betis – Valladolid.
Clasament: 1. Barcelona 62p, 2. Atletico 50p*, 3.

Real M. 46p, 4. Malaga 39p, 5. Valencia 37p, 6. Be-
tis* 35p, 7. Rayo* 34p, 8. Sociedad* 33p, 9. Levante
33p, 10. Valladolid* 29p, 11. Sevilla 29p, 12. Getafe
29p, 13. Bilbao* 26p, 14. Granada 26p, 15. Espany-
ol* 25p, 16. Zaragoza* 24p, 17. Osasuna 22p, 18.
Celta 20p, 19. Mallorca 18p, 20. Deportivo 16p.

LIGUE 1 – ETAPA A XXIV-A
Paris SG – Bastia 3-1
St’Etienne – Montpellier 4-1
(Bãnel Nicoliþã nu s-a regãsit în lotul gazdelor)
Ajaccio – Bordeaux 1-0
(La învingãtori, Adrian Mutu a jucat tot meciul)
Nancy – Reims 1-2
Troyes – Sochaux 0-0
Nice – Lorient 1-1
Valenciennes – Brest 2-1
Evian TG – Marseille 1-1
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Rennes – Toulouse, Lyon

– Lille.
Clasament: 1. Paris SG 51p, 2. Lyon* 45p, 3. Marseil-

le 43p, 4. St’Etienne 40p, 5. Nice 39p, 6. Bordeaux 38p,
7. Rennes* 37p, 8. Lorient 36p, 9. Montpellier 35p, 10.
Valenciennes 33p, 11. Lille* 31p, 12. Toulouse* 31p,
13. Ajaccio 28p, 14. Bastia 26p, 15. Brest 24p, 16.
Reims 23p, 17. Evian 23p, 18. Sochaux 23p, 19. Troyes
18p, 20. Nancy 18p.

Echipele urmate de semnul * au un meci mai
puþin.
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Echipa masculină de baschet a Craiovei
se află într-o pasă formidabilă, începând re-
turul cu 6 victorii consecutive şi s-a apro-
piat de liderul netulburat până acum, Muni-
cipal Oradea. Fosta echipă a lui Andelko
Mandic a pierdut în etapa a 21-a a Ligii Na-
ţionale, în timp ce actuala sa formaţie s-a
impus categoric într-o deplasare considera-
tă dificilă, la Sibiu, unde gazdele tânjeau că-
tre un succes care să-i menţină cu şanse
pentru play-off. Băieţii săi au abordat jocul
aşa cum anunţase antrenorul sârb, ca pe o
finală, iar diferenţa la sfârşit a fost conforta-
bilă, 22 de puncte. La fel ca în ultimele me-
ciuri, Ştiinţa a fost încurajată la Sibiu de câ-
teva zeci de fani, care au sărbătorit la final
succesul alături de jucători şi staff-ul teh-
nic. După un prim sfert câştigat de craio-
veni, pe tabela de marcaj se menţinea totuşi
echilibrul, însă diferenţa s-a făcut în debutul
sfertului secund prin 3 aruncări din afara
semicercului semnate de Hallik, Dzambic şi
Habus. Până la pauză, băieţii lui Mandic aveau
să-şi asigure 15 puncte avans şi să abordeze
liniştiţi partea secundă, pe care au început-o
cu un „run” de 5-0, care avea să stabileas-
că, deja, câştigătoarea. MVP-ul partidei a fost
„Turbo” Rade Dzambic, care a lipsit de pe
teren doar 2 secunde, reuşind 21 de puncte
şi 10 pase decisive pentru un „double dou-
ble”, completat cu 3 recuperări defensive.
Nu s -a lăsat mai prejos compatriotul său
Darko Habus, care a punctat de 5 ori din
afara semicercului, spre disperarea gazde-

Fl. Costea: „Sunt
fericit printre olteni,
voi da totul pe teren”

Fostul atacant al Ştiinţei, Florin Costea,
achiziţionat recent de CS Turnu Severin, a
declarat pentru site-ul oficial al clubului că este
foarte fericit că a semnat acest contract şi că
el şi colegii săi vor da totul în teren pentru
echipă. „Sunt foarte fericit că m-am întors la
oltenii mei. Ştiu că avem o misiune dificilă,
aceea de a salva echipa, dar din ce am văzut la
antrenamente avem o echipă foarte bună şi
toţi coechipierii mei au calităţile necesare pen-
tru a ajuta la îndeplinirea obiectivului. Mun-
cim mult la antrenamente, iar rezultatele se vor
vedea în jocurile ce urmează, în special în cele
oficiale. Antrenorul Jerry Gane are o muncă
grea, aceea de a forma o echipă competitivă,
în ciuda faptului că au sosit mulţi jucători noi.
Din punctul nostru de vedere, al jucătorilor,
vom da totul în teren pentru Severin. Acesta
este lucrul cel mai important, şi chiar dacă
formăm o echipă complet nouă, sunt convins
că e una de învingători”, a spus Florin Costea.
El a făcut şi un apel către fanii formaţiei seve-
rinene: „Îi invităm pe toţi oamenii din Severin
să vină alături de echipă pentru că stadionul
trebuie să fie plin meci de meci. Îmi doresc ca
fanii să fie cu adevărat cel de-al 12-lea jucător
al echipei şi toţi împreună să câştigăm fiecare
meci şi în final, războiul!”. Costea va juca la
Severin alături de alţi coechipieri de la Univer-
sitatea Craiova: Stoica, Dănănae, Velcovici,
Mecea şi Mihai Roman.

Ştiri

CS Apă, bătută amical
de Măciuca

În ultimul test înaintea plecării în cantona-
ment în Ungaria, divizionara secundă Damila
Măciuca s-a impus sâmbătă, pe terenul sin-
tetic din Râmnicu Vâlcea, cu scorul de 1-0
în faţa echipei CS Apă Craiova (C4). Unicul
gol al echipei pregătite de Claudiu Niculescu
a fost marcat în prelungiri din lovitură liberă
de Lircă. Directorul tehnic al CS Apă Craio-
va, Nicolae Zamfir, i-a folosit în acest amical
pe: Grecu – Orban, Chiriţă, Duicu, D. Anca
– Fioroiu, D. Stancu, Stoichiţoiu, Bălan –
Buşică, St. Stancu, după pauză intrând: Sur-
du, Dreşcă, Simion, Dina si Pârvoiu. CS Apă
a mai susţinut până acum trei partide de veri-
ficare, câştigând cu 3-0 şi 4-0 în faţa unor
echipe de juniori de la Şcoala „Gică Popes-
cu“ şi cu 2-0 în faţa divizionarei D Prometeu
Craiova. Oficialii CS Apă au depus recent do-
sarul pentru obţinerea noului Certificat de
Identitate Sportivă pentru ca din sezonul vii-
tor echipa să poată evolua sub denumirea de
Municipal Craiova.

Handbal, Liga Naţională (f)

Succes important
pentru craiovence la Galaţi

Într-un meci dispu tat, ieri dimineaţă, la Galaţi, con-
tând pentru etapa a 13-a, formaţia femin ină de handbal
SCM Craiova s-a impus cu 30-29 (14-16) în  faţa fo rma-
ţiei gazdă, Danubius Galaţi, ultima clasată în Liga Naţi-
onală. Pe parcursu l confruntării, SCM a condus doar
de t rei ori (0-1, 21-22 şi 29-30), dar a plecat cu toate
punctele pus e în joc, deşi finalul a fost dramatic, cu
oaspetele în  inferioritate numerică şi portarul Ionica
Munteanu imbatabil. Din nou, Alexandra Gogoriţă a
fost cea mai bună jucătoare a Craiovei, cu 9 goluri, se-
condată şi de vedeta Carmen Amariei, cu 7 reuşite, în
timp ce pentru gazde ucrainencele Glibko şi Zeremba au
reuşit împreună 21 de goluri. „A fost un meci foarte greu,
cu încărcătură specială, fiind vorba de lupta pentru evi-
tarea retrogradării. Felicit echipa pentru că a reuşit să
revină, după ce în minutul 40 aveam patru goluri de
recuperat. Ionica Munteanu care a închis poarta, dar în
general evoluţia echipei a fost foarte bună, felicit fetele
care au avut atitudine, dăruire, dovedesc o creştere va-
lorică individuală şi de grup”, a declarat Bogdan Bur-
cea, care le-a folosit pe: Barbu - Gogoriţă (9), Briscan
(1), Nicu, Dincu (3), Apipie (2), Ilie (1), iar pe parcurs au
intrat: Munteanu - Amariei (7), Ianaşi (2), Băbeanu (1),
Mitran (2), Florica (2), Vezentan. Pentru Danubius au
marcat:  Glibko (14), Zaremba (7), Cioaric (3), Lazarin (3),
Curtean (1), Mărginean (1). În urma acestui succes, fetele
lui Bogdan Burcea acumulează 9 puncte şi se menţin pe
locul 9, iar următorul joc îl vor susţine în Sala Polivalentă
din Bănie, vineri, de la ora 18.30, contra echipei clasate pe
locul secund, HCM Baia Mare, partidă transmisă în di-
rect de Digisport. Într-un alt joc din Liga Naţională, CSM
Ploieşti a învins surprinzător pe Jolidon Cluj, scor 30-28
şi se menţine la 2 puncte în spatele Craiovei, Galaţiul
rămânând cu 3 puncte pe ultima poziţie.

Coordonatorul echipei de baschet
a reuşit un meci magnific la Sibiu, acolo
unde alb-albaştrii s-au impus categoric

Liga Naţională, etapa  a 21-a

Atlassib Sibiu – SCM Universitatea Craiova
68-90 (17-20, 17-29, 16-19, 18-22)

Sibiu, Sala „Transilvania”, spectatori: 1.000.
Atlassib: Gruev (10 puncte), Austin (9), Crăciun (5), Lee (16),

Paul (7). Au intrat: Ambres (13), Griskenas (7), Knutson (1), Aktaş.
Antrenor: Milorad Perisic.

Universitatea Craiova: Dzambic (21), Habus (21), Drăguşin (8),
Seals (15), Bureau (8). Au intrat: Hallik (10), Djurasovic (7), Orbeanu
şi Petrişor. Antrenor: Andelko Mandic.

lor. Drăguşin a ratat des-
tul de mult la „libere”,
însă a fost suplinit exce-

lent de estonianul Hallik, care cu 3 reuşite de
la peste 6,25 metri a uimit asistenţa. De la
gazde a ieşit în evidenţă doar Lee Christop-
her, liderul recuperatorilor din Liga Naţiona-
lă, care şi-a trecut în cont cel de-al şaptelea
„double double” al sezonului.

„Sperăm să rămânem invincibili
cât mai mult”

După meciul în care craiovenii s-au im-
pus în toate cele 4 sferturi nu puteau exista
nemulţumiri în echipa craioveană. „Un meci
foarte bun al băieţilor, care au fost extrem
de motivaţi. În pofida rezultatului final, par-
tida a fost una foarte disputată”, s-a mărgi-
nit să declare managerul echipei craiovene,
Marius Toma. Nikola Djurasovic a apreciat
forma de senzaţie a coechipierului Rade
Dzambic, iar despre joc a declarat: „Am con-
trolat meciul de la început până la sfârşit,
am demonstrat că suntem o echipă bună,
care ştie să se mobilizeze la meciurile im-
portante. Nu am pierdut nici un meci în 2013
şi sper să fim invincibili cât mai mult timp.
Le mulţumim fanilor, care au fost alături de
noi şi la acest meci din deplasare. Cu BC
Mureş va fi un meci foarte greu, dar sperăm
să câştigăm cu ajutorul spectatorilor, care
vor umple din nou Sala Polivalentă”. De par-
tea cealaltă, antrenorul Milorad Perisic era
devastat la final, recunoscând că echipa sa
nu mai are şanse la play-off: „Nu a mers
nimic, chiar dacă am depus mult efort, ne

cerem scuze publicului. Şansele la play-off
sunt acum aproape compromise”. Unul din-
tre titularii Sibiului, românul Mihai Paul, a
considerat că spiritul de echipă al Craiovei a
fost decisiv: „Craiova şi-a dorit mai mult vic-
toria şi a câştigat datorită jocului colectiv, îşi
merită locul din clasamanet. Nu pot să dau
vina pe arbitraj atunci când diferenţa este de
22 de puncte”.

Derby-ul cu BC Mureş
este duminică seara

Următorul joc al trupei lui Andelko Man-
dic este programat duminică seara, de la ora
20, în Sala Polivalentă din Bănie, contra ocu-
pantei locului 3, BC Mureş, una dintre echi-
pele care i-au învins pe alb-albaştri în acest
sezon. Pentru acest joc conducătorii echipei
craiovene fac apel la toţi suporterii să vină
îmbrăcaţi în alb, demarând astfel campania
„Cei în alb câştigă întotdeauna”. În etapa a 21-
a au fost programate jocurile: Energia – Timba
Timişoara 102 – 78, CSM Bucureşti – CSS
Giurgiu 94-74, BC Mureş – Farul 83-55, Mo-
bitelco – Gaz Metan Mediaş 59-84, Municipal
Oradea – Asesoft Ploieşti 77-91, BCM Piteşti
– BC Timişoara 76-65, iar Dinamo – Miercur-
rea Ciuc se joacă astăzi. Clasamentul Ligii Na-
ţionale: 1. CSM Oradea 39p, 2. Universitatea
Craiova 37p, 3. BC Mureş 36p, 4. Gaz Metan
Mediaş 36p, 5. CSM Bucureşti 35p, 6. Mobi-
telco 35p, 7. BC Timişoara 34p, 8. Asesoft
35p, 9. Energia 32p, 10. Atlassib 31p, 11. BCM
Piteşti 31p, 12. CSS Giurgiu 28p, 13. Timba
26p, 14. Farul 24p, 15. Miercurea Ciuc 23p,
16. Dinamo 21p.
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