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- Sunt supărat rău, Popes-
cule, doctorul mi-a spuscă
unchiul meu, care este mi-
lionar, se însănătoşeşte.
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cultură / 9Scandalul
cărnii de cal

Să începem cu o afirmaţie co-
rectă a preşedintelui Traian Bă-
sescu referitoare la scandalul
internaţionalizat al cărnii de
cal: în cazul în care se va do-
vedi că un producător român a
comis ilegalităţi, România va fi
discreditată pe ntru mai mulţi
ani. Şi aşa este. Scandalul eclo-
zat la mijlocul lunii ianuarie,
când autorităţile irlande ze au
descoperit ADN-ul acestui ani-
mal în hamburgerii care trebu-
ia să conţină carne de vită şi
erau desfăcuţi prin reţeaua de
supermark eturi Tesco, Lidl,
Aldi şi Island.

Romii din Luncă
au arborat
drapelul
românesc

Fostul vătaf al
căluşarilor din Giurgiţa,
Nicolae Veleanu,
recompensat cu titlul
de „Tezaur uman viu”

Dolj: Peste
700.000 de
apeluri la 112,
anul trecut

Anul trecut, la Numărul Unic
de Urgenţă 112, din judeţul Dolj
au fost primite şi tratate nu mai
puţin de 722.974 de apeluri. Cele
mai multe, peste 70%, s-au do-
vedit a fi însă false. În aceste
condiţii, ieri, de Ziua Europea-
nă 112, autorităţile i-au averti-
zat încă o dată pe cei care sună
abuziv să nu încarce inutil linii-
le de urgenţă, întrucât un apel
fals poate însemna pierde rea
unei vieţi.

Odată primit
elicopterul
SMURD, la Spita-
lul Clinic Judeţean
de Urgenţă Craio-
va au fost demarate lucrările
de amenajare a unui heliport.
Hangarul aparatului de zbor va
fi situat tot la Aeroportul Cra-
iova, dar în felul acesta va fi
scurtat timpul de reacie în
cazurile de urgenţă majoră cu
30 de minute. Începând de
săptămâna trecută heliportul a
fost dat în folosinţă.
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N-a mai apucat să primească
premiul în timpul vieţii… Cămi-
nul Cultural din comună îi va pur-
ta numele, iar Rusaliile vor deveni
sărbătoarea localităţii
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Premierul Victor Ponta a declarat, ieri,
cã trimiterea la Bruxelles a unei scrisori
semnate de prim-ministru ºi de preºedinþii
Camerei Deputaþilor ºi Senatului, aºa cum
a recomandat ºeful statului, Traian Bãses-
cu, ar reprezenta „o foarte mare greºea-
lã”, pentru cã ar însemna cã Bucureºtiul
leagã MCV (Mecanismul de Cooperare ºi
Verificare) de intrarea în Schengen. „E o

foarte mare greºealã. Adicã sã scriem noi
cã legãm Schengen de MCV? Ca sã citez,
preºedintele spunea cã e o nedreptate te-
ribilã. Dar preºedintele nu e recunoscut
pentru consecvenþã, eu vreau sã fiu con-
secvent. Nu sunt de acord sã legãm Schen-
gen, care e în martie ºi e o decizie care se
ia de miniºtrii de Interne, de un raport fã-
cut de Secretariatul general al Comisiei Eu-

ropene.  Preºedintele
Barroso (n.r. - Jose Ma-
nuel Barroso, preºedinte-
le Comisiei Europene) a
spus acelaºi lucru”, a
subliniat Ponta, care a
arãtat cã preºedintele
Traian Bãsescu împãrtã-
ºeºte, în aceastã situaþie,
pãrerea premierului
Olandei. În opinia pre-
mierului,  Traian Bãses-
cu are reþineri în a sem-
na scrisoarea recoman-
datã de Palatul Victoria
pentru cã vrea sã dea
vina pe Guvern în cazul
în care România nu va
intra în Schengen. „Pro-
babil vrea sã dea vina pe
Guvern dacã nu intrãm în

Schengen. Pe mine nu mã intereseazã cine
e de vinã, cã e de vinã preºedintele, sau
Guvernul. Pe mine mã intereseazã sã in-
trãm în Schengen. Principiul cu sã moarã
capra vecinului nu mã caracterizeazã ºi nici
nu-l apreciez la alþii”, a spus Victor Ponta.
Preºedintele Traian Bãsescu a declarat cã
fãrã transmiterea cãtre guvernele þãrilor
UE a unei scrisori semnate de premier ºi
preºedinþii Camerelor, privind aspectele
negative din raportul MCV, România are
ºanse aproape zero privind o decizie de
aderare la Schengen în Consiliul Justiþie ºi
Afaceri Interne (JAI) din martie. Mai
exact, preºedintele a subliniat cã în scri-
soarea pe care considerã el cã trebuie sã
o trimitã cei trei e necesar sã fie menþio-
nate rãspunsuri exacte la aspectele nega-
tive semnalate în ultimul raport MCV, din
30 ianuarie, cum ar fi desemnarea procu-
rorului general ºi a procurorului ºef al
DNA. Victor Ponta a propus, într-o con-
ferinþã de presã comunã cu preºedintele
CE, Jose Manuel Barroso, la Bruxelles, ca
România sã trimitã tuturor liderilor þãrilor
membre UE o scrisoare, semnatã de el,
de Traian Bãsescu ºi  de preºedinþi i
Camerelor, în care sã solicite primirea
þãrii noastre în Schengen la Consiliul JAI
de luna viitoare.
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Becali a demisionat din PNL,
dar rãmâne deputat

George Becali a demisionat din PNL
ºi va activa ca parlamentar independent,
a anunþat, ieri, preºedintele PNL, Crin
Antonescu. Demisia finanþatorului echi-
pei de fotbal Steaua a venit ca urmare a
condamnãrii acestuia, ieri, definitiv, de
completul de cinci judecãtori al Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie, la trei ani de
închisoare cu suspendare pentru seches-
trarea celor care i-au furat limuzina, pe-
depse similare fiind dispuse ºi în cazul
gãrzilor sale de corp. În acelaºi timp, in-
stanþa supremã i-a aplicat o pedeapsã
accesorie lui Becali privind pierderea
drepturilor electorale, însã i-a suspen-
dat-o pe perioada termenului de încer-
care, care este de 8 ani, astfel cã acesta
rãmâne parlamentar. Potrivit minutei
ICCJ, în baza art. 861 Cod penal, Înalta
Curte a dispus suspendarea sub supra-
veghere a executãrii pedepselor rezul-
tante, de câte trei ani închisoare, aplica-
te inculpaþilor George Becali,  ªtefan
Fãnuº Dediu, Cãtãlin Otto Zmãrãdescu
ºi Mihai Mila – gãrzile acestuia de corp,
pe durata unui termen de încercare de
câte opt ani, stabilit conform dispoziþii-
lor art.862 Cod penal.
Ambasada SUA: Construcþia
bazei de la Deveselu va
continua aºa cum e stabilit

Ambasada americanã de la Bucureºti
a informat, duminicã seara, la solicitarea
Mediafax, cã SUA rãmân angajate pro-
iectului scutului antirachetã din Europa,
iar calendarul de construcþie a bazei de
la Deveselu, din România, va continua
aºa cum a fost stabilit. „SUA rãmân an-
gajate proiectului european al scutului
antirachetã, care deja oferã protecþie într-
o fazã preliminarã pentru aliaþii noºtri ºi
trupele noastre staþionate în Europa.
Congresul SUA a asigurat o finanþare
consistentã pentru baza de la Deveselu,
în România, ºi pentru interceptorii care
vor fi staþionaþi aici. Ne aºteptãm ca aceas-
tã finanþare sã continue. Planurile ºi ca-
lendarul pentru construcþia ºi dezvolta-
rea bazei din România vor continua aºa
cum s-a stabilit”, se evidenþiazã în rãs-
punsul Ambasadei americane de la
Bucureºti, pentru Mediafax.

Directorul la cabinetul ministru-
lui Muncii, Iuliana Coruþ, este acu-
zatã cã a primit mitã pentru a per-
mite unui bãrbat sã intre în posesia
subiectelor la examenul pentru ocu-
parea funcþiei de consilier pentru
afaceri europene în cadrul Direcþiei
Generale Autoritatea de Manage-
ment pentru POSDRU. Procurorii
din cadrul Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie au început urmãrirea pe-
nalã faþã de Iuliana Coruþ, director
la cabinetul ministrului Mariana
Câmpeanu (la data faptelor), în sar-
cina cãreia s-au reþinut urmã-
toarele infracþiuni: luare de
mitã, instigare la infracþiunea
de permitere a accesului unei
persoane neautorizate la infor-
maþii care nu sunt destinate
publicitãþii, instigare la infrac-
þiunea de abuz în serviciu
contra intereselor persoanelor,
dacã funcþionarul public a ob-
þinut pentru sine sau pentru altul un
avantaj patrimonial sau nepatrimo-
nial. „În cursul lunii octombrie
2012, ca urmare a intervenþiei învi-
nuitei Coruþ Iuliana, director de ca-
binet al ministrului Muncii, Familiei
ºi Protecþiei Sociale, învinuita Pau-
la Mãnuceanu, consilier la cabine-
tul ministrului, a fãcut demersuri
pentru ca Ferchedãu-Paul Cristian
sã intre în posesia subiectelor la
examenul pentru ocuparea funcþiei
de consilier pentru afaceri europe-
ne în cadrul Direcþiei Generale Au-

Directorul de Cabinet
al ministrului Muncii, acuzat

de luare de mitã, a demisionat
Europarlamentarul PSD

Corina Creþu a declarat, ieri,
cã sunt toate ºansele ca
bugetul UE pentru perioada
2014-2020 sã nu fie adoptat
în plenul Parlamentului
European, ea arãtând cã, în
aceastã situaþie, Consiliul va
adopta câte un buget în
fiecare an. „Sunt toate
ºansele ca acest buget, care
este dezamãgitor atât pentru
cetãþenii celor 27 de state,
cât mai ales pentru România,
sã cadã”, a spus Corina
Creþu, care a adus ca argu-
ment declaraþia comunã a
liderilor celor patru grupuri
parlamentare, respectiv PPE,
Liberali, Socialiºti, Verzi, care

Corina Creþu: Sunt toate ºansele
ca bugetul UE sã nu fie adoptat

de Parlamentul European

Preºedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri, cã propune ca data
Convenþiei Naþionale a PDL sã fie 23 martie ºi a anunþat cã el va candida
la preºedinþia partidului. Acesta susþine cã, la propunerea sa, Biroul Per-
manent Naþional al formaþiunii a fost de acord, în unanimitate, cu data de
23 martie. „O sã candidez la Convenþia Naþionalã a partidului ºi eu cred
cã 23 martie, dacã aceasta va fi data Convenþiei, e un punct important
pentru viaþa partidului. Pânã la urmã, va trebui sã trecem de la perioada
de crizã a partidului la ceea ce înseamnã reconstruirea adevãratã a parti-
dului”, a spus Blaga. El a adãugat cã a þinut partidul unit în cele mai grele
momente, chiar dacã uneori a dat dovadã de prea multã îngãduinþã: „Cred
cã am þinut partidul unit în cele mai grele momente ale existenþei lui,
chiar dacã am dat dovadã de prea multã îngãduinþã, nu-mi prea stã în
fire, dar am fãcut-o pentru ca partidul sã rãmânã unit în vremuri grele”.

Convenþie Naþionalã a PDL  pe 23
martie, Blaga anunþã cã va candida

toritatea de Management pentru
Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (DG
AM POSDRU) – Serviciul Evalua-
re Programe, organizat de minister
în cursul lunii decembrie 2012. Pen-
tru a-l favoriza pe Ferchedãu-Paul
Cristian în ocuparea acestui post,
învinuita Coruþ Iuliana a pretins ºi
primit o sumã de bani de la Bigan
Cristiana, mama candidatului, prin
intermediul învinuitei Dumitriu Si-
mona, sora învinuitei Coruþ Iulia-
na”, explicã DNA, în urma solicitã-

rilor jurnaliºtilor privind acest caz.
Ieri dimineaþã, Iulia Coruþ ºi-a pre-
zentat demisia de onoare, pentru ca
acþiunea penalã sã nu afecteze ima-
ginea ministerului ºi a ministrului,
acesta nefiind înºtiinþat pe nici o altã
cale de aceastã procedurã, a infor-
mat Ministerul Muncii. Purtãtorul
de cuvânt al ministerului, Iolanda
Stãniloiu, a declarat, pentru Media-
fax, cã Paula Mãnuceanu, consilier
la cabinetul ministrului, faþã de care
s-a început urmãrirea penalã, este
în concediu.

au catalogat proiectul de
buget ca fiind „cel mai prost
buget de la înfiinþarea UE”.
„E în interesul românilor ca
acest buget sã pice, pentru cã
s-a abdicat de la valorile pe
care s-a clãdit UE. Nimeni nu
e mulþumit în afarã de
preºdintele Bãsescu”, a spus
Corina Creþu. Ea a menþionat
cã PE nu poate decât sã
respingã sau sã adopte
proiectul de buget, nefiind
posibilã amendarea acestuia.
„Europarlamentarii noºtri vor
vota bugetul ºi sã-i vedem pe
cei ai USL cã vor vota împo-
trivã”, a precizat liderul PDL,
Vasile Blaga, dupã ºedinþa
Biroului Permanent Naþional.
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Să începem cu o afirmaţie co-
rectă a preşedintelui Traian Bă-
sescu referitoare la scandalul in-
ternaţionalizat al cărnii de cal: în
cazul în care se va dovedi că un
producător român a comis ilega-
lităţi, România va fi discreditată
pentru mai mulţi ani.  Şi aşa este.
Scandalul eclozat la mijlocul lu-
nii ianuarie, când autorităţile ir-
landeze au descoperit ADN-ul
acestui animal în hamburgerii
care trebuia să conţină carne de
vită şi erau desfăcuţi prin reţea-
ua de supermarketuri Tesco,
Lidl, Aldi şi Island. Premierul
britanic, David Cameron, a ce-
rut de urgenţă o anchetă a Food
Standards Agency (FSA), auto-
ritatea de control a produselor
alimentare din Regatul Unit.  Se
spune că distribuitorii ar fi retras
de la vânzare 10 milioane de
hamburgeri congelaţi. La 7 fe-
bruarie a.c., după testarea „la-
sagna” marca Findus, FSA a
anunţat că aceasta conţinea pes-
te 60% carne de cal. Lasagna
în discuţie era produsă de socie-

MIRCEA CANŢĂR

Scandalul cărnii de cal
tatea franceză Comigel, cu se-
diul la Metz, care foloseşte 20
de ingrediente, din care aproxi-
mativ 15% carne de vită. Pro-
dusele Comigel sunt distribuite în
16 ţări din Europa. Compania
Comigel, care produce ingredien-
tele menţionate, a asigurat că uti-
lizează carne de vită şi nu de cal.
Mai mult, preşedintele general al
Comigel, Erik Lehagre, a măr-
turisit că a fost sesizat, la înce-
putul lunii februarie, de persoa-
ne de pe piaţa britanică în legă-
tură cu o problemă legată de car-
ne de cal. Motiv pentru care a
iniţiat o anchetă pe lângă furni-
zorul de carne, compania fran-
ceză Spanghero, cu sediul în Cas-
telnaudary, specializată în fabri-
carea şi comercializarea produ-
selor pe bază de carne, aflată în
proprietatea unei cooperative
agricole basce, Lur Berri. Un
anume Barthelemy Aguierre, în
legătură cu proprietarul Span-
ghero, cum spuneam cooperati-
va agricolă bască Lur Berri, a
menţionat pentru AFP că firma

a cumpărat din România carne
de vită şi a revândut-o pur şi sim-
plu. „Dacă este vorba de carne
de cal, ne vom îndrepta împotri-
va furnizorului român”. Numele
furnizorului român nu este cu-
noscut. Findus susţine că frau-
da cu carne de cal este posibil
să fi început în august 2012. În
Franţa, Direcţia de combatere a
fraudelor, pendinte de Ministerul
Economiei, a declarat că va des-
chide o anchetă pentru a identi-
fica originea „înşelătoriei”. Ace-
laşi lucru l-a anunţat şi Daniel
Constantin, ministrul român al
Agriculturii, care a solicitat Au-
torităţii Naţionale Sanitar Vete-
rinare şi pentru Siguranţa Ali-
mentelor (ANSVSA) un raport
detaliat. ANSVSA a trecut re-
cent din subordinea Guvernului
în cea a Ministerului Agricultu-
rii, unde fusese şi înainte. Despre
fostul său preşedinte, Marian
Zlotea, ANI susţine că nu poate
justifica un mizilic de 85.000 de
euro din averea personală. S-a
întors şi un anume Roatiş, care

în 2007 era liberal, apoi a deve-
nit UNPR-ist, conform RTV, iar
acum PNL-ist, aducându-ne
aminte de celebra afacere a gri-
pei aviare. Cu atâtea probleme,
unele de la ANI altele de la
DNA, asta mai lipsea pe capul
celor de la ANSVSA. Scandalul
e cap de afiş la BBC, dar şi pre-
sa franceză l-a acroşat din plin.
Francezii vorbesc de un trader
cipriot, care a cumpărat la rân-
du-i de la un trader olandez, care
olandez a cumpărat de la nişte
români, deocamdată nedescope-
riţi, pe care ar trebui să-i identi-
fice ANSVSA. În viziunea mi-
nistrului Daniel Constantin. Nu-
mele producătorilor români, cum
spuneam, rămâne un mister. Pre-
şedinte asociaţiei Romalimenta
(care reuneşte patronatele ali-
mentare), Sorin Minea, a decla-
rat pentru AFP că importatorul
francez ar fi trebuit să etichete-
ze carnea şi să noteze numele
abatorului şi ţara de origine, asta
dacă nu a cumpărat carnea de
pe piaţa neagră. „Există ştampi-

lă veterinară obligatorie şi, în
context, cum este posibil, în 2013,
un procesator de carne să poată
comercializa carne de cal cu
ştampila veterinară franceză de
carne de vită?”. După Sorin Mi-
nea, este imposibil de confundat
carnea de vită cu cea de cal, de-
oarece gustul, culoarea şi textu-
ra sunt diferite. Un expert agro-
alimentar român susţine că exis-
tă o filieră formată în principal din
italieni care cumpără cai ieftini din
România, îndeosebi din zona Tul-
cea, şi-i revinde mai scump în Ita-
lia. Cert este un lucru: o firmă
franceză a procesat carne de cal
în loc de carne de vită şi, căzută
în plasă, aruncă vina pe Româ-
nia, fiindcă asta ţine. Ministrul
francez al Agriculturii, Stephane
Le Fol, a afirmat: „Orice înşelă-
torie trebuie sancţionată dur”.
Există mulţi actori în acest caz,
Findus, Comigel, Maison  Span-
ghero, producătorul român (!?),
deci un circuit complex, denunţat
de acum. Doar cel mai fraier pri-
joane pisica moartă!

La Congresul PSD din 19-20 aprilie vor fi câteva premiere. Una
dintre ele se referă la cei opt vicepreşedinţi, care vor reprezen-
ta regiunile, şi care vor fi aleşi doar de delegaţii din regiunile
pentru care vor candida şi nu de către toţi cei cu drept de vot.
Anunţul a fost făcut de eecretarul general al PSD, Liviu Dragnea.

„Vom stabili grup de lucru
care să definească regulamen-
tul, procedurile prin care să fie
aleşi vicepreşedinţii, pentru că
vor fi un număr de opt vicepre-
şedinţi aleşi pentru fiecare re-
giune. Intenţia este ca un vice-
preşedinte care candidează pe o
regiune de dezvoltare actuală să
fie votat numai de reprezentan-
ţii din acea regiune, să nu fie
votat şi de celelalte regiuni”, a
declarat Liviu Dragnea. Liderul
social-democrat a mai precizat
că va exista şi un numar de 7-8
vicepreşedinţi pe domenii de ac-
tivitate şi că votul asupra func-
ţiilor de vicepreşedinte va fi dat
în Congre s. Liviu Dragnea a
mai anunţat ieri că Congresul
PSD va dura două zile, urmând
a se convoca şi un Comitet Na-
ţional: „Vom avea două zile, pe

La Congresul PSD,
Vicepreşedinţii care
candidează pe o regiune
vor fi votaţi numai de
delegaţii din acea zonă

19 dezbateri pe ateliere, pe fie-
care domeniu de activitate. Va
fi şi un Consiliu Naţional, rămâ-
ne de stabilit în această săptă-
mână dacă va începe Congresul
de vineri seara şi va continua
sâmbătă, sau dacă vineri vom
ave a doar aceste de zbateri şi
Consiliul Naţional, iar sambătă
să fie numai Congresul. În aces-
te zile vom stabili Comitetul de
organizare a Congresului”. În
perioada următoare filialele ju-
deţene vor primi o notă cu nor-
ma de reprezentare a delegaţi-
lor la Congres. „Voi trimite în
judeţe norma de reprezentare în
funcţie de prevederile actualu-
lui Statut. E o formulă compli-
cată, dar riguroasă de reprezen-
tare a fiecărei organizaţii jude-
ţene”, a conchis Dragnea.

MARIN TURCITU
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Dupã mai bine de 6 ani de pro-
ces, peste 70 de termene de jude-
catã ºi pronunþarea amânatã cu o
sãptãmânã, completul care i-a ju-
decat pe afaceristul craiovean Sa-
mir Sprînceanã ºi ceilalþi 10 incul-
paþi din cel mai vechi dosar de pe
rolul Tribunalului Dolj a luat, ieri,
o hotãrâre. Astfel, conform sen-
tinþei Tribunalului Dolj, Samir
Sprînceanã a fost condamnat la 18
ani de închisoare, Adrian Marius
Berceanu a primit 18 ani închisoa-
re, Roland Împuºcãtoriu – 14 ani
închisoare, Petriºor Crãciun – 10
ani închisoare, Alin Ion Popa – 10

Judecãtoria Sectorului 2 Bucu-
reºti, instana de fond în dosarul
fraudãrii Transgaz Mediaº, a de-
cis, la termenul de pe 6 februarie
a.c., înlocuirea arestãrii preventi-
ve a lui Dinel Nuþu fost Staicu cu
mãsura obligãrii de a nu pãrãsi þara.
Procurorii DNA au formulat re-
curs, care s-a judecat ieri la Tri-
bunalul Bucureºti. Instanþa a
respins ca nefondat recursul pro-
curorilor, astfel cã a fost menþinu-
tã decizia Judecãtoriei, Dinel fiind
eliberat. Instanþa a stabilit însã o
serie de obligaþii în sarcina incul-
patului. Astfel, „Pe durata mãsurii
obligãrii de a nu pãrãsi þara incul-

Tribunalul Bucureºti a respins,
ieri, recursul procurorilor DNA îm-
potriva hotãrârii din 6 februarie a
Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureºti
de înlocuire a mãsurii arestãrii pre-
ventive cu obligarea de a nu pãrãsi
þara faþã de afaceristul craiovean

patul trebuie sã respecte urmãtoa-
rele obligaþii: a) sã se prezinte la
instanþa de judecatã de câte ori este
chemat; b) sã se prezinte la orga-
nul de poliþie desemnat cu supra-
vegherea, conform programului
stabilit de acesta ºi ori de câte ori
este chemat; c) sã nu îºi schimbe
locuinþa fãrã încuviinþarea instan-
þei; d) sã nu deþinã, sã nu foloseas-
cã ºi sã nu poarte nici o categorie
de arme; e) sã nu se apropie de
celelalte pãrþi, de experþii desem-
naþi de instanþã sau martorii din
cauzã ºi sã nu comunice cu aceº-
tia direct sau indirect”, a stabilit Ju-
decãtoria Sectorului 2, în 6 februa-

rie. Instanþa a desemnat Poliþia Sec-
torului 2 Bucureºti pentru a supra-
veghea îndeplinirea obligaþiilor de
mai sus.

Fostul preºedinte al Societãþii de
Investiþii Financiare (SIF) Oltenia,
Dinel (Staicu) Nuþu, a fost trimis
în judecatã, în noiembrie 2007, de
Direcþia Naþionalã Anticorupþie,
într-un dosar privind fraudarea pa-
trimoniului SC Transgaz SA Me-
diaº cu peste 11 milioane de euro.
Alãturi de el, în acelaºi dosar, sunt
judecaþi Aurel Gabriel Coconea –
fost director general al SNTGN
Transgaz SA Mediaº, Cornel Teo-
dor Volintiru – fost director gene-

ral al SC Sironex SA Craiova, Car-
men Ioana Popescu ºi Vlad Rebe-
ga – foºti directori general, respec-
tiv, economic al SC BDJ SA Cra-
iova, Vasile Banciu – fost director
general adjunct al SC Asigurarea
Naþionalã Românã SA, Adrian
Georgel Bogza – fost administra-
tor al SC Delta Telecom SA, pre-
cum ºi Iulian ºi Tudoricã Siclita-
ru. Anchetatorii au stabilit cã, în
perioada august 2000 – iulie 2001,
Aurel Coconea ar fi încheiat ilegal
14 convenþii de plãþi cu cinci so-

cietãþi cu capital integral de stat,
prin care ar fi interpus în circuitul
financiar dintre societãþile de stat
transportatoare, distribuitoare ºi
respectiv beneficiare de gaze na-
turale, patru firme private contro-
late de Dinel Staicu. Cele patru fir-
me sunt SC BDJ SA Craiova, SC
Padogaz SA Bucureºti, SC Sironex
SA Craiova ºi SC Dumimpex SM
SRL Bucureºti.

Procesul continuã pe fond, ur-
mãtorul termen de judecatã fiind
stabilit pe 6 martie a.c.

Dinel Nuþu, fost Staicu, astfel cã
acesta a fost pus în libertate. El
este judecat, împreunã cu alte per-
soane, pentru fraudarea Transgaz
Mediaº cu peste 11 mioane de euro,
urmãtorul termen, pe fond, fiind
stabilit pe 6 martie a.c.

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
i-au gãsit vinovaþi pe 8 din cei 11
inculpaþi, între care se aflã ºi afa-
ceristul craiovean Samir Sprîncea-
nã, trimiºi în judecatã în anul 2006
pentru înºelãciune cu consecinþe
deosebit de grave dupã obþine-
rea unor rambursãri ilegale de
TVA în valoare totalã de aproape
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66 milioane de lei. Din cei 11 in-
culpaþi, faþã de trei a încetat pro-
cesul ca urmare a intervenirii pre-
scripþiei rãspunderii penale, iar
ceilalþi, cu o singurã excepþie, au
primit pedepse începând de la 10
ani de închisoare. Samir Sprîncea-
nã a primit cea mai mare pedeap-
sã, 18 ani de închisoare.

ani închisoare, Florinel Buioca – 10
ani închisoare, Luminiþa Dobre –
10 ani închisoare, iar Luiza Popa
2 ani de închisoare, toate pedep-
sele fiind cu executare. Cei trei no-
rocoºi faþã de care a încetat pro-
cesul ca urmare a intervenirii pre-
scripþiei rãspunderii penale – în
sarcina lor fiind reþinute infracþi-
uni de fals în înscrisuri sub sem-
nãturã privatã ºi uz de fals – sunt
Guþã Decebal Iovãnescu, Ancuþa
Madalon ºi Angela Berceanu.

Reamintim cã, procurorii DII-
COT i-au trimis în judecatã, în
august 2006, pe Samir Spînceanã,

Adrian Marius Berceanu, Ro-
land Împuºcãtoriu, Ion Alin
Popa, Petriºor Crãciun, Flori-
nel Buioca, Florinela Luminiþa
Dobre, Decebal Iovãnescu,
Martha Luiza Popa, Ancuþa
Madalon ºi Angela Berceanu
pentru înºelãciune cu conse-
cinþe deosebit de grave, fals
în înscrisuri sub semnãturã
privatã, uz de fals, fals în de-
claraþii, spãlare de bani ºi
evaziune fiscalã. Potrivit cer-
cetãrilor ºi rechizitoriului în-
tocmit în cauzã de procurorii
DIICOT, între iulie 2003 ºi

octombrie 2004, grupul infracþio-
nal organizat constituit de Samir
Sprînceanã, Adrian Marius Bercea-
nu, Roland Împuºcãtoiu ºi Flori-
nela Luminiþa Dobre a solicitat ºi
obþinut ilegal, prin intermediul mai
multor societãþi comerciale, ram-
bursãri ilegale de TVA, de la Di-
recþia Generalã a Finanþelor Publi-
ce (DGFP) Dolj în valoare de
aproape 66 de milioane de lei. Ad-
ministratori ai societãþilor comer-
ciale erau Samir Sprînceanã, Ber-
ceanu ºi Împuºcãtoiu, iar de întoc-
mirea documentelor de evidenþã
contabilã, efectuarea operaþiunilor
bancare ºi prezentarea la controa-
lele fãcute de inspectorii DGFP
Dolj s-au ocupat contabila Lumi-
niþa Dobre ºi alþi angajaþi de la Com-
partimentul financiar-contabil con-
dus de aceasta. Sumele de bani
obþinute din rambursãrile ilegale de
TVA ar fi fost ridicate în numerar
sau transferate în conturile SC
KIRA GROUP SRL ºi SC OLTE-
NIA NETWORK CABLE SRL cu
titlul de ajutor financiar sau împru-
muturi. Ulterior, potrivit ancheta-
torilor, din conturile celor douã
societãþi, banii au fost ridicaþi în
numerar ºi au ajuns la Sprâncea-

nã, Berceanu ºi Împuºcãtoiu.
În sentinþa pronunþatã ieri, jude-

cãtorii de la Tribunal le-au dedus
inculpaþilor, din pedepsele pronun-
þate, durata arestãrii preventive, o
bunã parte dintre ei fiind arestaþi
preventiv în perioada 9 martie - 29
septembrie 2006. În plus, instanþa
a mai decis decãderea tuturor in-
culpaþilor condamnaþi din dreptul de
a fi administrator al unei societãþi
comerciale ºi a anulat toate actele
falsificate de inculpaþi, care au stat
la baza  cererilor de rambursare a
TVA fãcute pe fiecare dintre firme-
le implicate în acest dosar. Judecã-
torii au admis ºi acþiunile civile for-
mulate de ANAF, obligându-i pe in-
culpaþi la achitarea sumelor obþinu-
te ilegal de la statul român.

Instanþa a menþinut mãsura se-
chestrului asigurator asupra tutu-
ror bunurilor mobile ºi imobile apar-
þinând inculpaþilor, sechestru insti-
tuit de procurorii DIICOT încã din

anul 2005, dar ºi asupra firmelor
folosite în activitatea infracþiona-
lã. Mai mult, în temeiul art. 12 din
legea 241/2005, instanþa a dispus
ca inculpaþii Florinel Buioca, Ion
Alin Popa, Petriºor Crãciun ºi Ro-
land Împuºcãtoiu sã nu fie fonda-
tori, administratori, directori sau
reprezentanþi legali ai unei socie-
tãþi comerciale, iar dacã au fost
aleºi, sunt decãzuþi din drepturi,
acest lucru urmând sã fie comuni-
cat ºi Oficiului Registrului Comer-
þului pentru înscrierea menþiunilor,
dupã rãmânerea definitivã a hotã-
rârii. Cu excepþia celor trei incul-
paþi faþã de care procesul a înce-
tat, ceilalþi au de achitat, cu titlu de
cheltuieli judiciare cãtre stat, câte
14.400 lei fiecare.

Hotãrârea Tribunalului Dolj nu
este definitivã, astfel cã atât incul-
paþii, cât ºi procurorii pot face apel,
care se va judeca la Curtea de Apel
Craiova.

Dinel (Staicu) Nuþu,
eliberat din arest
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Dinel (Staicu) Nuþu,
eliberat din arest

Dinel (Staicu) Nuþu,
eliberat din arest
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“Continuarea dialogului la nivel înalt
ºi întãrirea dimensiunii economice ºi a
schimburilor inter-umane sunt absolut
necesare, în special dupã episoadele in-
candescente din vara anului trecut. O vi-
zitã a primului-ministru Ponta la Washing-

ton în cursul acestui an ºi o vizitã a Pre-
ºedintelui Barack Obama la Bucureºti, în
cursul mandatului acestuia, ar constitui
o continuare fireascã a dialogului politic
la nivel înalt”, a declarat Mircea Geoanã
la finalul vizitei.  Prezent la Washington,
Mircea Geoanã a avut o serie de întreve-
deri cu Colin Powell, fost Secretar de Stat
al SUA, Mathew Murray, Deputy Assis-
tant Secretary pentru Europa ºi Eurasia
în cadrul U.S. Department of Commerce
al Administraþiei Obama, cu Brent Har-
tley, Deputy Assistant Secretary pentru
Europa ºi Eurasia în cadrul Departamen-
tului de Stat, cu Daniel Fried Special En-
voy al Departamentului de Stat, cu Ja-
mes J. Townsend, Deputy Assistant Se-
cretary pentru relaþia cu Europa ºi NATO
din cadrul Pentagonului, cu Amos Hoc-
hstein, Deputy Assistant Secretary for
Energy Diplomacy în cadrul Departamen-
tului de Stat SUA, cu reprezentanþi ai
Congresului SUA, printre care Dan

Coats, senator republican, ºi cu Loretta
Sanchez, congresswoman reprezentând
Partidul Democrat, co-preºedinta Grupu-
lui de prietenie (Romanian Caucus) din
Camera Reprezentanþilor. “ªi în domeniul
militar ºi strategic, dialogul politic va tre-

bui continuat. Am reiterat invitaþia din
partea Guvernului României ca, dupã con-
firmarea din Senat, noul Secretar al Apã-
rãrii - Chuck Hagel - sã efectueze o vizitã
în România în cursul primãverii, cu oca-
zia lansãrii lucrãrilor la facilitãþile siste-
mului de apãrare anti-rachetã din þara
noastrã”, a adãugat senatorul român.

Companiile ºi administraþia
americanã interesate de zona

energiei din România
Mircea Geoanã a avut întrevederi ºi

cu reprezentanþii celor mai importante
think-thank-uri ºi universitãþi americane,
precum National Democratic Institute
(NDI), CSIS, Brookings Institute, Woo-
drow Wilson Center, Georgetown Uni-
versity, German Marshall Fund. Totoda-
tã, senatorul român s-a revãzut ºi cu Eric
Stewart, preºedintele Consiliului de Afa-
ceri SUA - România (American - Roma-

nian Business Council - AMRO), orga-
nizaþie non-profit cu sediul la Washing-
ton, având ca obiectiv promovarea rela-
þiilor economice dintre SUA ºi România.
“Întâlnirile la Departamentul Comerþului
ºi la Departamentul Energiei, ca ºi la
AMRO, confirmã interesul marcant al
companiilor ºi al Administraþiei america-
ne pentru zona energiei, agro-industriei,
tehnologiei informaþiilor ºi comunicaþii-
lor ºi al industriei de sãnãtate. Atingerea
independenþei energetice a României (si-
milar obiectivului propus pentru SUA)
ºi transformarea României într-un expor-
tator net de energie poate constitui un
moment de cotiturã în politica de dezvol-
tare economicã ºi socialã, dar ºi a rele-
vanþei strategice a României în Europa ºi
în zonã”, a subliniat Geoanã.

 „România poate deveni
o poartã de intrare

cãtre Europa”
Modificarea legislaþiei care guvernea-

zã sistemul de acordare a vizelor pentru

cetãþenii români ºi ai altor state central-
europene trebuie sã devinã o prioritate
pentru noul Congres SUA. Implicarea
comunitãþilor etnice din SUA ºi consti-
tuirea neîntârziatã a grupului de prietenie
din Senatul României ºi activarea relaþii-
lor cu omologii lor americani au fost evo-
cate în întâlnirile din Congres ºi la nivelul
comunitãþii româno-americane din Wa-
shington ºi din alte mari aglomerãri urba-

ne din Statele Unite. La toate întâlnirile
cu agenþiile guvernamentale, dar ºi în co-
munitatea academicã din Washington
(CSIS, Brookings Institute, Woodrow
Wilson Center, Georgetown University,
German Marshall Fund) a fost reconfir-
mat interesul pentru o mai intensã cola-
borare cu România ºi cu principalii actori
implicaþi în stabilitatea ºi dezvoltarea ru-
telor de transport, comerþ ºi energie din
Coridorul Sudic, aºa numitul Nou Drum
al Mãtãsii. “Dupã retragerea NATO din
Afganistan în 2014, intensificarea dialo-
gului politic ºi cooperarea economicã
devin vitale pentru întreaga zonã euro-
asiaticã. România poate deveni o poartã
de intrare cãtre Europa a acestui tradiþio-
nal vast coridor transcontinental”, a rei-
terat oficialul român. Totodatã, în cadrul
acestor întâlniri bilaterale a fost confir-
mat interesul oficialilor ºi firmelor ameri-
cane de a participa la  conferinþele tema-
tice organizate de Bucharest Forum ºi
Institutul Aspen România. De asemenea,
a fost încurajatã prezentarea ofertei eco-
nomice româneºti în principalele centre
economice ºi financiare din SUA, în ca-
drul unui road show economic ºi comer-
cial românesc.

Mircea Geoanã a fãcut o vizitã de lucru la
Washington, în perioada 4-11 februarie
2013. Tema centralã a vizitei a fost intensifica-

rea ºi diversificarea Parteneriatului Strategic
dupã alegerile prezidentiale ºi pentru Congres,
respectiv parlamentare, din cele douã þãri.

Este necesarã o vizitã a lui Victor Ponta la Washington
ºi a lui Barack Obama la Bucureºti

Mircea Geoanã la Washington:

Lucrãrile de amenajare a heliportului
de la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
din Craiova au început cu tãierea
vegetaþiei ºi a copacilor din jurul parcãrii

din spatele unitãþii sanitare. Punctul de
aterizare a primit aprobare de la repre-
zentanþii Inspectoratului General de
Aviaþie din cadrul Ministerului Adminis-

traþiei ºi Internelor. Zilele aceste helipor-
tul a fost dat în folosinþã. Primul zbor a
fost de încercare, iar al doilea a avut loc
joi, 7 februarie a.c., când a fost preluat
un pacient cu probleme cardiace ºi dus
la un spital din Bucureºti. „Prima
aterizare pe heliportul de la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova a
avut loc joi, când a fost preluat un
pacient de la cardiologie ºi transportat
pe calea aerului la un spital de profil din
Bucureºti”, a spus dr. Cristina Geormã-
neanu, purtãtor de cuvânt al SCJU
Craiova. În primãvara acestui an punctul
de aterizare va fi asfaltat ºi marcat.

Amenajarea unui heliport în curtea
Spitalului clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova era necesar pentru reduce
timpul de intervenþie în cazurile de
urgenþe. „Degeaba aveam elicopter, dacã
pânã aduceam un pacient cu ambulanþa
de la aeroport la spital mai treceau cel
puþin 30 de minute. În acest fel, cazurile
grave ajung direct la spital ºi sunt
trimise la Unitatea de Primiri Urgenþe.
Pentru un pacient în stare gravã fiecare
minut conteaza”, declara managerul
Spitalului Judetean de Urgenta Craiova,
conf. dr. Florin Petrescu, în momentul
când începea amenajarea heliportului.

Odatã primit elicopterul SMURD, la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova au fost demarate lucrãrile de amenajare a unui heliport. Hangarul
aparatului de zbor va fi situat tot la Aeroportul Craiova, dar în felul acesta va
fi scurtat timpul de reacþie în cazurile de urgenþã majorã cu 30 de minute.
Începând de sãptãmâna trecutã heliportul a fost dat în folosinþã.

Elicopterul SMURD poate ateriza pe heliportul de la spitalElicopterul SMURD poate ateriza pe heliportul de la spitalElicopterul SMURD poate ateriza pe heliportul de la spitalElicopterul SMURD poate ateriza pe heliportul de la spitalElicopterul SMURD poate ateriza pe heliportul de la spital
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Preºedintele Asociaþiei
Studenþilor Timoceni, Aleksan-
dar Najdanovic îi îndeamnã pe
pãrinþii copiilor din Valea
Timocului  sã solicite în baza
Protocolului semnat între
România ºi Serbia, ca micuþii
sã înveþe limba românã. „Mã
adresez cu aceastã ocazie
tututor pãrinþilor din nord-estul
Serbiei,  pentru a face cunos-
cut faptul cã din anul ºcolar
2013-2014, conform avizului
Ministerului Educaþiei  ºi a
Protocolului semnat la 1 martie
2012, între reprezentanþii
permanenþi ai României ºi
Serbiei la UE,  pot opta ºi pot
sã-ºi înscrie micuþii alãturi de
ceilalþi copii care s-au înscris
deja, pentru învãþarea limbii
române, facultativ, în ºcolile
din Valea Timocului”, a  mai
spus preºedintele AST.

Tânãrul Najdanovic a mai

Aleksandar Najdanovic preºedintele Asociaþiei Studenþilor Timoceni:

spus cã pentru obþinerea
acestui opþional,  trebuie sã se
completeze o cerere individualã
sau colectivã care poate fi
solicitatã fie la Consulatul
Român de la Zajecar, fie la
Asociaþia Ariadnae Filum din
Bor,  la Centrul Cultural

Informativ al
Românilor din
Brestovac sau
la  Asociaþia
pentru Tradiþia
ºi Cultura
Românilor
Dunãrea din
Cladovo.
Cererea tip
poate fi obþinu-
tã ºi direct
dupã site-ul
asociatiastu-
dentilortimoce-
ni.ro. „Este

foarte important ca fiecare
solicitant în parte, sã se ducã
cu cererea respectivã la ºcoalã
ºi unitatea de învãþãmânt sã
înregistreze cererea. Dupã
aceea, cererea înregistratã
trebuie sã fie prezentatã la
instituþiile sus menþionate.
Mesajul meu aº dori sã fie
transmis mai departe, din om
în om.

Preºedintele studenþilor
timoceni a mai subliniat ºi
ideea cã limba românã este în
primul rând o limbã europeanã
iar cunoaºterea acestei limbi va
asigura dezvoltarea nord-
estului Serbiei din punct de
vedere social ºi economic. „Va
permite deschiderea unor noi
locuri de muncã ºi evitarea
anului pregãtitor pentru cei
care vor sã studieze în Româ-
nia”, a mai spus Najdanovic.
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Zeci de cetãþeni de etnie romã
din cartierul Faþa Luncii din Cra-
iova, în parteneriat cu reprezen-
tanþii mai multor ONG-uri au ar-
borat ieri, steagul românesc în faþa
caselor ca o reacþie la situaþia pro-
vocatã zilele trecute, de unii lider
ai minoritãþii maghiare din Þinu-
tul Secuiesc. Evenimentul a fost
organizat la iniþiativa lui Romeo

Tiberiade, preºedintele Centrului
de Resurse, Dezvoltare ºi Inclu-
ziune Socialã (CREDIS), care a
spus cã prin aceastã acþiune s-a
dorit sã se atragã atenþia, cã toþi
romii din Bãnie, se considerã ro-
mâni, iar drapelul acestei þãri, in-
diferent de zonã, este unul singur,
cel al României. “Noi am vrut sã
dãm efectiv un exemplu, sã trans-

mitem un mesaj cãtre toþi cetãþe-
nii României ºi sã spunem foarte
clar cã steagul României face par-
te din simbolurile acestei þãri, care
trebuiesc respectate cu sfinþenie.
Am organizat acest eveniment
pentru a protesta faþã de ce s-a
petrecut în judeþele care nu arbo-
reazã sau au dat jos de pe clãdiri
drapelul românesc.  România are
câteva simboluri ºi mã refer aici
la imnul naþional, la Constituþia
þãrii,  la stema þãrii, la ziua naþio-
nalã ºi nu în ultimul rând, la stea-
gul României. Potrivit Constituþiei,
suntem obligaþi sã respectãm aces-
te simboluri. ªi noi þiganii suntem
români ºi vrem sã trãim în pace
cu toþii. Dacã suntem toþi români,
asta înseamnã cã alte steaguri nu
au ce cãuta pe instituþiile publice,
indiferent de unde ar fi ele. Astãzi
s-a arãtat cã romii din Faþa Luncii
nu ºtiu sã scoatã doar sãbile, aºa
cum de multe ori s-a scris în pre-
sã, romii din Craiova ºtiu sã scoa-
tã ºi drapelul þãrii ºi sã-l arboreze
cu mândria de a fi român...”, a
declarat Romeo Tiberiade.

La finalul unui alt an de obser-
vaþie, indicele anual al preþurilor re-
zidenþiale EPS pentru România ara-
tã clar o stabilizare a preþurilor, cu
o reducere a acestora pe plan naþi-
onal de numai -0,8% pentru 2012,
dupã scãderi anuale de aproxima-
tiv -5% pentru 2010 si 2011.

„Indicele trimestrial sugereazã
ca preþurile de pe piaþa naþionalã
au scãzut cu -2,2% în ultimul tri-
mestru al lui 2012, dar acest lucru
poate fi atribuit fluctuaþiilor sezo-
niere manifestate în cadrul unei
tendinþe de stabilizare.  Dupã Ca-
pitalã, pe locul doi din punctul de
vedere al performanþei se claseazã
Zona Dunãre - Marea Neagrã, cu
o creºtere pozitivã a indicelui anual
în 2012 ºi o uºoarã reducere în
ultimul trimestru al anului”, se pre-
cizeazã în comunicatul de
presã remis de Eurobank.

Modificarea medie a pre-
þului la cinci ani pare a fi clar
negativã pentru toate Zone-
le, cu precãdere pentru cã în-
ceputul acestei perioade a
fost marcat de apogeul pre-
þurilor de pe piaþã înregistra-
te la finalul lui 2007. La nivel
de Zone geografice, capitala
conduce la scãderile cumu-
late pe o perioadã de 5 ani,
cu o medie de -12,7% pe an,

Pe piaþa imobiliarã

Eurobank Property Services a anunþat ieri, lansarea noii
ediþii a indicelui preþurilor imobiliare pentru piaþa rezidenþia-

lã din România, care acoperã evoluþiile din trimestrul al
patrulea al anului 2012 ºi indicii anuali pentru întregul an
2012. Cu includerea ultimelor cifre anuale, indicii acoperã

istoric opt ani integrali în acest moment.

în timp ce rata medie a scãderii na-
þionale este de -9,1%.

Majoritatea celorlalte oraºe mari,
în afara capitalei, au înregistrat, de
asemenea, o creºtere în ultimul tri-
mestru, Brãila, Galaþi ºi Ploieºti pre-
zentând cele mai optimiste evoluþii,
în timp ce Timiºoara, Craiova ºi
Cluj-Napoca au înregistrat perfor-
manþe negative în trimestrul al pa-
trulea. Primele trei oraºe înregistrea-
zã performanþe pozitive similare ºi
la nivel anual. „Prin urmare, indicii
anuali finali pentru 2012 sugereazã
o stabilizare a preþurilor imobiliare
cu un model consecvent de domi-
nare a tendinþei de creºtere de cãtre
centrele urbane majore, relevatã de
indicii trimestriali ai ultimei perioa-
de”, se mai precizeazã în comuni-
catul de presã.
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Potrivit lui Marinescu, deci-
zia UE de prelungire cu încã un
an a perioadei de accesare ºi
cheltuire a fondurilor europene
alocate României pentru perioa-
da 2007-2013 este un lucru ex-
trem de important pentru noi, în
condiþiile în care „suntem cam-
pioni la semnare de contracte”
ºi „pe penultimul loc” în ceea ce

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

Europarlamentarul PDL Marian
Jean Marinescu, vicepreºedinte al Gru-

pului PPE din Parlamentul European,
solicitã Ministrului Fondurilor Europe-

ne sã facã publice stadiile de implemen-
tare a tuturor contractelor cu fonduri

europene ºi care sunt motivele pentru
care acestea nu se finalizeazã.

priveºte absorbþia.    „Pentru
investiþii, trebuie sã ne uitãm
spre Europa, pentru cã de la
Bucureºti nu prea vin bani pen-
tru acest capitol, dupã cum ve-
dem în Bugetul de stat pe acest
an. În Consiliul European s-a
ajuns la un acord pe bugetul pen-
tru 2014-2020. Pentru România
este un buget bun, pentru cã este

în creºtere faþã de 2007-2013 ºi
ne aduce ºi unele facilitãþi im-
portante. Dacã ne referim la pe-
rioada care se încheie în acest
an, s-a prelungit termenul în
care se pot accesa ºi cheltui ba-
nii alocaþi României pentru 2007-
2013, pana in 2016”, a spus Ma-
rian Jean Marinescu, preºedin-
tele PDL Dolj, duminicã în ca-
drul unei conferinþe de presã.

11,47% - stadiul
absorbþiei fondurilor
europene

Vicepreºedintele Grupului
PPE a spus cã solicitã ministru-
lui Fondurilor Europene sã facã
publice toate contractele cu fi-
nanþare europeanã ºi motivele
pentru care acestea nu se imple-
menteazã. „Dacã intrãm pe site-
ul oficial, vedem cã sunt 68 mi-
liarde de euro contractate. Este
foarte bine cã s-a mai prelungit
cu un an perioada în care aces-
te contracte pot fi implementa-

te, ca noi sã primim banii de
la UE. Eu cer ca Ministerul
Fondurilor Europene sã facã
publicã situaþia acestor con-
tracte: unde sunt, în ce sta-
diu sunt ºi care sunt motive-
le pentru care nu se imple-
menteazã?  Pentru cã se dis-
cutã foarte mult de creºterea
ratei absorbþiei, trebuie sã se
spunã ºi ce facem ca sã creº-
tem aceastã ratã? Care sunt mo-
tivele pentru care constatam în
prezent o atât de mare diferenta
între gradul de contractare
(77,58%) ºi stadiul absorbþiei
fondurilor europene (11,47%)?
Se poate face ºi trebuie fãcutã o

prezentare a contractelor, a be-
neficiarilor acestora, care este
stadiul de implementare a aces-
tora, ce s-a fãcut pentru imple-
mentarea contractelor de cãtre
autoritatea naþionalã, regionalã,
consultantii, toti cei care au res-
ponsabilitãþi in acest sens”, a
spus Marinescu.

Marian Jean Marinescu, vicepreºedintele PPE:

 „Cred cã rãspun-
zând acestor întrebãri,
Ministerul Fondurilor
Europene ar putea gãsi
pânã la urma soluþiile
potrivite pentru a
creºte gradul de
absorbþie a fondurilor
europene, care se afla
la un nivel mai mult
decât modest în
comparaþie cu partea
de contractare a
acestor fonduri”

În motivarea cererii de intrare în insol-
venþã a Oltchim este menþionat cã în lipsa
lichiditãþilor în patrimoniul societãþii ºi a in-
suficienþei fondurilor bãneºti disponibile nu
pot fi achitate datoriile exigibile cãtre credi-
tori. Conform situaþiei centralizate a credi-
torilor societãþii din 24 ianuarie 2013, crean-
þele exigibile se ridicã la 2,674 miliarde lei.
Remuneraþia administratorului judiciar de-
semnat - consorþiul format din Rominsolv
SPRL, companie reprezentatã de Gheorghe
Piperea, ºi BDO Business Restructuring
RPRL, reprezentatã prin partener coordo-

Tabelul definitiv al creanþelor Oltchim va fi afiºat în 24 aprilie 2013,
valoarea acestora ridicându-se la 2,682 miliarde lei, aproximativ 606

milioane euro, potrivit sentinþei Tribunalului Vâlcea, document transmis de
societate Bursei de Valori Bucureºti.

nator Niculaie Bãlan - pânã la confirmarea
sau înlocuirea sa de cãtre adunarea credito-
rilor sau creditorul care deþine cel puþin 50%
din valoarea creanþelor a fost stabilitã la 8.000
lei lunar. Termenul limitã pentru depunerea
creanþelor a fost stabilit pentru data de 18
martie 2013, iar termenul pentru afiºarea
tabelului preliminar al creanþelor pentru 8
aprilie 2013. Termenul pentru afiºarea tabe-
lului definitiv al creanþelor este 24 aprilie
2013. Prima ºedinþã a adunãrii generale a
creditorilor va avea loc în 15 aprilie 2013,
conform sursei citate.

Cele mai mari sume alo-
cate pe locuitor pentru dru-
muri judeþene ºi comunale
le regãsim în judeþele Hu-
nedoara (40 lei/persoanã),
Alba (38 lei/persoanã) ºi
Sãlaj (37 lei/persoanã), iar
cele mai mici în judeþele Ga-
laþi (13 lei/persoanã), Bra-
ºov (12 lei/persoanã), iar pe
ultimul loc, Ilfov (8 lei/per-
soanã). Judeþele în care s-
au alocat cele mai mari
sume pe locuitor pentru echilibrarea bu-
getelor locale în anul 2013 sunt Tulcea
(161 lei/persoanã), Botoºani (157 lei/per-
soanã) ºi Teleorman (155 lei/persoanã).
Cele mai mici sume pe locuitor au fost
alocate în judeþele Braºov (63 lei/persoa-
nã), Cluj (56 lei/persoanã) ºi Ilfov (35
lei/persoanã).  2% din sumele pentru dru-
muri judeþene ºi comunale vin în judeþul
Satu Mare. Adicã pentru fiecare sãtmã-
rean este alocatã o sumã medie de 23 lei
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Suma totalã aloca-
tã din TVA pentru

drumuri judeþene ºi
comunale este de
368,3 mil. lei, la

care se adaugã încã
1,72 mld lei pentru

echilibrarea bugete-
lor locale, în buge-

tul anului 2013.

pentru drumuri judeþene ºi comunale în
acest an. La aceºtia se mai adaugã 104
lei pentru echilibrarea bugetelor locale.
„Într-un top al sumelor alocate pe per-
soanã în acest scop, judeþul Satu Mare
se aflã pe locul 18 pentru sumele defal-
cate din TVA destinate drumurilor jude-
þene ºi comunale ºi pe locul 23 pentru
echilibrarea bugetelor locale din cele 41
de judeþe analizate”, a precizat Andreea
Paul Vass într-un comunicat de presã.
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Majoritatea apelurilor false
ºi abuzive au avut la celãlalt
capãt al firului copii, tineri,
persoane cu probleme psihi-
ce ºi au fost în mare parte

realizate de pe cartele
prepay. De obicei, mulþi din
cei care sunã fãrã a avea o
urgenþã solicitã informaþii
legate de diverse numere de
telefon, adreseazã injurii
operatoarelor, cer legãtura
cu diverse instituþii sau
persoane publice ori solicitã
sfaturi medicale. De altfel,
69 de persoane au fost
sancþionate anul trecut,
conform legii, pentru apeluri
false ºi abuzive cãtre
numãrul 112.

Potrivit legislaþiei în
vigoare, este consideratã
alertare falsã utilizarea
intenþionatã a numãrului 112
pentru determinarea alarmã-
rii sau intervenþiei agenþiilor
speciale de intervenþie în
mod nejustificat, pe când
apelarea abuzivã reprezintã
apelarea repetatã, cu rea
intenþie, a numãrului 112 fãrã
ca apelantul sã justifice o
stare care necesitã acþiunea
agenþiilor specializate de
intervenþie sau apelarea
numãrului 112 pentru a aduce
injurii operatorilor. Apelarea
abuzivã a Numãrului Unic
pentru Apeluri Urgenþã 112
se sancþioneazã cu amendã
de la 500 de lei la 1.000
de lei.

Cele mai multe apeluri,
transferate cãtre Ambulanþã
Statistica pe anul 2012

realizatã de Serviciul de
Telecomunicaþii Speciale
(STS) aratã cã din cele peste
700.000 de apeluri la 112, în
judeþul Dolj, cele mai multe
au fost transferate cãtre

Ambulanþã – 56.69%, Poliþie
– 26.93%, Pompieri –
SMURD – 13.87% ºi Jan-
darmerie – 2.50%.

Pe parcursul anului trecut,

Inspectoratul de Poliþie al
Judeþului Dolj a rãspuns la
25.873 de apeluri prin Siste-

mul Naþional Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112, din
care 12.362 venite din mediul
urban ºi 13.511 venite din
mediul rural.

În urma preluãrii acestor
apeluri ºi direcþionãrii poliþiº-
tilor cãtre locul evenimente-
lor s-a asigurat intervenþia
într-un timp de sub 10 minute
în 16.029 cazuri, pânã în 15
minute în 4.428 apeluri, în
maxim 20 minute în cazul a
3.298 apeluri, iar în 2.100
cazuri poliþiºti au ajuns dupã
20 minute de la apel.

Doar 1 din 4 cetãþeni UE
cunoaºte faptul cã 112 este

Numãrul European de Urgenþã
Potrivit autoritãþilor, un alt

semnal de alarmã ar trebui
sã-l reprezinte faptul cã, la

nivel european, doar 1 din 4
cetãþeni ai UE cunoaºte cã
112 este Numãrul  de Urgen-
þã pe care îl poate apela în
toate þãrile Uniunii Europene.

Iar aceastã lipsã de
informaþii persistã
de câþiva ani.
Tocmai din acest
motiv, începând cu
2009, în mai mult de
25 de þãri din Euro-
pa sunt organizate
activitãþi de sensibi-
lizare a populaþiei cu
ocazia celebrãrii
Zilei Europene 112
care are loc pe 11
februarie în fiecare
an. Promovarea
apelului 112 este cu
atât mai importantã
având în vedere
numãrul tot mai
mare de cetãþeni
care cãlãtoresc
cãtre locul de
muncã, cãtre locul
unde îºi defãºoarã

studiile sau în vacanþe.
În acest an, numãrul de

þãri care au organizat Ziua

112 a fost mai mare ca
niciodatã. În majoritatea

statelor europene au avut loc
sesiuni de informare ºi
prezentãri despre 112 în
ºcoli,  Ziua Uºilor Deschise
ºi vizite în centrele de urgen-
þã 112. Mai multe þãri au ales
ca în 2013, sã sãrbãtoreascã
Ziua 112 în jurul conceptului

de resuscitare cardio-
pulmonarã (CPR),
întrucât cei mai mulþi
europeni nu ºtiu cum sã
efectueze procedurile
de resuscitare.

„Numãrul semnifica-
tiv de þãri care organi-
zeazã Ziua Europeanã
112 subliniazã importan-
þa creºterii gradului de
conºtientizare la nivelul
UE, în special pe
parcursul acestui An al
Cetãþenilor. Niveluri
mai bune de sensibiliza-
re ºi calitate a serviciu-
lui 112 ar reprezenta, cu
siguranþã, un mare
beneficiu pentru cetãþe-
nii europeni care se

deplaseazã în cadrul Pieþei
Unice precum ºi pentru

serviciile de urgenþã care fac
eforturi sã rãspundã sutelor
de milioane de apeluri de
urgenþã pe care le primesc în
fiecare an”, a comentat
Olivier Paul Morandini,
Preºedintele Asociaþiei
Europene a Numãrului de
Urgenþã, EENA.

Campanie pentru promovarea
Numãrului Unic 112

ªi în România, anul trecut,
Serviciul de Telecomunicaþii
Speciale, în calitate de admi-
nistrator al Sistemului Naþio-
nal Unic pentru Apeluri de
Urgenþã, a desfãºurat nume-
roase activitãþi de educare –
informare. Astfel de acþiuni
au avut loc în zonele turistice
montane ºi pe litoral, în gãri,
aerogãri, trenuri, în staþiile de
metrou ºi pe principalele
drumuri naþionale. De aseme-
nea, au fost difuzate spoturi
112 la posturile de radio ºi
televiziune, au avut loc vizite
ale elevilor în dispeceratele
112, a avut loc o amplã
acþiune desfãºuratã în parte-
neriat cu Biserica Ortodoxã
Românã, dar ºi multe alte
activitãþi punctuale.

„Sistemul Naþional Unic
pentru Apeluri de Urgenþã 112
a devenit, în doar câþiva ani,
unul dintre cele mai prestigioa-
se ºi de încredere servicii puse
de cãtre stat în slujba salvãrii
vieþii oamenilor, a protejãrii
proprietãþii ºi a mediului. Este
un adevãrat brand naþional.
Numãrul 112 face parte din
cotidian, este parte a societãþii
ºi îºi confirmã zilnic, minut cu
minut, utilitatea. Dacã 112
nu ar fi existat el ar fi trebuit
inventat”, a spus general
inginer Marcel Opriº,
directorul Serviciului
de Telecomunicaþii Speciale.

Anul trecut, la Numãrul Unic de
Urgenþã 112, din judeþul Dolj au
fost primite ºi tratate nu mai pu-
þin de 722.974 de apeluri. Cele mai
multe, peste 70%, s-au dovedit a
fi însã false. În aceste condiþii, ieri,

de Ziua Europeanã 112, autoritã-
þile i-au avertizat încã o datã pe
cei care sunã abuziv sã nu încar-
ce inutil liniile de urgenþã, întru-
cât un apel fals poate însemna
pierderea unei vieþi.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Dolj: Peste 700.000 de apeluri la 1Dolj: Peste 700.000 de apeluri la 1Dolj: Peste 700.000 de apeluri la 1Dolj: Peste 700.000 de apeluri la 1Dolj: Peste 700.000 de apeluri la 112, anul trecut12, anul trecut12, anul trecut12, anul trecut12, anul trecut

Numãrul pan-european de urgenþã 112 a fost creat în
1991. În aprilie 2005, Sistemul Naþional Unic pentru Apeluri
de Urgenþã 112 a devenit operaþional în toatã România.
Începând cu anul 2008, 112 este unicul numãr de urgenþã
care poate fi folosit de pe orice telefon fix, telefon public
sau mobil pentru a ajunge, gratuit, la serviciile de urgenþã
(ambulanþã, pompieri ºi poliþie) în orice þarã a Uniunii
Europene. Ultimul Eurobarometru al Comisiei Europene,
referitor la numãrul unic european de urgenþã 112, aratã cã
România se aflã pe primele locuri în ceea ce priveºte
informarea ºi educarea populaþiei în UE.
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„Căluşul nu înseamnă că pui
pe tine un port popular
şi începi să sari de nebun!”

S-a născut la 3 februarie 1922 şi a
învăţat jocul căluşarilor pe la vreo
10-12 ani, de la nişte bătrâni ai satu-
lui: Ştefan Grăbilă şi Grasu’: „Erau
căluşari pricepuţi cu 70-75 de ani
în urmă. Cu greu reuşeai să intri în
ceata vreunuia, iar dacă nu urmă-
reai comenzile şi nu le executai cum
trebuie mai mâncai şi bătaie! E o
tehnică pentru fiecare pas şi numai
neştiutorii nu-şi dau seama sau nu
reuşesc să vadă diferenţa dintre un
pas şi altul… Astăzi, nu zic că nu se
mai joacă, dar nu mai este ce-a fost
oda tă… Căluşul nu înseamnă că
pui pe tine un port popular şi în-
cepi să sari de nebun! Eu am fesul
ăsta roşu, specific costumului  de
căluşar din Giurgiţa, de când eram
copil. La noi nu se poartă pălărie
la costum, ca în alte părţi. Fesul
roşu dăinuie de sute de an i… De
fapt, şi jocul căluşarilor este de-o
vârstă  cu românii!”, le povestea
Nicolae Veleanu , cu câţiva ani în
urmă, reprezentanţilor Centrului Ju-
deţean pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Dolj.
„E ruşinos să te îmbraci
în căluşar doar pentru puţinul
pe care-l câştigi
în Săptămâna Rusaliilor!”

A fost căluşar o viaţă, vătaf al ce-
tei din Giurgiţa, iar de la el au deprins
tainele jocului toţi cei mai tineri… care
au vrut şi au putut să înveţe. „Eu am
muncit la viaţa mea din greu, dar
mi-a plăcut acest joc şi, mai ales,
portul acesta pe care-l îmbrac cu
bucurie şi, împreună cu ceilalţi că-
luşari, pornim din casă-n casă să
tămăduim bolnavii şi să aducem bi-
nele în viaţa celor care ne primesc.
Mă doare-n suflet că tinerii ăştia nu
vor să mai înveţe dansul sau poate
că nu pot… Te întreabă toţi dacă te
îmbogăţeşti de pe urma Căluşului…
Doamne, cum să te îmbogăţeşti, când
se joacă doar o dată pe an?! Şi, dac-
ar fi aşa, joci Căluşul numai pentru
procopseală sau îl joci că îţi place
ceea ce faci?! E ruşinos să te îmbraci

N-a mai apucat să primească premiul în timpul vieţii… Căminul Cultural din
comună îi va purta numele, iar Rusaliile vor deveni sărbătoarea localităţii

Îmbrăcaţi cu cămăşi lungi, bătrâneşti, cu
pelin, usturoi şi clopoţei la brâu, cu fesurile
roşii pe cap, uimind de fiecare dată cu între-
gul lor ritual… Sunt căluşarii din Giurgiţa,
pe care e imposibil să nu îi fi văzut măcar o
dată, de Rusalii, pe străzile Craiovei, la Ala-
iul Căluşului Oltenesc, ori pe scenele festiva-
lurilor din ţară. Vătaf le-a fost, până în urmă
cu doi ani, bătrânul Nicolae Veleanu – „nea
Bălcescu”, aşa cum îl strigau toţi cei pe care
i-a „şcolit” în tainele căluşului…

„Mi-a plăcut acest joc şi, mai ales, portul
acesta pe care-l îmbrac cu bucurie şi, împre-
ună cu ceilalţi căluşari, pornim din casă-n casă
să tămăduim bolnavii şi să aducem binele în
viaţa celor care ne primesc. Nu ştiu dacă m-oi
lăsa vreodată… Poate numai când n-oi mai
fi!”, mărturisea Nicolae Veleanu. Din păcate,
nu mai e printre noi din aprilie 2011… A ple-
cat „dincolo” la vârsta de 89 de ani, după ce

Programul  „Tezaure
umane vii” – păstrători şi
transmiţători ai culturii tra-
diţionale – reprezintă una
dintre iniţiativele UNESCO
privind salvgardarea, păs-
trarea şi transmiterea patri-
moniului cultural imaterial.
Scopul principal este de a
încuraja statele membre să
adopte acele măsuri prin
care păstrătorii şi transmi-

ţătorii anumitor elemente de patrimoniu cultural imaterial să beneficieze
de o recunoaştere şi de o vizibilitate adecvate în rândul comunităţilor din
care fac parte, al specialiştilor şi al publicului larg. În acelaşi timp, programul
urmăreşte identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului
excepţional al performării în domeniul pentru care se depune candidatura,
sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, con-
tribuind astfel la asigurarea viabilităţii acestuia. Odată cu intrarea în vigoare
a Legii nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, ţara
noastră şi-a asumat, în calitate de stat membru al Convenţiei UNESCO pen-
tru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, elaborarea şi punerea în
aplicare a Programului „Tezaure umane vii”. În prezent, astfel de programe
se desfăşoară în state precum Coreea (căreia, de altfel, îi şi aparţine iniţiati-
va), Japonia, Franţa, Republica Cehă, Ungaria etc. sau se află în diverse
stadii privind elaborarea şi aplicarea în Bulgaria, Turcia, Grecia ş.a.

în căluşar doar pen-
tru puţinul pe care-l
câştigi în Săptămâna
Rusa li ilor! Nu şt iu
dacă m-oi lăsa vreo-
dată… Poate numai
când  n-o i mai  fi!”,
mărturisea bătrânul.

Şi-a însoţit ucenicii, pentru ultima
dată, la 23 mai 2010, când ceata a parti-
cipat la cea de-a XII-a ediţie a Alaiului
Căluşului Oltenesc, manifestare care
se desfăşoară anual, de Rusalii, la Cra-
iova. Şi tot în 2010 avea să participe,
tot pentru ultima dată, la Caracal, la
marele Festival Naţional al Căluşu-
lui Românesc, unde au fost încunu-
naţi cu lauri de juriul de specialitate şi
ovaţionaţi de avizatul public caraca-
lean (ca, de altfel, la fiecare ediţie a aces-
tui mare festival la care ceata de călu-
şari din Giurgiţa a participat). Aici l-au
cunoscut pe Nicolae Veleanu specia-
lişti de seamă ai etnologiei româneşti,
ca prof.dr. Ion Ghinoiu sau conf. univ.
dr. Narcisa Ştiucă, iar maestrul core-
graf Florin Teodorescu avea să întoc-
mească referatul de specialitate care a
însoţit candidatura reputatului vătaf la
titlul de „Tezaur uman viu”.
Patru dosare de candidatură,
o singură propunere acceptată
din judeţul Dolj

Propunerea a venit din partea Cen-
trului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Dolj, urmare a Adresei nr. 145 din 1
februarie 2010 prin care Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Cultural Na-

ţional solicita candidaturi din partea
unor persoane ori instituţii care să în-
deplinească toate condiţiile de eligi-
bilitate. Patru dosare au fost întocmi-

te de reprezentanţii instituţiei: pentru
Ştefan Avram – rapsod popular (ca-
val, fluier, cimpoi) din satul Comoş-
teni, comuna Gângiova, Marin Sima
– rapsod popular (vioară şi voce) din
satul Zăval, comuna Gighera, Ion
Streaţă – rapsod popular (vioară şi
voce) din satul Ohaba, comuna Meli-
neşti, şi vătaful de căluşari Nicolae
Veleanu, din comuna Giurgiţa.

«Potrivit Regulamentului de acor-
dare a titlului de „Tezaur uman viu”,
dosarul fiecărui candidat trebuia să
cuprindă acordul scris al persoanei
propuse cu privire la depunerea can-
didaturii, declaraţia pe propria răs-
pundere privind veridicitatea infor-
maţiilor, dar şi un referat de specia-
litate, întocmit de un specialist. Sin-
gura propunere acceptată din jude-
ţul Dolj a fost cea a lui Nicolae Ve-
leanu», a explicat Nicolae Dumitru,
referent în cadrul Centrului Jude-
ţean pentru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţionale Dolj.
Primarul Viky Bonea: „Cu aşa
tradiţie şi ceată de căluşari,
ar fi păcat să nu organizăm de
Rusalii sărbătoarea comunei”

Bătrânul căluşar s-a grăbit însă
„dincolo” şi nu a mai apucat să pri-
mească în timpul vieţ ii diploma ce
însoţea titlul. Aceasta i-a fos t acor-
dată post-mortem pe data de 29 no-
iembrie a anului trecu t, în cadrul
unei ample manifestări care s-a des-
făşurat la Muzeul Ţăranului Român
din Bucureşti, fiind însoţită de un
premiu în bani, de 1.000 de lei. Suma

va fi folos ită pent ru realizarea unei
plăci comemorative care va fi am-
plasată pe clădirea Căminului Cul-
tural din Giurgiţa, care, la propune-
rea autorităţilor publice locale şi cu

acordul celor judeţene, va primi nu-
mele lui Nico lae Veleanu.

„Hotărârea a fost luată în Consi-
liul Local Giurgiţa, apoi am depus pro-
iectul spre aprobare la Consiliul Ju-
deţean Dolj şi acum aşteptăm. Tre-
buie s ă mai completăm dosarul cu
nişte acte care ni s-au cerut şi cât de
curând vom avea decizia. De Rusalii
(n.r. – pe 23 iunie) sau chiar mai repe-
de, poate prin aprilie, vom organiza
în comună o amplă manifestare. Vom
aşeza o placă comemorativă pe clă-
direa Căminului Cultural, vom face şi
o sfeştanie…», a declarat Viky Bo-
nea, primarul localităţii Giurgiţa.

Acesta spune că şi-ar dori ca şi
Zilele comunei – sărbătorite, în anii

trecuţi, de Sfânta Maria, însă fără
consecvenţă – să aibă loc, de-acum
înainte, tot de Rusalii. „Din câte ştiţi,
cad tot timpul la şase săptămâni după
Paşti, sâmbăta şi duminica, aşa că ar
fi potrivit. În plus, ne reprezintă că-
luşul şi ar fi păcat să nu organizăm
de Rusalii sărbătoarea comunei, când
avem o ceată de căluşari vestită şi o
aşa tradiţie în localitate”, a adăugat
primarul Viky Bonea. Speranţa sa, ca
şi a reprezentanţilor Centrului Jude-
ţean pentru Conservarea şi Promo-
varea Culturii Tradiţionale Dolj, este
că de-acolo, de sus, „nea Nicolae”
să se bucure că localitatea nu l-a ui-
tat, iar activitatea sa a fost apreciată
la adevărata valoare…

mai bine de şapte decenii a fost în fruntea
cetei de căluşari din Giurgiţa, nemaiapucând
să primească, în timpul vieţii, titlul de „Te-
zaur uman viu”.

Propunerea de acordare a distincţiei a ve-
nit din partea Centrului Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Dolj, fiind singura acceptată din judeţul Dolj
dintre cele patru înaintate Ministerului Cul-
turii. Festivitatea s-a desfăşurat, la sfârşitul
anului trecut, la Muzeul Ţăranului Român din
Bucureşti, iar diploma a fost însoţită de un
premiu de 1.000 de lei. Banii vor fi folosiţi
pentru realizarea unei plăci comemorative ce
va fi amplasată pe clădirea Căminului Cultu-
ral din localitate, care îi va purta numele. Eve-
nimentul se va desfăşura în această primăva-
ră, spune primarul Giurgiţei, Viky Bonea, tot
atunci urmând să fie sărbătorite, de-acum îna-
inte, Zilele comunei.

Fostul vătaf al căluşarilor din Giurgiţa, Nicolae Veleanu,
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social

Pânã pe 20 februarie,
reprezentanþii Petrom ºi
experþii Fundaþiei NESsT,
rãspund întrebãrilor tuturor
celor care doresc sã partici-
pe în competiþie, în cadrul
unor conferinþe programate
în mai multe oraºe ale þãrii.
Ieri a fost rândul Craiovei.
În cadrul întâlnirii care s-a
desfãºurat la Hotel Europe-
ca, participanþii au aflat
detalii despre: conceptul de
afacere socialã ºi evoluþia
acestuia în România; mode-

lul de business social ºi
ºansele pe care acesta le
are ca sã contribuie la
dezvoltarea economicã a
þãrii noastre; cine se poate
înscrie în „Fabricat în Þara
lui Andrei”; detalii despre
completarea formularelor de
aplicare; detalii despre
procesul de evaluare ºi
criteriile de selecþie, etapele
de proiect. “Am organizat

La sfârºitul lunii ianuarie, Petrom a lan-
sat cea mai mare competiþie adresatã tutu-
ror celor care vor sã dezvolte afaceri so-
ciale în comunitãþile locale din România.
Este vorba de “Fabricat în þara lui Andrei”,
un proiect în cadrul cãreia zece proiecte
urmeazã sã primeascã finanþare în valoare

totalã de pânã la 350.000 de euro. Compe-
tiþia este organizatã în parteneriat cu Fun-
daþia NESsT ºi se adreseazã ONG-urilor,
PFA-urilor (persoane fizice autorizate),
SRL-urilor ºi întreprinderilor individua-
le. Cei interesaþi se pot înscrie în “Þara
lui Andrei”pânã pe data de 4 martie a.c.

Paginã realizatã deALINA DRÃGHICI

aceste întâlniri informative
pentru a vorbi despre aface-
rile sociale ºi despre cum
pot deveni o soluþie pentru
problemele societãþii româ-
neºti”, a declarat un repre-
zentant al Fundaþiei NessT.

“Afacerile fabricate
în Þara lui Andrei
vor avea un impact
social vizibil”

Pentru a se înscrie în
competiþia intitulatã suges-

tiv “Fabricat în Þara lui”
participanþii trebuie sã aibã
o idee care corespunde
unei probleme sociale ºi
poate deveni o afacere
funcþionalã. În luna martie,
un juriu va selecta 20
dintre cele mai bune idei,
iar iniþiatorii vor beneficia
de pregãtire ºi consultanþã
pentru a-ºi transforma
ideea în plan de afaceri.

Totodatã, cei 20 de finaliºti
vor primi sprijin financiar în
limita a 1.500 de euro
pentru a realiza o cercetare
localã în comunitãþile
vizate. Pânã la finele
anului, din cei 20 de fina-
liºti, zece vor primi finan-
þãri pentru demararea
afacerilor sociale. În luna
noiembrie a acestui an,
cele 20 de planuri de
afaceri vor fi evaluate ºi se
vor alege zece câºtigãtori,
iar fiecare din aceºtia va

primi finanþare nerambur-
sabilã pentru iniþierea
afacerii. De asemenea, vor
beneficia de consultanþã
din partea experþilor “Fa-

bricat în Þara lui Andrei”,
timp de aproximativ un an.
“Astfel, afacerile fabricate
în Þara lui Andrei vor avea
un impact social vizibil prin
locurile de muncã pe care
le creeazã ºi vor oferi un
model de dezvoltare dura-
bilã pentru comunitãþile din
întreaga þarã”, au mai spus
reprezentanþii NESsT în
cadrul conferinþei care s-a
desfãºurat ieri la Craiova.

28 de comunitãþi
eligibile

Proiectul “Fabricat în
Þara lui Andrei” are douã
obiective: sã creeze locuri
de muncã ºi sã rezolve o
parte din problemele
sociale ale comunitãþilor
româneºti. A fost gândit
sub forma unei competiþii
complexe care, în primul
rând, educã participanþii în
spiritul antreprenoriatului

social, apoi le oferã aces-
tora finanþare pentru a
pune pe picioare o afacere
sustenabilã. “În ultimii doi
ani, întreprinderile sociale
pe care NESsT le-a ajutat
sã se dezvolte în zece þãri
din Europa Centralã ºi de
Est ºi America Latinã, au
înregistrat, în ciuda creizei
economoce, o creºtere de
68% a numãrului de locuri
de muncã oferite persoa-
nelor aflate în dificultate.
Aceasta este dovada vie a
faptului cã întreprinderile
sociale au capacitatea dea
rezolva, în mod sustenabil,
probleme sociale dintre
cele mai grave – spre
exemplu prin crearea de
locuri de muncã în comuni-
tãþie în care este mai mare
nevoie de ele”, au mai
precizat reprezentanþii
NESsT.

Comunitãþile acceptate
în competiþia “Fabricat în
Þara lui Andrei” sunt în
numãr de 28: Meriºani,
Bãbana (Argeº), Zemeº,
Moineºti, Comãneºti
(Bacãu), Suplacu de
Barcãu, Abrãmuþ (Bihor),
Corbu (Constanþa), Mo-
reni, Gura Ocniþei, Mã-
neºti, Selaru (Damboviþa),
Independenþa, Schela
(Galaþi), Clejani, Ghimpaþi,
Bucºani (Giurgiu), Bustu-
chin, Hurezani (Gorj),
Icoana (Olt), Bãicoi,
Boldeºti-Scãieni, Telega
(Prahova), Marca (Sãlaj),
Siliºtea, Poeni (Teleor-
man), Guºoeni (Vâlcea),
Burcioaia (Vrancea).

“Þara lui Andrei” susþine proiecte inspirând comunitãþile din România
sã intre în acþiune ºi sã-ºi schimbe viaþa în domenii-cheie: crearea de
locuri de muncã, acces la educaþie non-formalã ºi cultivarea spiritului
civic. Valorile „Þãrii lui Andrei” sunt spiritul civic, spiritul de întreprinzã-
tori, educaþia (non-formalã) ºi inovaþia. “Þara lui Andrei” este o mare
comunitate orientatã cãtre soluþii, o comunitate a celor care nu se dau

NESsT este o organizaþie non-profit internaþionalã ce îºi propune sã
rezolve probleme sociale critice în þãrile cu pieþe emergente prin dezvol-
tarea ºi susþinerea întreprinderilor sociale. NESsT opereazã în prezent în
Europa ºi America Latinã. La nivel global în cei 15 ani de activitate,
NESsT a lansat 126 de întreprinderi sociale în 10 þãri, a oferit sprijin
financiar de peste 8 milioane de dolari ºi a îmbunãtãþit calitatea vieþii în
mod direct a 280.000 de persoane ºi a peste 2 milioane de oameni în mod
indirect.  De la înfiinþarea sa în 2007 în România, NESsT a organizat 3
competiþii pentru întreprinderi sociale, având în prezent 12 întreprinderi
sociale active în portofoliu. În cei 5 ani de activitate în România NESsT
a oferit suport financiar în valoare totalã de 225.000 Euro.
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Recuperat la sfârºitul lunii ianua-
rie de soldaþii francezi ºi malieni de
sub ocupaþia islamiºtilor, nordul sta-
tului Mali se confruntã acum cu
acþiuni sinugicaºe iniþiate de coman-

douri. Soldaþii malieni estimeazã cã
exploziile din dimineaþa zilei de ieri
s-au produs în partea de sud a ora-
ºului Gao, probabil la punctul de
control La Rota Buren, care fusese

atacat vineri dimineaþa de un kami-
katze islamist ºi apoi sâmbãtã de un
alt kamikatze. Atacul asupra postu-
lui de control avea menirea de a
permite infiltrarea unor comandouri
care sã hãrþuiascã apoi trupele ma-
liene. Atacurile sunt revendicate de
Miºcarea pentru Unicitate ºi Jihad
în Africa de Vest (Mujao), una din
grupãrile înarmate care ocupã de
mai multe luni Gao ºi nordul statu-
lui Mali. Purtãtorul de cuvânt al
Mujao, un anume Abu Walid Sahra-
oui, a revendicat atentatul ucigaº din
noaptea de sâmbãtã spre duminicã,
de la postul de control Buren, ºi a
mai spus cã luptele vor continua
pânã la victorie, având de partea lor
protecþia lui Dumnezeu. „Mujahe-
dinii sunt în oraºul Gao, unde vor
rãmâne”. Mai mulþi islamiºti au fost
uciºi în lupte, a declarat un ofiþer al
armatei maliene, dar jurnaliºtii AFP
n-au fost în mãsurã sã verifice
aceastã informaþie. Situaþia se men-
þine tensionatã ºi militarii francezi
patruleazã alãturi de soldaþi ºi jan-
darmi malieni extrem de nervoºi, în
timp ce elicopterele franceze de

atac Tigre survoleazã zona. Efecti-
vele de islamiºti infiltrate în oraº
sunt reduse, fiindcã foarte mulþi au
fost uciºi, a declarat pentru AFP lo-
cotenent colonelul Mamadu Sana-
ke, fãrã a putea oferi un bilanþ pre-
cis. Este pentru prima datã când is-
lam,iºtii organizeazã un atac contra
unui oraº aflat sub controlul solda-
þilor malieni ºi francezi. Gao, situat
la 1.200 km de Bamako, a fost luat
la 26 ianuarie de sub influenþa gru-
pãrilor islamiste armate legate de Al-
Qaeda, între care ºi Mujao. Dumini-
cã seara, la BFMTV, ministrul Afa-
cerilor Externe, Laurent Fabius, a
admis cã situaþia din oraºul Gao nu
este totalmente securizatã. El n-a
exclus posibilitatea unor noi incursi-
uni ale grupãrilor jihadiste, deºi aces-
tea au fost lovite puternic de la înce-
putul intervenþiei militare franceze,
la 11 ianuarie. Cei care au crezut cã
operaþiunea militarã în Mali este doar
o plimbare îºi dau seama acum cã s-
au grãbit, a spus ieri pentru RFI Alain
Vidal, ministrul pentru Relaþia cu
Parlamentul, care considerã cã „nu
existã nici un rãzboi uºor”.
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Papa Benedict al XVI-lea va
demisiona pe 28 februarie la ora
20.00, motivînd cã este slãbit din
cauza vîrstei, dupã cum aratã o
declaraþie oficialã de presã citatã
de AFP. Este o decizie fãrã prece-
dent în istoria Vaticanului, aratã
AFP. Informaþia a fost confirmatã
imediat de  purtãtorul de cuvânt al
Vaticanului, citat de AFP. „Papa a
anunþat cã va renunþa la ministerul
sãu la ora 20.00 (21.00 ora Româ-
niei), la 28 februarie. Atunci va în-
cepe perioada «sede vacante» (lo-
cul vacant)”, a precizat Federico
Lombardi. „Ar trebui sã avem un
nou Papã pentru Paºti”, a comple-
tat acesta, în cadrul unei întâlniri
cu presa, adãugând cã un conclav
ar urma sã fie organizat în urmã-

Decizie fãrã precedent
la Vatican:Papa Benedict
al XVI-lea demisioneazã

Cel puþin 36 de persoane au
murit duminicã, în timpul Kumbh
Mela, cel mai mare festival
religios din lume, ce se desfãºoa-
rã în prezent în nordul Indiei, din
cauza unei busculade care s-a
produs în gara oraºului, au
anunþat autoritãþile ieri. Un
purtãtor de cuvânt al Cãilor
ferate indiene pentru nord ºi
centru, Amit Malviya, a declarat
pentru AFP cã dintre cele 36 de
persoane care au murit, 20 au
fost identificate, altele aºteptând
ca rudele sã aparã. Busculada s-a
produs duminicã seara, la Gara
din Allahabad, oraºul unde se
desfãºoarã, o datã la 12 ani,
acest festival religios care a
atras, în acest an, numai în ziua

Cel puþin 36 de morþi în India
în timpul celui mai mare
festival religios din lume

toarele 15-20 de zile de la demisie.
„Dupã ce mi-am analizat conºtiin-
þa în faþa Domnului, în diverse rân-
duri, am ajuns la certitudinea cã
forþele mele, din cauza vârstei mele
avansate, nu mai sunt apte pentru
exercitarea într-un mod adecvat a
ministerului petrinian”, a declarat
Papa în latinã, în timpul consisto-
riului de la Vatican, potrivit tradu-
cerii în francezã realizatã de Vati-
can ulterior. Benedict al XVI-lea,
(nãscut Joseph Alois Ratzinger la
data de 16 aprilie 1927, în Bava-
ria) a fost ales la 19 aprilie 2005,
ca succesor al Papei Ioan Paul al
II-lea. La vârsta de 78 de ani, cât
avea în 2005, era cel mai în vârstã
papã ales de la papa Clement al XII-
lea, în 1730. Acum are 85 de ani.

de duminicã, peste 30 de milioa-
ne de pelerini. Potrivit oficialilor
locali, balustrade ale unui pod din
apropierea gãrii au cedat din
cauza presiunii mulþimii. „Oameni
se odihneau pe balustrade, care
nu au fãcut faþã greutãþii, iar
elementele de fixare au cedat”, a
declarat pentru AFP Ashok
Sharma, un purtãtor de cuvânt al
Guvernului statului Uttar Pra-
desh, unde este localizat Allaha-
bad. Dar ministrul indian al Cãilor
ferate, Pawan Kumar Bansal,
citat de PTI, a negat cã ruperea
unor balustrade s-a aflat la
originea accidentului ºi a apreciat
cã un numãr prea mare de
persoane pe platforme ar fi putut
provoca busculada.

Premierul spaniol, Mariano Rajoy (foto), al cã-
rui nume a fost citat într-un scandal de corupþie,
dar care neagã cã a primit sume de bani la negru,
ºi-a publicat sâmbãtã declaraþiile de venit ºi patri-
moniu. Acest gest de transparenþã din partea lui
Rajoy, primul ºef de Guvern spaniol care îl face,
nu a dezamorsat criticile opoziþiei socialiste, care
îi cere demisia. Socialiºtii sunt de pãrere cã publi-
carea acestor documente nu dovedeºte cã Rajoy
nu a primit sume de bani la negru. Premierul a
promis în urmã cu o sãptãmânã cã va face publi-
ce declaraþiile sale de venit ºi patrimoniu, dezmin-
þind informaþii de presã care îi citau numele pe o
listã cu lideri din cadrul formaþiunii sale politice,
Partidul Popular (PP, conservator) ce ar fi primit,
timp de mai mulþi ani, plãþi oculte provenind de la
întreprinderi private. Rajoy a publicat pe pagina
online a La Moncloa, sediul Guvernului, declara-
þiile sale de venit în perioada 2004-2011 ºi decla-
raþiile de patrimoniu pânã în 2007. În aceastã pe-
rioadã, liderul PP a primit anual între 112.015 ºi
147.620 de euro ca salarii, dar ºi „venituri supli-

mentare, produse de patrimoniul sãu investit în
datoria publicã, în valoare ºi în bunuri imobiliare”,
anunþã Guvernul. În 2007, ultimul an pentru care
sunt furnizate date patrimoniale, bunurile actualu-
lui ºef al Guvernului, aflat la putere din decembrie
2011, atingeau valoarea de 1,4 milioane de euro.
În 2012, fãrã sã fi completat declaraþia de venit
corespunzãtoare, Rajoy doar a declarat cã a înca-
sat suma de 49.893 de euro net, în calitate de ºef
al Executivului. Scandalul a izbucnit ca o bombã
pe 18 ianuarie. Cotidianul de centru-dreapta „El
Mundo” a scris cã Luis Barcenas, un fost trezo-
rier PP, a distribuit, timp de douã decenii, plicuri
cu sume cuprinse între 5.000 ºi 15.000 de euro
unor lideri ai partidului, sume provenind de la în-
treprinderi private. Potrivit „El Mundo”, Rajoy nu
s-a atins niciodatã de aceste plicuri ºi a ordonat sã
se punã capãt acestei practici, în 2009. Însã, la
31 ianuarie, cotidianul spaniol de centru-stânga
„El Pais” a mers mai departe, publicând informa-
þii potrivit cãrora actualul premier ar fi primit, în
perioada 1997-2008, „plãþi în total de 25.200 de

euro pe an”, sub forma unor donaþii provenind de
la ºefi de întreprinderi, dintre care unii fac obiec-
tul unor anchete pentru corupþie. „El Pais” a pu-
blicat, în sprijinul afirmaþiilor sale, fotografii ale
unor conturi manuscrise ce ar fi fost stabilite în
perioada 1990-2008 de cãtre Luis Barcenas ºi de
cãtre alt trezorier PP, Alvaro Lapuerta.

Premierul spaniol, vizat într-un scandal de corupþie,
ºi-a publicat declaraþia de avere

CE ºi-a dat acordul
pentru salvarea bãncii
grupului Peugeot

Statul francez a primit acordul
preliminar al Comisiei Europene
pentru salvarea bãncii PSA Finance, a
grupului PSA Peugeot Citroen, cu
garanþii de 1,2 miliarde de euro pentru
o perioadã de ºase luni, relateazã AFP,
potrivit Mediafax. Banca PSA Finance
oferã finanþare cumpãrãtorilor de
vehicule Peugeot ºi Citroen ºi nu se
mai poate refinanþa din cauza
dificultãþilor grupului PSA. Având în
vedere cã de acest ajutor va beneficia
nu numai banca, ci întreg grupul PSA,
Franþa trebuie sã prezinte Comisiei un
plan de restructurare a producãtorului
auto. PSA Peugeot Citroen a anunþat
sãptãmâna trecutã deprecierea
activelor cu 4,7 miliarde de euro ºi este
pe cale sã raporteze pierderi uriaºe
pentru 2012. În perioada în care va
beneficia de garanþii de stat, PSA s-a
angajat sã nu plãteascã dividende ºi sã
nu rãscumpere acþiuni sau sã ofere
directorilor acþiuni sau opþiuni de
achiziþii de titluri. Autoritãþile franceze
au vorbit despre garanþii totale de 7
miliarde de euro necesare PSA.
Israelul a aprobat
construirea a 90 de locuinþe
într-o colonie din Cisiordania

Ministerul israelian al Apãrãrii a
dat undã verde construirii a 90 de
locuinþe în colonia Beit El, în
apropiere de Ramallah (Cisiorda-
nia), a anunþat ieri ONG-ul anticolo-
nizare israelianã Pacea Acum,
informeazã AFP. Aceastã decizie,
fãcutã publicã printr-un anunþ al
ministerului în cotidianul de dreapta
„Makor Rishon”, are loc cu câteva
sãptãmâni înaintea unei vizite a
preºedintelui american Barack
Obama în Israel ºi în teritoriile
palestiniene. „Este vorba despre
ultima etapã a acestui proces”, a
declarat Hagit Ofran, expert în
problema colonizãrii în cadrul
organizaþiei Pacea Acum. Potrivit
radioului armatei, construcþia ar
putea începe „în zilele urmãtoare”.
„Deºi noul guvern nu a fost încã
format, Executivul în exerciþiu
continuã sã autorizeze construcþiile
în colonii în loc sã le opreascã, ceea
ce nu prevede nimic bun în legãturã
cu ceea ce ar putea face urmãtorul
Cabinet”, a denunþat Hagit Ofran.
Duminicã, Ministerul Apãrãrii a
confirmat deja faptul cã a dat undã
verde planificãrii construirii a 346
de locuinþe în alte douã colonii din
Cisiordania ocupatã.
Proteste „de înaltã tensiune”
în Bulgaria

Bulgaria este cuprinsã de
„proteste de înaltã tensiune”, faþã de
costurile mari ale facturii de energie
electricã, scrie presa sofiotã de ieri,
citatã de Agerpres. Duminicã, zeci de
mii de locuitori din 15 oraºe din þarã
au ieºit pe strãzi pentru a-ºi exprima
nemulþumirea faþã de costurile mari
la întreþinere. Protestele au cãpãtat
dimensiuni de revoluþie, scrie Sega.
La Sofia, ministrul Economiei ºi
Energiei, Delian Dobrev, a fost
agresat cu bulgãri de zãpadã, în
Plovdiv au fost incendiate douã
autoturisme ale societãþii de
distribuire a energiei electrice, în
Varna protestatarii au blocat mai
multe intersecþii ºi s-a ajuns la
ciocniri cu forþele de ordine. Dupã ce
a fost lovit în faþã cu mai mulþi
bulgãri de zãpadã, ministrul Dobrev
a convocat o întâlnire de urgenþã cu
conducerile societãþilor de distribui-
re a energiei electrice, companiile
cehe CEZ ºi EnergoPro ºi cea
austriacã EVN.
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CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menaje-
rã. Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã, nefu-
mãtoare, doresc sã îngrijesc
copil (menaj) sau bãtrâni.
Telefon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU
Restaurant, angajez bucã-
tari. Telefon: 0768/357.485.
Ofer serviciu ca bonã. Te-
lefon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi croito-
rie la comandã angajea-
zã modelieri cu experien-
þã. Telefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

CURSURI
CURSURI DE BUCÃ-
TAR, BRUTAR. Telefon:
0723/508.951.

MEDITAÞII
Meditez limba francezã.
Telefon: 0723/289.891 ºi
0751/654.470.
Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon:
0754/031.894.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri, etc. Tele-
fon: 0722/943.220; 0755/
139.772.

Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 ca-
mere Calea Bucureºti cu
2, comfort I, etaj inferior,
plus diferenþa. 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.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.

Vând apartament 4 ca-
mere, 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 Pleni-
þa. Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp ane-
xe (3 camere cãrãmidã).
Telefon: 0761/824.947.
Vând casã Zãval, Comu-
na Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, 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 te-
ren pretabil amenajare
comercialã Piaþa Chiriac.
Telefon: 0722/226.413.

Anunþul tãu!
S.C. RIRI COM S.R.L. SCOATE LA LICI-
TAÞIE ÎN DATA DE 13.02.2013 LA ORA
1300  AUTOTURISM DACIA LOGAN. INFOR-
MAÞII LA SEDIUL SOCIETÃÞII SAU TE-
LEFON: 0766/495.540.
Teatrul Naþional Craiova organizeazã în
1.03.2013, ora 12.00, licitaþie publicã cu
strigare pentru închirierea unui spaþiu în
suprafaþã de 357,7 mp, situat în incinta
instituþiei, având ca destinaþie servicii
alimentaþie publicã. Documentaþia de li-
citaþie se poate procura de la sediul din
strada “Al. I. Cuza” nr. 11, începând cu
11.02.2013, orele 10-13, documentele de
participare se vor depune la sediul in-
stituþiei pânã la 01.03.2013, ora 10.00. Li-
citaþia va avea loc la sediu. Relaþii la te-
lefon 0251/415.363, interior 206.

Meditez matematicã orice
nivel. Telefon: 0726/522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane ºi
colete ROMÂNIA – ITA-
LIA (MILANO). Plecarea
este vinerea cu plasa-
re la destinaþie. Ofer ºi
cer maximã seriozitate.
Contact: 0763/362.205;
+393/284.662.997.
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 cali-
tate la preþ avantajos. Te-
lefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. 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 garsonie-
rã etaj 1, zona Ciupercã.
Telefon: 0723/223.658.
Vând camerã cãmin Ba-
riera Vâlcii (Spiact). Tele-
fon: 0251/328.244; 0760/
884.433.

Vând urgent locuinþã Cra-
iova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 came-
re în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Vând apartamnet 2 ca-
mere decomandate, bal-
con mare, cu puþine îmbu-
nãtãþiri, zona Ciupercã etaj
4/10. Preþ negociabil. Te-
lefon: 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. Tele-
fon: 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, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 ca-
mere semidecomanda-
te + WC de serviciu, 70
mp, et. 2, cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, Craiova. Telefon:
0757/322.534.

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.
Telefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650
mp str. Fragilor Aleea II.
Telefon: 0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1,
preþ 100.000 negociabil. Te-
lefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
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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

Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþi-
le, teren 400 mp, 2 ieºiri,
vad comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe, gaz,
apã, canal, curte, 161 mp,
preþ 45.000 euro, nego-
ciabil. Informaþii la telefon:
0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000 mp
la intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 12 euro/mp, posibi-
litate parcelare în 2 loturi.
Telefon: 0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã ºi curte Bra-
niºte comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºti plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 ca-
mere, baie, bucãtãrie, încãl-
zire centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – 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 4000 m2  + vie ºi pomi
fructiferi + casã bãtrâneas-
cã pentru demolare, cu ca-
dastru fãcut la 11 km de
Craiova – intravilan. Cedez
4200 m2  tren extravilan –
pentru reparaþii casã. Tele-
fon: 0727/884.205.

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
convenabil. 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), negocia-
bil. 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. Te-
lefon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi
volan, 5 uºi, anvelope noi
varã, înscris în RO, taxele
la zi, preþ negociabil 2500
euro. Telefon: 0763/
803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 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, înmatri-
culatã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 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, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006, în-
matriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând plitã aragaz electric,
masca Mercedes 1900, ra-
diator, roatã cauciuc rezer-
vã. Telefon: 0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzã-
tor încãlzire la gaze sau bu-
telie, arzãtoare gaze sobã,
redactor tub oxigen. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlãrie
fetru nr. 55 nouã – 60 lei;
telefon fix cu numere – 25
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.
Vând vin alb, roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã pei-
saj pãdure. Preþ 25-40 lei.
Telefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator. Te-
lefon: 0351/410.939.
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 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale.
Telefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi be-
letristice, timbre filatelice, se-
rii complete neºtampilate,
Spania, Cuba, Iran, Roma-
nia. Telefon: 0351/468.839.

Vând puieþi salcâm cu dimen-
siunile 0.5-1 cm, puieþi prun ºi
puieþi nuc. Telefon: 0351/
430.880; 0762/278.639.
Vând rãsad de trandafiri
toate culorile ºi leandru cu-
lori alb ºi frez. Telefon: 0351/
430.880. 0762/278.639.
Vând oi convenabil. Tele-
fon: 0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gã-
uri pt. Opel Astra F Cara-
van, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interi-
or, telescop spate pt. Opel
Astra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt. Da-
cia 1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi
ghete piele militari, piese
dacia noi, combinã muzi-
calã stereo 205 nouã, piei
bovinã argãsite, calculator
pentru instruire copii. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoa-
re. 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, negociabil.
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. Tele-
fon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Te-
lefon: 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,
diametru 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
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, pisci-
nã copil, covor persan.
Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. 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,
stare bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã - 100
lei; foarfecã tablã 15 lei; vas
WC fontã cu plutitor 20 lei.
Telefon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del 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
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
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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

Pictez tablouri, portre-
te, peisaje, naturi stati-
ce, icoane ulei ºi foiþã
aur, convenabil. Tele-
fon: 0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
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 nor-
me deviz ºi alte cãrþi tehni-
ce. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 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 butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.

Vând cãrucior pentru
handicap cu antrenare
manualã, nou, 1000
RON, negociabil. Tele-
fon: 0736/311.844.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, pu-
tinã 500 l, butoi 700 l
stejar. Telefon: 0731/
989.215.
Vând aparat de sudu-
rã semiautomat, flux
argon, marca Tele-
lwin, plus mascã pro-
fesionalã electronicã,
preþ 1.500 lei ºi pica-
mer marca Bosh pre-
forator ºi demolator la
preþul de 1.500 lei. Te-
lefon: 0769/880.705.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

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

GARSONIERE
Particular! Cumpãr apar-
tament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Caut cumpãrãtor sau
investitor pentru o mi-
crofermã de flori: tranda-
firi, zambile, frezii ºi pe-
pinierã pomi fructiferi,
culturã de cãpºuni în
sere sau solarii. Telefon:
0351/430.880.

Caut  beneficiar pentru în-
chiriere sau transport de
mãrfuri diverse din judeþ
sau þarã. Posed Dacia
Papuc cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.
Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã.
Telefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã tot
confortul, strada “A. I.
Cuza”, bloc M18E. Tele-
fon: 0770/784.539.
Închiriez apartament pen-
tru familie zona prefectu-
rã. Telefon: 0742/244.476.
Închiriez spaþiu comercial
53 mp, str. “Amaradia” nr.
56, parter bloc (fosta Cofe-
tãrie Amaradia) 5 Euro mp.
Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bila-
teral, pretabil firmã. Te-
lefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer con-
diþionat. 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 gazdã
condiþii bloc. Telefon:
0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2 ca-
mere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau închi-
riez pe termen lung apar-
tament ultracentral, 4 ca-
mere, 2 bãi, mobilat, cen-
tralã termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozita-
te! 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 ca-
mere Ciupercã, mobilat ºi
utilat. Telefon: 0723/207.953.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (de-
pozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.
Închiriez casã, zona Spi-
talul nr. 1, pretabil depo-
zit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile necesa-
re: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, supra-
faþa 111 mp + curtea afe-
rentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

CERERI
Caut sã închiriez garso-
nierã 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
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

Domn serios, 50 ani,
fãrã obligaþii, cu serviciu
în Craiova, caut doamnã
pentru prietenie sau cã-
sãtorie. Telefon: 0740/
895.691.

DIVERSE
MEDICINÃ TRADIÞIO-
NALÃ CHINEZÃ! Trata-
ment: de prevenþie, cu-
rativ ºi de completare a
deficitului în organism
cu produse S.N.B.A.
Aparaturã medicalã
pentru familie. Telefon:
0724/512.304.
Familia Ioanim din Magla-
vit sã sune la 0721/
995.405 pentru recupera-
re terenuri agricole.
Ofer unei pensionare
sub 70 ani adãpost ºi
cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pen-
sionar, doresc, contra re-
tribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
CONDOLEANÞE
TOVARÃªII DIN PAR-
TIDUL ALIANÞA SO-
CIALISTÃ SUNT ALÃ-
TURI DE COLEGUL
LOR, SILVIU SIMION
ªOMÎCU, LA GREAUA
PIERDERE SUFERIN-
TÃ PRIN DECESUL
MAMEI. CONDOLEAN-
ÞE ÎNTREGII FAMILII !
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Plecatã la drum, în toamnã, cu
un singur obiectiv acceptat, câºti-
garea Ligii Campionilor, Oltchim
îºi vede periclitate la maximum
ºansele de a mai prinde un loc în
careul cu aºi al competiþiei, dupã
ce a fost învinsã, duminicã searã,
ºi în cea de-a doua partidã din gru-
pele principale, 24-28, în deplasa-
re, cu Krim Ljubljana. Deznodã-
mânt care le lasã pe „galactice” la
patru puncte în spatele lui Krim ºi
a „cãlãului” lor din runda inaugu-
ralã, Ferencvaros, (35-34 contra
Zvezdei, de asemenea duminicã).

HANDBAL (F) – LIGA CAMPIONILOR

Oltchim, tot mai departeOltchim, tot mai departeOltchim, tot mai departeOltchim, tot mai departeOltchim, tot mai departe
de semifinalede semifinalede semifinalede semifinalede semifinale

În Slovenia, unde sezonul tre-
cut, în acceaºi fazã, Oltchimul se
impunea cu 31-25, Bulatovici a
schimbat prima tabela cu un gol
norocos, însã ºi-a evidenþiat pasa
proastã prin care trece la urmãtoa-
rele acþiuni ofensive, când a fãcut
forþãri în atac ºi nu a putut trimite
mingea peste blocajele gazdelor.
Condiþii în care, forþa Oltchimului
s-a mutat pe partea stânga, unde
Barbosa a slalomat printre adver-
sare ºi a creat faze de gol pentru
coechipiere. În douã situaþii de
ameninþare cu joc pasiv, portughe-

za-spaniolã ºi-a scos echipa cu o
pasã de geniu oferitã Adei Nechi-
ta, dar ºi cu un gol important. Echi-
librul a fost pãstrat însã pentru 13
minute. Vâlcea a început sã-ºi aºe-
ze rândurile tot mai rarefiate în
defensivã, astfel cã croata Pene-
zici a marcat la foc continuu. ªi
acþiunile de atac au fost mai neho-
tãrâte ºi neinspirate, pigmentate cu
greºeli copilãreºti ºi ratãri din po-
ziþii de unu la unu, inclusiv de la
linia de 7 metri. Krim a luat astfel
un avans de patru goluri (13-9,
min. 28) ºi a complicat ºi mai mult
situaþia campioanei României.

Oltchim avea nevoie de o resus-
citare urgentã dupã 10-13 la pau-
zã, iar aºteptãrile s-au îndreptat tot
cãtre Bulatovici. Orgoliul a rãsco-
lit-o pe muntenegrancã, care a
marcat cinci goluri în primele zece
minute, dar Vâlcea tot nu s-a legat
pentru a controla partida, iar slo-
venele au reuºit sã pãstreze în per-
manenþã un ecart de 3-4 goluri în
acest interval. O accidentare a

Andreei Penezici ºi o defensivã mai
bine aºezatã de Paula Ungureanu
au readus pânã la urmã trupa lui
Vestergaard în joc, scor 17-18
(44).

Bulatovici a continuat sã-ºi îm-
bunãtãþeascã substanþial procenta-
jul, însã prea puþin pentru o rãstu-
nare de scor. Muntenegreanca nu
a fost ajutatã de nici o coechipierã
în atac! Suferinþa Oltchimului a
fost desãvârºitã pe final de aceeaºi
Penezici, revenitã în teren, care a
mai tras câteva gloanþe pânã la fi-
nal, suficient ca formaþia lui Tone
Tiselj sã aibã un final fãrã emoþii ºi

o victorie decentã în cont. În pri-
ma fazã a grupelor, Krim a jucat ºi
contra lui U Jolidon Cluj, 28-27 la
Ljubljana ºi 31-23 în Ardeal.

Clasament grupa principalã 2:
1. Krim 4p, 2. Ferencvaros 4p, 3.
Oltchim 0p, 4. Zvezda 0p. Runda
viitoare (16-17 feb.): Oltchim –
Zvezda, Ferencvaros – Krim.

Grupa principalã 1: Buducnost
– Larvik 18-20. Partida Randers –
Gyor s-a disputat asearã. Clasa-
ment: 1. Larvik 4p, 2. Gyor 2p, 3.
Randers 0p, 4. Buducnost 0p.
Runda viitoare (16-17 feb.): Lar-
vik – Gyor, Buducnost – Randers.

“Am jucat mai bine decât cu Ferencvaros în prima etapã, dar tot nu
suntem încã echipa care trebuie. De acum, nu mai trebuie sã facem nici
un pas greºit. Ne trebuie patru victorii din patru meciuri, adicã sã învin-
gem acasã la FTC, douã cu Zvezda, iar pe Krim s-o batem la minimum 5
goluri. Fetele au fost mai determinate astãzi, dar din pãcate, doar jumãta-
te dintre ele. Aºteptãm ca ºi cealaltã jumãtate sã-ºi revinã. În grupa 1 este
clarã treaba, favoritele Gyor ºi Larvik vor merge mai departe, pe când la
noi se joacã. Depinde doar de noi sã fim pe unul din primele douã locuri.
În acest moment, consider cã ºansele noastre la calificarea în semifinale
sunt de 60 la sutã”.

Petre Berbecaru – preºedintele CS Oltchim

Dupã o pauzã de mai bine de
douã luni, cea mai galonatã com-
petiþie intercluburi din lume,
„UEFA Champions League”, stã sã
plece din nou la drum. Capul de
afiº al zilei de marþi este þinut de
încleºtarea de pe „Mestalla”, unde
gazdele de la Valencia vor da piept
cu bogaþii de la Paris Saint Ger-
main. O partidã tare echilibratã,
cel puþin la o primã vedere, expe-
rienþa formaþiei spaniole, o prezen-
þã obiºnuitã a acestei faze de-a
lungul ultimilor ani, venind sã com-
penseze valoarea individualã netã
a jucãtorilor trupei din capitala
Franþei, care are în componenþã,
printre altele, nume precum Zla-
tan Ibrahimovici, Ezequiel La-
vezzi, Javier Pastore sau recent

Fotbalul spectacol se întoarce!
Azi debuteazã optimile Ligii Campionilor

transferatul Lucas Moura.
Referitor la forma de moment,

ambele combatante vin dupã vic-
torii în competiþia internã! Valen-
cia s-a impus cu 1-0 în deplasarea
de la Vigo, urcând pe locul 5, dupã
7 puncte cucerite în ultimele 3
meciuri, în timp ce liderul din He-
xagon a trecut cu 3-1, acasã, de
Bastia, consolidându-ºi astfel o
serie formadabilã începutã în 4
decembrie, în grupele Ligii, la un
2-1 cu Porto, 11 victorii ºi o remi-
zã. Doar Ajaccio lui Mutu a scãpat
de furia parisienilor, 0-0 chiar pe
„Parc des Princes”.

Dacã „liliecii” nu au probleme
de efectiv, PSG nu va putea conta
la aceastã partidã pe serviciile lui
Thiago Motta ºi Thiago Silva (ne-

refãcuþi com-
plet în urma
unor acciden-
tãri), plus Da-
vid Beckham
(deocamdatã
neintegrat în echipã). Conform di-
rectorului sportiv, Leonardo, Bec-
kham ar fi urmat totuºi sã facã
deplasarea la Valencia pentru a asis-
ta la meci.

În celãlalt meci de azi, Celtic,
una din cele douã formaþii ce-au
reuºit s-o învingã pe Barcelona în
acest sezon (1-0 în grupe), va
primi în Scoþia pe liderul din Se-
rie A, Juventus Torino,  care „în
complicitate” cu ªahtior a elimi-
nat-o pe deþinãtoarea trofeului,
Chelsea Londra.

Echipa naþionalã a Nigeriei a câºtigat
pentru a treia oarã în istorie Cupa Africii
pe Naþiuni, dupã ce a trecut, duminicã

Digi Sport 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor
(optimi de finalã, manºa tur): Valencia –
Paris SG.

Digi Sport 2

18:00 – BASCHET (M) – Euro
Challange, faza grupelor: Gaz Metan
Mediaº – Pinar Karsiyaka (Turcia) /
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor
(optimi de finalã, manºa tur): Celtic
Glasgow – Juventus Torino.

Digi Sport 3

19:00 – VOLEI (M) – Liga Campioni-
lor: Arkas Izmir (Turcia) – Zaksa Ked-
zierzyn Kozle (Polonia).

Dolce Sport

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor
(optimi de finalã, manºa tur): Valencia –
Paris SG.

Dolce Sport 2
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor

(optimi de finalã, manºa tur): Celtic
Glasgow – Juventus Torino.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor

(optimi de finalã, manºa tur): Celtic
Glasgow – Juventus Torino.

Eurosport
16:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE –

CM Klingenthal (Germania): DT 140,
calificãri / 17:45 – SCHI ALPIN – CM
Schladming (Austria): concurs pe naþiuni
/ 21:00 – SNOOKER – Open-ul Þãrii
Galilor.

Eurosport 2
15:30 – SNOOKER – Open-ul Þãrii

Galilor / 19:30 – BASCHET (M) –
Eurocupa, optimi de finalã: Riga (Letonia)
– Valencia (Spania) / 21:15 – SNOOKER
– Open-ul Þãrii Galilor.

Nigeria este noua campioanã a Africii
searã, la Johannesburg, cu scorul de
1-0 (1-0), de reprezentativa Burkinei Faso.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat
de  Sunday Mba, în minutul
40, urmare unei faze în care
a greºit Paul Koulibaly, fos-
tul  fundaº a l  lu i  Dinamo
Bucureºti.

Prezenþi a ºaptea oarã într-
o finalã continentalã, “Super-
vulturii” îºi mai adjudecaserã
trofeul suprem în 1980 ºi
1994. De cealaltã parte, Bur-
kina Faso s-a aflat pentru pri-
ma datã într-un ultim act.

Duelul pentru locul trei a
adus câºtig de cauzã selecþi-
onatei statului Mali, 3-1, sâm-
bãtã, în compania Ghanei.
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SPORT LA TV ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Arbitru: Paolo Tagliavento (Italia).

Returul ambelor întâlniri este programat în 6 martie.
Program celorlalte partide din optimile de finalã: ªahtior – Dortmund,

Real Madrid – Manchester United (mâine), Arsenal – Bayern, Porto –
Malaga (19 februarie), Galatasaray – Schalke, Milan – Barcelona (20
februarie).

Arbitru: Alberto Undiano Mallenco (Spania).

Guaita – J. Pereira, Rami, R.
Costa, Cissokho – Parejo, Cos-
ta – Feghouli, Banega, Jonas –
Soldado.

Antrenor: Ernesto Valverde.

Sirigu – van der Wiel, Alex,
Armand, Maxwell – Pastore, Ve-
ratti, Matuidi, Lavezzi – Moura,
Ibrahimovici.

Antrenor: Carlo Ancelotti.

Celtic – Juventus
Echipe probabile

Zaluska – Lustig, Wilson, Mat-
thews, Izaguirre – Mulgrew,
Brown, Commons, Wanyama –
Samaras, Hooper.

Antrenor: Neil Lennon.

Buffon – Lichtsteiner, De Ceglie,
Caceres – Vidal – Barzagli, Pirlo,
Marchisio, Matri – Giovinco,
Vucinici.

Antrenor: Antonio Conte.

Valencia – Paris SG
Echipe probabile
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Volei, Divizia A1, masculin şi feminin
Succese la zero, dar după seturi extrem de disputate

Flash 3D:
Fl. Costea,
Stoica,
Dănănae

Fotbaliştii consacraţi la Universitatea Craiova, tre-
cuţi pe la Steaua şi care au semnat de curând cu CS
Turnu Severin, Florin Costea, Dorel Stoica şi Ovidiu
Dănănae, au părăsit ieri cantonamentul Severinului
de la Kladovo pentru a efectua vizia medicală la Poli-
clinica pentru Sportivi din Bănie. Îmbrăţişaţi de vechi
sunoştinţe, solicitaţi de medici pentru poze, cei 3 n-au
ascuns că au nostalgia Ştiinţei, pe care o aşteaptă în-
apoi în fotbal. Speră să salveze Severinul, dar nu au
planuri de viitor cu echipa de la Dunăre.

- Universitatea Craiova: cum
a fost şi dacă va mai fi...

- Florin Costea: Ce pot
spune despre echipa la c are am
devenit golgheterul Ligii I ...Da-
c ă Univers itatea Craiova mai
exista încă, acum aş fi revenit,
jucam pentru Ştiinţa şi în Liga a
II-a, dar  din păcate nu es te c a-
zul.  Poate c ă Universitatea va
reveni din vară, dar  atunci eu aş
vrea să plec afară,  într-un cam-
pionat puternic,  să trec ş i prin
ac eastă experienţă. Simt că mai
am mult de juc at fotbal, dar la
Craiova sunt sigur că mă voi în-
toarce cândva, nu ş tiu când.

- Dorel Stoica: Tot tim-
pul am fost alb-albastru şi aşa o
să fiu mereu. Şi acum, la vizita
medicală a curs mai mult sânge
albastru şi puţin alb! Sper ca de la
vară să fie din nou Universitatea
Craiova, am crezut şi voi crede tot
timpul în revenirea acestei echipe,
cea mai frumoasă din fotbalul ro-
mânesc. Am trăit multe momente
deosebite la Craiova, am fost că-
pitanul echipei, chiar şi antrenorul
ei, ultimul antrenor, din păcate...

- Ovidiu Dănănae: Mi-
ar fi plăc ut să fac vizita medic a-
lă înc ă o dată pentru Universita-
tea Craiova, de 17 ani sunt obiş-
nuit să vin aici îmbrăcat în tr i-
coul Ştiinţei. Sufletul meu a ră-
mas lângă această ec hipă şi m-
aş  întoarce imediat. În primul
rând trebuie să se întoarc ă Uni-
versitatea,  mai puţin c ontează
dacă revin eu la Craiova.

- Severinul: de ce l-aţi ales
şi cât credeţi în salvare?

- Florin Costea: Mă
simt bine la Severin şi din aceas-
tă cauză am ales  să joc  aici. Nu
a contat nici măc are că am su-
ferit ac ea acc identare chiar pe
stadionul din Severin. Sper să îmi
meargă la fel de bine ca la Craio-
va, f iindcă am venit la o altă echi-
pă alb-albas tră.  Mi-aş dori să
prind echipa naţională de la Se-
verin.  Vreau să joc  bine, nu mi-
am propus să dau un anumit nu-
măr de goluri, dar  sigur că aş
vrea să marchez în fiecare mec i.
Sunt s igur că pot să revin la for-
ma care m-a făc ut golgheterul
Ligii I acum 4 ani.  Am arătat că

nu sunt un jucător scump,  ci unul
care mizează pe feeling.  Es te
greu să ne salvăm, s-a sc himbat
ec hipa aproape în totalitate, nu
ne avantajează nic i devansarea
campionatului, dar sperăm, c e să
fac em.. .  Am avut o perioadă
bună c u Jerry Gane la Craiova,
îmi aduc aminte de victoria din
Giuleş ti c u 3-0 c u el pe banc ă.

- Dorel Stoica: Mă bu-
cur că am ajuns să joc în Liga I
la echipa din oraşul unde m-am
născut şi sper să dau mâna de
ajutor  de care are nevoie pentru
a se salva. Am venit de c âţiva
jucători pe c are îi cunosc,  poate
o să vină şi Gabi Boş tină, cine
ştie, mai târziu şi Rădoi,  refacem
trupa de la juniori măcar la final
de carieră la Severin.

- Ovidiu Dănănae: Cu-
nosc foarte bine staff-ul tehnic,
dar şi o parte dintre coechipieri.
Nu ni se dau prea multe şanse,
dar ce să fac em să nu mai ju-
căm? Încercăm să sărim deasu-
pra liniei, fiindcă au mai fos t
ec hipe care s-au salvat după ce
erau în s ituaţii şi mai dif icile.

Primul meci în s ala Polivalentă
pentru fetele de la SCM Universita-
tea Craiova a coincis cu o victorie
extrem de importantă în economia
clasamentului. Fetele antrenate de
Mircea Dudaş s-au  impus cu scorul
de 3-0 (25–22, 25–23, 28–26) în faţa
Lugojului şi au în acest moment pri-
ma şansă pent ru accederea în play-
off, trecând pe locul 8. Aproximativ
2.000 de spectatori au fost prezenţi
în Sala Polivalentă, print re care şi o
galerie venită din  Banat, prima a
unei echipe oaspete care vizitează
Polivalenta nouă. Fiecare set a fost
extrem de dis putat, însă având  sus-
ţinerea publicului, gazdele au  ges-
tionat mai bine finalurile. Antreno-
rii Mircea Dudaş şi Claudiu Cosma
au folosit jucătoarele: A line Galan,
Adriana Vâlcu , Mihaela Ilina, Adri-
ana Bobi, Aylin Pereyra, Sorina Buz
şi Ioana Pristavu (libero). Au mai
jucat Ramona Postea şi Alexandra
Badea. Formaţia craioveană ocupă
locul 8, cu 18 puncte, iar sâmbătă
va juca în deplasare contra lui CSM

Sibiu, locu l 10, cu 6 puncte. Antre-
norul ech ipei d in Bănie, Mircea
Dudaş , a fost  mulţumit  de pres taţia
fetelor şi de faptul că au întrerupt
seria neagră de 4 eşecuri: „A fost o
victo rie importantă, am întâlnit  o
ech ipă incomodă, care joacă mult
mai b ine decât în tur, când noi am
învins-o acas ă. Am avut alătu ri un
public extraordinar, care ne-a pur-
tat s pre victorie. Avem o şansă în
plus de a accede în play-off, dar
până la finele retu rului s e poate în-
tâmpla orice”. De partea cealaltă,
Paul Bogdan a spus: „A fost un meci
strâns, dar, cu  excepţia setului al
doilea, în care am condus, am fost
într-o veşnică cursă de urmărire. Nu
am reuşit să const ruim, de fap t cred
că a fost vorba de un blocaj psihic,
pentru că partida a avut o miză foarte
mare. Mai avem totuşi şanse la play-
off, nu vrem să in trăm în vacanţă de
pe 2 martie. La Craiova a fost o  at-
mosferă fantast ică, dar le  mulţu-
mesc celor 50 de s uporteri ai noştri
care au făcut deplasarea”.  Paul

Bogdan a folosit  echipa: Tătaru,
Radonjic, Lupescu, Jovanovic, Ca-
nea, Vasinca şi Ispas (libero). Au mai
jucat: Lupaş cu, Lungu şi Grama.

Băieţii au revenit spectaculos în
primele 2 seturi

Duminică s eara, băieţii de la
SCM Universitatea Craiova au  în-
vins  ocupan ta locu lui 4, Ştiinţa Ex-
plorări Baia Mare, scor 3–0 (27–25,
29–27, 25–20). Meciul a fost extrem
de echilibrat, iar în p rimele două
seturi craiovenii au revenit după ce
au fost conduşi şi s-au impus  pe
final, la capătul unor schimburi pre-
lungite, spectaculoase, care au ri-
dicat  spectatorii în p icioare. După
ce au  pierdut  setul 2 deşi au  avut
24-20, băimărenii au căzu t psihic şi
nu au  mai contat prea mult în u ltima
parte. „A fost un meci extraordinar,
cu răsturnări de situaţii, cu angaja-
ment şi cu un public extraordinar
care ne-a purtat spre victorie. Am

întâlnit o echipă bine p regătită ,
omogenă, în faţa căreia noi am avut
o şansă în plus – acest public mi-
nunat. Din păcate mai avem acele
momente, e adevărat mai rar, de de-
conectare când permitem adversa-
rulu i să cîştige 3,4 puncte şi s ă ne
complicăm situaţia” a delarat Dănuţ
Pascu , acesta folosind echipa: Vâ-
nătoru, Ghionea, Boro ta, Dumitra-
che, Romanescu, Milotin, Jovic (li-
bero). Au mai jucat: Todor şi Brato-
sin. “Nu am ş tiu să profităm de re-
ven irea din primul set  şi de jocul

foarte bun din  setul doi. La Craiova
a fost o atmosferă foarte plăcută, la
fel cum se întâmplă în ţările în care
voleiul este dezvoltat”, a spus an-
trenorul oaspeţilor, Marius Botea,
care i-a utilizat pe:  Răileanu, Ne-
grean , Păş tean, Cuciureanu , Ho-
both , Ţuţea şi Tofan (libero). A mai
jucat : Andrei Veber. Universitatea a
acumulat 33 de puncte, se află la
două puncte de lideru l Tomis Con-
stan ţa şi etapa viitoare va întâln i în
deplasare, pe Unirea Dej, în tr-un
meci programat sâmbătă.


