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Scandalul generat de suspiciu-
nea prezenţei cărnii de cal în locul
celei de vită, în componenţa unor
produse alimentare procesate, pre-
cum lasagna, este departe de a se
stinge. Acuzaţiile şocante,  încă
nedovedite şi chiar neverosimile,
au zburat din toate părţile, tuşând
şi România. Analiza evenimentelor
din acest scandal, de către mass-
media, sugerează că prezenţa căr-
nii de cal nu pune în pericol sigu-
ranţa alimentară a consumatorilor,
dar reprezintă o suspiciune de frau-
dare, prin substituirea cărnii de vită.

“Europa
te cunoaşte
ca businessman
sau ca turist?”,
cu Marius Ghenea
la Craiova

Doljul pe scurt,
foarte pe scurt

Maria Grapini
se va întâlni
cu întreprinzătorii
doljeni

Camera de Comerţ şi Industrie
Dolj şi AIESEC Craiova, în partene-
riat cu JCI Craiova, organizează eve-
nimentul “Europa te cunoaşte ca busi-
nessman sau ca turist?”, unde repre-
zentanţi ai unor companii puternice
din mediul local vor dezbate subiecte
de interes în mediul afacerilor, cu sco-
pul de a le deschide perspectivele că-
tre o abordare internaţională a busi-
nessului pe care îl deţin.

Trei tineri din Craiova, doi
dintre ei în vârstă de 17 ani,
iar cel de-al treilea de 18 ani,
au fost reţinuţi, ieri după-
amiază, pentru furt calificat,
fiind introduşi în arestul IPJ
Dolj. Din cercetările efectua-
te de poliţişti s-a stabilit că
cei trei au pus ochii pe
locuinţa bunicii unuia dintre
ei, despre care ştiau că are o
colecţie valoroasă de bijute-
rii, dar şi bani cash, şi-au
făcut o copie după cheia de la
uşa apartamentului acesteia
şi marţi au „dat lovitura”,
furând toate bunurile găsite,
valoarea cestora fiind
estimată la 15.000 lei.  Astăzi
urmează să fie prezentaţi
Judecătoriei Craiova cu
propunere de arestare
preventivă.

Şi-a „curăţat” bunica
de bani şi bijuterii
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Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a
amânat, ieri, din nou, alegerea vicepreºedinte-
lui, în urma solicitãrii judecãtorului Adrian Bor-
dea, singurul candidat pentru aceastã funcþie,
precum ºi luarea unei decizii privind revocarea
judecãtorilor Cristi Danileþ ºi Alina Ghica din
CSM. Adrian Bordea, reprezentantul Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie, a cerut amânarea

pentru o datã ulterioarã a procedurii de alegere
a vicepreºedintelui Consiliului, invocând cã
procedura ar dura, iar mulþi membri ai CSM tre-
buie sã meargã la ºedinþele de bilanþ de la in-
stanþe ºi parchete. Alegerea vicepreºedintelui
CSM era primul punct pe ordinea de zi a ºedin-
þei de ieri. Pe ordinea de zi a Plenul Consiliului
erau ºi cele douã note ale Direcþiei Legislaþie a

CSM referitoare la so-
licitãrile Judecãtoriei
Râmnicu Vâlcea ºi Cur-
þii de Apel Cluj, de re-
vocare a judecãtorilor
Cristi Danileþ ºi Alina
Ghica. La ºedinþa de
ieri s-a pus în discuþie
trimiterea centraliza-
toarelor cu voturi ale
adunãrilor generale ale
instanþelor la o comi-
sie a CSM, pentru a
analiza dacã s-a res-
pectat procedura de
vot, cea referitoare la
opþiunile de vot ºi

centralizarea voturilor în cazul solicitãrilor de
revocare a lui Danileþ ºi Ghica. În acest sens,
procurorul George Muscalu a spus cã a obser-
vat cã în cadrul a douã judecãtorii nu s-a întru-
nit cvorumul, deºi s-a consemnat cã la acestea
s-a decis revocarea. În replicã, judecãtorul
Bogdan Mateescu, preºedintele Judecãtoriei
Râmnicu Vâlcea, a spus cã sunt douã erori pe
care ºi le asumã, însã a atras atenþia cã decizia
unei adunãri generale a judecãtorilor este un
act administrativ pe care nu CSM îl poate în-
drepta. Judecãtorul Mateescu a arãtat cã se
pune în discuþie legitimitatea celor doi colegi
judecãtori a cãror revocare se cere, iar mesajul
este prost atât pentru sistem, cât ºi pentru opi-
nia publicã. Alina Ghica ºi Cristi Danileþ îºi de-
puseserã candidaturile la funcþia de vicepreºe-
dinte al CSM în 4 ianuarie, dupã alegerea Oa-
nei Schmidt Hãinealã ca preºedinte al Consi-
liului, ulterior împotriva lor adunãrile generale
ale judecãtorilor de la curþile de apel ºi judecã-
torii declanºând proceduri de revocare din
CSM. Acþiunea constituie cea mai amplã formã
de protest a magistraþilor împotriva membrilor
Consiliului.

Alegerea vicepreºedintelui CSM ºi revocareaAlegerea vicepreºedintelui CSM ºi revocareaAlegerea vicepreºedintelui CSM ºi revocareaAlegerea vicepreºedintelui CSM ºi revocareaAlegerea vicepreºedintelui CSM ºi revocarea
judecãtorilor Danileþ ºi Ghica, amânate din noujudecãtorilor Danileþ ºi Ghica, amânate din noujudecãtorilor Danileþ ºi Ghica, amânate din noujudecãtorilor Danileþ ºi Ghica, amânate din noujudecãtorilor Danileþ ºi Ghica, amânate din nou

ªeful Poliþiei Capitalei, demis
pe motiv de management
defectuos ºi indisciplinã

Ministrul Afacerilor Interne,
Radu Stroe, a declarat, ieri, cã l-a
schimbat pe Cornel Ciocoiu de la
conducerea Poliþiei Capitalei din
motive de management defectuos
ºi indisciplinã. Întrebat, la
intrarea în sediul ministerului,
care sunt motivele schimbãrii din
funcþie a lui Cornel Ciocoiu,
ministrul Radu Stroe a rãspuns:
„Management defectuos ºi
indisciplinã”. ªeful Poliþiei
Capitalei, Cornel Ciocoiu, a fost
înlocuit de la conducerea institu-
þiei, dupã ce ministrul Afacerilor
Interne i-a semnat încetarea
împuternicirii în funcþie, au
declarat marþi searã, pentru
Mediafax, surse din Poliþie.
Potrivit surselor citate, împuterni-
cirea lui Ciocoiu la ºefia Poliþiei
Capitalei urma sã expire în
martie. Comisarul ºef Marius
Cãtãlin Dragotã, fost ºef al
Direcþiei de Combatere a Crimina-
litãþii Organizate (DCCO), a fost
împuternicit ieri de ministrul Stroe
sã ocupe funcþia de ºef al Poliþiei
Capitalei, informeazã Mediafax.
Legea bugetului de stat pe
2013 este constituþionalã

Curtea Constituþionalã a
stabilit, ieri, cã Legea bugetului
de stat pe anul 2013 este constitu-
þionalã, decizia fiind luatã cu
unanimitate de voturi. Plenul
Curþii Constituþionale a dezbãtut
ieri, în cadrul controlului anterior
promulgãrii, obiecþia de neconsti-
tuþionalitate asupra Legii bugetu-
lui de stat pe anul 2013, formulatã
de un numãr de 54 de deputaþi
aparþinând Grupului parlamentar
al Partidului Democrat Liberal.
„În urma deliberãrilor, Curtea
Constituþionalã, cu unanimitate
de voturi, a constatat cã Legea
bugetului de stat pe anul 2013
este constituþionalã”.

Plenul reunit al Senatului ºi Came-
rei Deputaþilor a aprobat ieri, cu 439 de
voturi pentru ºi o abþinere, constitui-
rea Comisiei comune pentru modifica-
rea Constituþiei ºi componenþa aceste-
ia. Comisia va fi condusã de preºedin-
tele Senatului, liberalul Crin Antones-
cu, va avea 23 de membri, iar pentru ca
ºedinþele sã poatã avea loc va fi nece-
sar un cvorum de douã treimi. PSD are
nouã membri în comisie: Ion Chelaru
(vicepreºedinte), Florin Iordache (se-
cretar), Ciprian Nica, Florin Emacu, Da-
niel Florea, Gabriela Podaºcã, Ovidiu
Donþu, Toni Greblã ºi Viorel Chiriac.
PNL are ºase membri: Crin Antonescu
(preºedinte), Tudor Chiuariu, Petre Ro-
man, Alina Gorghiu, George Scutaru,
Dan Motreanu. PDL are trei: Valeria
Schelean (vicepreºedinte), Alin Tiºe,
Gabriel Andronache. Din partea PP-DD
fac parte Daniel Fenechiu (vicepreºe-
dinte) ºi Haralambie Vochiþoiu. UDMR
l-a desemnat pe Mate Andras (vice-

Zgonea – preºedintele Comisiei de Cod
electoral, Antonescu – preºedintele

Comisiei de modificare a Constituþiei Procurorul Dorina Danielescu -
fost ºef al Autoritãþii Naþionale pen-
tru Restituirea Proprietãþilor, demis de
premierul Victor Ponta - a fost gãsitã
incompatibilã de ANI, întrucât e ºi
magistrat civil, detaºat la Ministerul
Apãrãrii Naþionale (MApN), dar ºi
colonel activ, ordinul militar nefiind
revocat. Drept urmare,  Agenþia Na-
þionalã de Integritate (ANI) a dispus
sesizarea Ministerului Apãrãrii, dar
ºi a Consiliului Superior al Magistra-
turii (CSM), în vederea luãrii mãsuri-
lor legale care se impun. Verificarea
Dorinei Danielescu a survenit solici-
tãrii CSM din 30 iulie 2012, adresatã
ANI, care a dorit sã ºtie dacã existã o
eventualã stare de incompatibilitate
între calitatea de procuror a Dorinei
Danielescu, încadratã la Parchetul

Procurorul  Dorina Danielescu,
gãsit  incompatibi l  de cãtre ANI

Plenul reunit al Senatului ºi Ca-
merei Deputaþilor a adoptat ieri, cu
298 de voturi pentru, 101 împotrivã
ºi 36 de abþineri, raportul Comisiei
de statut privind cererea de reexa-
minare a preºedintelui Traian Bãses-
cu referitoare la Statutul parlamen-
tarului, dar nu înainte de a mai retri-
mite o datã la Comisia menþionatã
proiectul de lege, pentru operarea
unei modificãri de ultimã orã. Este
vorba de majorarea termenului în
care un ales poate contesta un ra-
port al ANI în cazul unei decizii de
incompatibilitate, de la 15 la 45 de
zile, modificare pe care Comisia par-
lamentarã pentru statutul senatori-
lor ºi deputaþilor a operat-o fãrã pro-
bleme. Preºedintele Comisiei juridi-
ce din Senat, Tudor Chiuariu, a anun-
þat cã termenul de 45 de zile pentru
contestarea raportului ANI a fost in-
stituit printr-un caracter derogatoriu

Termenul de contestare a raportului
ANI creºte de la 15 la 45 de zile

Timbrul de mediu perceput la
înmatricularea maºinilor va fi avizat
de Guvern în ºedinþa de sãptãmâna
viitoare, programatã pentru marþi,
prin ordonanþã de urgenþã ºi nu
printr-un proiect de lege, urmând
sã fie aplicat
imediat ce va fi
publicatã în
Monitorul Oficial
ordonanþa, a
anunþat premie-
rul Victor Ponta.
Guvernul a
precizat recent
cã a definitivat
forma noii taxe
auto, aplicatã
sub forma
timbrului de
mediu, cu o
formulã de calcul
diferitã, care
conduce la o
creºtere, în medie, de circa 10% a
sumei de platã pentru maºinile Euro
4 ºi Euro 3 ºi o scãdea cu 60%
pentru Euro 2, cu 80% pentru Euro
1 ºi cu 90% pentru non-euro.

Timbrul de mediu va fi avizat
de Guvern în ºedinþa de marþi

preºedinte), minoritãþile naþionale pe
Varujan Pambuccian (secretar), iar PC
pe Bogdan Ciucã (vicepreºedinte). Tot
ieri, Parlamentul a aprobat, cu 440 vo-
turi pentru, componenþa Comisiei pen-
tru Cod electoral, aceasta numãrând 15
membri, dintre care ºase de la PSD, trei
de la PNL, doi - PDL, câte un membru
de la PP-DD, UDMR, PC ºi minoritãþile
naþionale. Preºedinte al comisiei, care
îºi va desfãºura activitatea pânã în
luna noiembrie, va fi social-democra-
tul Valeriu Zgonea, preºedintele Came-
rei Deputaþilor. Din partea PSD vor mai
face parte din comisie Eugen Nicoli-
cea, Miron Mitrea, Ioan Adam, Gabriel
Vlase, Doina Fedorovici, din partea
PNL Mihai Voicu, care va fi ºi vicepre-
ºedinte, Puiu Haºotti ºi Ioan Ghiºe.
PDL va fi reprezentat de Mihai Voloºe-
vici ºi Ioan Oltean, PP-DD de Luminiþa
Adam, UDMR de Marton Arpad, mi-
noritãþile naþionale de Varujan Pambuc-
cian, iar PC de Mihai Neagu.

de la Legea ANI, doar în cazul parla-
mentarilor. Chiuariu a precizat cã,
dupã expirarea termenului de 45 de
zile în care parlamentarul poate con-
testa raportul ANI privind situaþia de
incompatibilitate, senatorul sau de-
putatul îºi va pierde mandatul în si-
tuaþia în care nu depune contestþie
în instanþã. El a mai menþionat cã în
procedura de comunicare a raportu-
lui a fost introdusã ºi prevederea ca
documentul sã fie tranmis de cãtre
ANI Camerei din care parlamentarul
face parte, iar în situaþia în care aces-
ta refuzã sã ia la cunoºtinþã raportul,
va fi fãcut un anunþ în plenul Came-
rei respective a Parlamentului. Înce-
pând cu data luãrii la cunoºtinþã a
raportului ANI sau cu anunþul în ple-
nul Camerei respective curge terme-
nul de 45 de zile pentru contestarea
raportului ANI în instanþã, a mai ex-
plicat senatorul PNL.

Curþii de Apel Ploieºti ºi detaºatã la
MApN, ºi calitatea de ofiþer activ al
Armatei Române, dobânditã de ma-
gistrat la solicitarea sa, prin ordinul
ministerial numãrul 334 din 16 iulie
2012. Dupã ce a fost demisã, în mai
2012, de premierul Victor Ponta, de la
conducerea ANRP, Danielescu ar fi
trebuit sã revinã pe postul de la Par-
chetul Curþii de Apel Ploieºti, însã a
fost detaºatã, la solicitarea MApN,
pentru o perioadã de trei ani, la acest
minister. Totodatã, fostul ministru al
Apãrãrii, Corneliu Dobriþiu, a decis,
în 16 iulie 2012, activarea procuroru-
lui în gradul de colonel, desemnând-
o sã coordoneze activitãþile derulate
de Direcþia Investigare a Corupþiei ºi
Fraudelor, Corpul de Control ºi Di-
recþia Audit Intern ale MApN.

Pentru maºinile non-euro, Euro 1 ºi
Euro 2, cu tehnologii mai învechite,
cuantumul taxei va fi totuºi mai mic
decât cel actual, mergându-se pe
ideea cã acestea au o duratã scurtã
de funcþionare ºi, deci, vor polua

pentru un interval mai mic. Taxa va
rãmâne la aceleaºi cote pentru
maºinile Euro 5, în timp ce pentru
Euro 6, maºini hibride ºi electrice,
nu va fi plãtit nimic.
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MIRCEA CANŢĂR

Carnea de cal, un tabu în Marea Britanie
Scandalul generat de suspiciu-

nea prezenţei cărnii de cal în lo-
cul celei de vită, în componenţa
unor produse alimentare proce-
sate, precum lasagna, este depar-
te de a se stinge. Acuzaţiile
şocante, încă nedovedite şi chiar
neverosimile, au zburat din toate
părţile, tuşând şi România. Ana-
liza evenimentelor din acest scan-
dal, de către mass-media, suge-
rează că prezenţa cărnii de cal
nu pune în pericol siguranţa ali-
mentară a consumatorilor, dar re-
prezintă o suspiciune de frauda-
re, prin substituirea cărnii de vită.
Testele suplimentare efectuate în
laboratoarele din Marea Britanie,
pentru a verifica eventuala pre-
zenţă a fenilbutazonei, s-au do-
vedit negative. Europa a desco-
perit „cu uimire” că, vândută de
traderi ciprioţi şi olandezi, carnea
de cal se transformă în carne de

vită, între Bucureşti şi supermar-
keturile din Oslo, Londra şi Pa-
ris. Comisarul european pentru
Agricultură, Dacian Cioloş, s-a
întâlnit cu ministrul de Externe,
Titus Corlăţean, pentru a discuta
acuzele referitoare la provenien-
ţa cărnii de cal din România. Asta
ne mai lipsea! Într-un interviu
acordat, marţi, pentru Hotnews,
acelaşi comisar european, Da-
cian Cioloş, s-a eschivat, pe cât
i-a stat în putinţă, susţinând că
„sunt absent din Bruxelles de
mai bine de o săptămână şi,
nefiind portofoliul meu, nu am
informaţia direct.(...) Ceea ce
ştiu e că Comisia Europeană a
cerut tuturor statelor membre,
cu potenţială implicare, să
facă verificările necesare, pe
baza elementelor care s-au
identificat deja, prin sistemul
acesta electronic de trasabili-

tate a produselor alimentare.
(...) Ştiu că mâine după-amia-
ză (n.r. - ieri), comisarul pen-
tru Sănătate şi Protecţia Con-
sumatorului, Tonio Borg, va
avea o întâlnire cu câţiva mi-
niştri ai agriculturii din statele
implicate în acest proces”. După
ce premierul Victor Ponta a de-
clarat că scandalul privind carnea
de cal „este un subiect extrem
de important, mai important
decât tot ce ni se pare nouă im-
portant”, imediat şi comisarul
european pentru Agricultură, Da-
cian Cioloş, a găsit de cuviinţă să
aprecieze reacţia autorităţilor ro-
mâne în acest caz, opinând -  într-
o conferinţă de presă – că i se pare
normal ca un stat să nu fie acuzat
şi să nu-i fie afectată credibilita-
tea doar pe bază de vorbe şi spe-
culaţii de presă. Între timp, fiind-
că tot lipsise o vreme din Bruxel-

les, cum menţiona anterior, se do-
cumentase corespunzător. Desco-
perirea cărnii de cal în mai multe
sortimente alimentare a provocat
un scandal enorm în Regatul Unit,
unde acest patruped este un sim-
bol. Se consumă carnea de cal, în
special în Franţa, Belgia şi Italia,
igieniştii opinând că este mai să-
racă în grăsimi, dar bogată în fier
şi proteine, având avantajul de a
fi mai ieftină decât carnea de vită.
Cu toate acestea, un tribunal de
mare instanţă (TGI) din Paris a
deschis o anchetă preliminară
după percheziţiile care au avut loc
într-un abator englez şi o fabrică
de procesare a cărnii din Ţara Ga-
lilor, autorizate să sacrifice caba-
line. Asistăm la un ping-pong „per-
fid” al aserţiunilor şi tot scandalul
trebuia pus în cârca României,
„suspectul de serviciu”. Ancheta
preliminară dispusă de TGI vizea-

ză frauda şi este încredinţată Ser-
viciului naţional de anchetă din
cadrul Direcţiei Generale de Re-
presiune a Fraudelor. Agenţia de
Securitate Sanitară (FSA) din Ma-
rea Britanie a suspendat deja acti-
vitatea celor două societăţi, brita-
nică şi galeză, potrivit unui comu-
nicat de agenţie de ştiri. Scandalul
actual este, până la urmă, o ches-
tiune de fraudă economică şi deo-
camdată nu există nici o dovadă
clară că din România s-a exportat
carne de cal „greşit” etichetată.
Aşa că frauda s-a produs „undeva
dincolo de graniţele ţării noastre”,
cum se apără, cât de cât inspirat,
de această dată, ministrul Daniel
Constantin. Şi s-ar putea să se fi
produs chiar în Marea Britanie,
unde dragostea faţă de cai este,
aşa cum suntem asiguraţi, una de-
osebită. Aşa cum este şi cea faţă
de iepuri, încă din anii 1960.

Ion Prioteasa a firmat că le-a cerut primarilor doljeni o
situaţie clară cu problemele cu care se confruntă, datoriile
şi proiectele în derulare, pentru ca la construcţia bugetului
pe 2013 Consiliul Judeţean Dolj să cunoască toate datele
necesare:  „Noi am solicitat deja primarilor câte o listă cu
problemele cu care se confruntă administraţiile locale. Le-
am mai cerut, de asemenea, să ne spună proiectele pe care
le au în derulare. Ar trebui ca până la această dată să ştim şi
arieratele, adică facturile mai vechi de 90 zile.  (…) OUG 3/
2013 este un act normativ care îi priveşte pe toţi primarii, iar
contabilul primăriei trebuie să fie foarte conexat în această
perioadă la activitatea Direcţiei Generale a Finanţelor Pu-
blice în această problemă.
Încă nu au apărut normele
de aplicare ale acestei ordo-
nanţe, dar trebuie să fim foar-
te atenţi la această ordonan-
ţă. Le-am transmis primari-
lor datele despre bugetul pe
care o să-l avem la dispozi-
ţie în acest an, un buget care
se ridică cam la acelaşi nivel
cu cel de anul trecut. În zile-
le următoare acest buget va
fi publicat şi în Monitorul
Oficial, aşa că o să avem la
dispoziţie 45 de zile pentru a-l aproba. Va trebui ca primarii
să aibă grijă de asigurarea cheltuielilor necesare pentru
funcţionare, să asigure salariile şi plata utilităţilor. La fel,
potrivit legii finanţelor publice, trebuie avut grijă ca dato-
riile vechi să fie achitate, ca investiţiile în derulare să fie
finalizate şi, apoi, să se gândească la începerea unei inves-
tiţii noi, dar numai după ce se asigură că au banii pentru
acel obiectiv”.
„Cine vrea să-şi dezvolte localitatea
se uită mai atent la fondurile europene”

Şeful administraţiei doljene le-a reamintit aleşilor lo-
cali că trebuie să privească mai mult către fondurile euro-
pene dacă doresc să îşi dezvolte localităţile. Privirea Con-
siliului Judeţean Dolj va fi mai mult îndreptată către cele
douăzeci şi două de comune care au accesat fonduri eu-
ropene, şi trebuie să aibă suma de cofinanţare sau pentru
plata TVA. „Cred că fiecare dintre primari ar trebui să se
gândească la realizarea unui investiţii mari, a unui obiec-
tiv care să soluţioneze o problemă majoră a comunităţii şi
pentru a cărei rezolvare există un consens majoritar din
partea populaţiei. Cine vrea să-şi dezvolte localitatea se
uită mai atent la fondurile europene. Aceste finanţări ne-

La Consiliul Judeţean Dolj au început
întâlnirile cu primarii pentru bugetul pe 2013
Preşedintele Consiliului Judeţean

Dolj, Ion Prioteasa, alături de condu-
cerea executivă a instituţiei, a dema-
rat, miercuri, seria de întâlniri cu
primarii pentru discuţii referitoare la

rambursabile din partea Uniunii Europene sunt greu de
obţinut, însă numai aşa o localitate poate da înainte. Din
acest punct de vedere, avem 22 localităţi cu aproape trei
milioane euro fiecare. Cu aceşti bani pe o singură locali-
tate, cu siguranţă se va vedea ceva în acea localitate.  Noi
vom fi mai atenţi la aceste localităţi care au proiecte euro-
pene în implementare pe Măsura 322, pe Măsura 125 sau
pe alte programe europene şi o să venim cu sume din
cotele noastre către aceste localităţi pentru a le sprijini,
pentru că plata unui TVA sau a unei cofinanţări înseamnă
de multe ori bugetul lor poate pe cinci ani”, a mai spus
preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

„Începând cu 2014,
în România vor intra
aproape
40 de miliarde euro”

Ion Prioteasa le-a atras
atenţia celor prezenţi la în-
tâlnire că alegătorii îi vor ju-
deca la final de mandat în
funcţie de realizări, care ar fi
putut fi făcute cu bani eu-
ropeni, care din 2014 vor fi
în sumă de 40 de miliarde de

euro. „Trebuie să se uite foarte atent la aceste fonduri euro-
pene, pentru că dacă vor să facă un obiectiv şi pot lua aceşti
bani de pe un program european este păcat să nu o facă.
Lumea ne va judeca la sfârşit de mandat pe toţi şi atunci ne
vor întreba de ce nu am făcut mai multe pentru ei, deşi pu-
team s-o facem cu sprijinul fondurilor europene, mai ales că,
începând cu 2014, în România vor intra aproape 40 de miliar-
de euro. Aş mai adăuga şi programele mari la care nu s-au
dat încă drumul, cum este «Strategia Dunării», pentru care
se vehiculează o sumă de peste 100 miliarde euro. Bani care
vor venit pentru toate ţările riverane Dunării, pentru toate
judeţele din România care sunt riverane, între care se află şi
judeţul Dolj”, a conchis Ion Prioteasa.

La întâlnirea organizată în sala de şedinţe a Consiliului
Judeţean Dolj au participat 40 de primari de comune, vi-
cepreşedinţii Consiliului Judeţean Dolj, Cristinel Iovan şi
Laurenţiu Ivanovici, directo rul Direcţiei Generale a Fi-
nanţelor Publice Dolj, Mircea Pîrvuleţu, directorul Trezo-
reriei Craiova, Florin Barbu, inspectorul general al Inspec-
toratului Şcolar Judeţean Dolj, Georgică Bercea, şi consi-
lierii judeţeni din cadrul Comisiei „Studii, prognoze so-
cial-economice, buget finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al Judeţului Dolj”. MARIN TURCITU

priorităţile financiare şi la bugetul pe
care îl vor avea la dispoziţie în 2013.
În cadrul acestor discuţii, preşedinte-
le Ion Prioteasa a insistat asupra ne-
cesităţii achitării arieratelor înregis-

trate de primării, în acest sens Gu-
vernul încercând să vină în întâmpi-
narea autorităţilor locale prin adopta-
rea OUG nr. 3/2013, pentru reduce-
rea unor arierate din economie.
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Pentru a atrage investitori în localita-
te, reprezentanþii primãriei Mãceºu de Jos
le oferã tuturor celor care doresc sã des-
chidã o afacere în comunã, terenuri dar
ºi facilitãþi fiscale. Principalul obiectiv
este acela de a încuraja crearea de lo-
curi de muncã pentru locuitorii din co-
munã. Deocamdatã, existã promisiuni

Multe comune doljene au popu-
laþia îmbãtrânitã, care nu mai
poate munci pãmântul, deºi aces-
ta ar fi singura lor sursã de ve-
nit. În unele localitãþi au mai ve-
nit câte un strãin ºi a achiziþio-
nat terenurile ºi a început sã îl

cultive, iar în altele oamenii le-
au dat în arendã la asociaþii le
agricole. Primarii spun cã situa-
þia de crizã nu îi încurajeazã pe
tineri sã rãmânã la þarã ºi nici sã
îºi întemeieze o familie. Cei mai
curajoºi  dintre ei  au plecat în

Primar Giurgiþa:
„Avem un sat care este îmbãtrânit”

Populaþia îmbãtrânitã rãmâne una din
marile probleme ale satului doljean. Iar te-
renurile rãmase nelucrate de-a lungul ju-
deþului sunt poate cea mai bunã dovadã
în acest sens. În timp ce bãtrânii au rã-
mas sã cultive pãmânturile, tinerii din co-

munele doljene au plecat în cãutarea unei
vieþi mai bune peste hotare. În aceste
condiþii, deºi încã existã destui doljeni
care lucreazã terenurile ºi în particular,
sunt mulþi care au dat pãmântul în aren-
dã. La Giurgiþa existã zece societãþi agri-

cole care au preluat terenuri în
arendã ºi le muncesc. Datã fi-
ind aceastã situaþie, în opinia
primarului Viky Bonea, o ºansã
importantã o reprezintã acce-
sarea de fonduri europene.

„Avem un sat care este îm-
bãtrânit pentru cã mulþi tineri
sunt plecaþi în strãinãtate. Din
acest motiv, mulþi au ºi dat te-
renul în arendã. E drept cã sunt
vreo douã asociaþii de care pro-
prietarii nu sunt foarte mulþu-
miþi. Trebuie sã spun cã am
preluat Primãria cu multe pro-
bleme financiare. Numai dato-
riile au fost de 16 miliarde de
lei vechi plus penalitãþile”, a
declarat Viky Bonea, primarul
comunei Giurgiþa.

Malu Mare: 70% dintre cetãþeni
îºi muncesc terenurile singuri

Într-o situaþie diametral opu-
sã se gãseºte comuna Malu
Mare. Distanþa relativ micã
faþã de municipiul Craiova a fã-
cut ca localitatea sã nu fie afec-
tatã de probleme demografice.
Din contrã autoritãþile locale
declarã cã, în ultimii ani, mai
multe familii au ales sã se mute
de la oraº în comuna pe care o
administreazã.

„Suntem fericiþi din punct de
vedere al vârstei oamenilor, pen-
tru cã fiind în apropiere de Cra-
iova în ultimii ani la noi în co-
munã au tot venit oamenii care
s-au instalat aici. Cam 70% din-
tre cetãþeni îºi muncesc terenu-
rile singuri, pentru cã nu au su-
prafeþe foarte mari. Din câte ºtiu eu acum
se pregãtesc niºte asociaþii care doresc sã
ia terenuri în arendã. Cei mai în vârstã sunt
mai conservatori, ºi nu prea îºi dau pã-
mântul la alþii sã-l munceascã, în schimb
cei tineri nu au nici o problemã în acest
sens”, a explicat Alexandru Dicu, prima-
rul comunei Malu Mare.

De altfel, la Malu Mare existã ºi destul
de multe proiecte aflate în derulare. Prin-
tre acestea electrificarea, canalizarea ºi as-

faltarea în satul Preajba. De asemenea,
douã alte obiective sunt introducerea ca-
nalizãrii ºi amenajarea unei staþii de epura-
re a apei pe O.G. nr. 7 din 2006, proiectul
fiind realizat, în prezent, într-un procent
de 30%. Nu în ultimul rând, autoritãþile
locale ºi-au anunþat intenþia de a construi
un pod modern de acces la Primãria Malu
Mare ºi o parcare. Lucrãrile au fost deja
licitate ºi este de aºteptat ca în primãvarã
sã fie demarate.

Cu adevãrat îngrijorãtoare sunt cifre-
le prezentate de primarul comunei Mâr-
ºani, Constantin Ghencioiu. Potrivit
acestuia, 70% din proprietarii de tere-
nuri din localitate, nu îºi muncesc pã-

Primarul comunei Mãceºu
de Jos: „Oamenii muncesc

ºi nu prea pãmântul”
doar din partea unui om de afaceri care
ar dori sã deschidã la Mãceºu de Jos o
fabricã de încãlþãminte cu 15 angajaþi.

„Oamenii din Mãceºu de Jos muncesc
ºi nu prea pãmântul. Mulþi l-au dat în
arendã. Este grea viaþa la þarã. Locuri
de muncã nu sunt pentru cei câþiva ti-
neri, ºi atunci unii au plecat în strãinãta-

te. Populaþia este îmbã-
trânitã. Oamenii trãiesc
din agricultura aceasta de
subzistenþã, mai vând o
pasãre, un animal ºi din
pensii. Mai muncesc ºi ei
pe unde apucã fiecare.
Ne-am dori sã avem in-
vestitori care sã creeze
locuri de muncã. Le ofe-
rim terenuri celor care
doresc sã investeascã în
comuna Mãceºu de Jos
ºi facilitãþi fiscale. Spe-
rãm sã se materializeze
treaba cu fabrica de în-
cãlþãminte”, a precizat
Mihai Bojin, primarul co-
munei Mãceºu de Jos.

Primarul comunei Mârºani:
„Viaþa este destul de grea la þarã”

mânturile. Lipsa banilor, dar ºi a uti-
lajelor sunt principalele motive care
îi determinã pe oameni fie sã-ºi dea
terenurile în arendã, fie sã le lase
pârloagã. Din pãcate, însã, în loca-
litate, nici asociaþii agricole nu sunt
prea multe.

„Cam 70% dintre proprietarii de
terenuri din comuna Mârºani nu îl
muncesc. Nu au oamenii bani, nu
au utilaje. Populaþia este îmbãtrâni-
tã, iar mulþi sunt plecaþi din prin toa-
te colþurile þãrii. Asociaþii agricole
nu prea mai avem. Este un italian
care a cumpãrat vreo 300 de hecta-
re de teren ºi îl cultivã cu secarã,
grâu, morcovi ºi usturoi. Morcovii
ºi usturoiul merg la supermarketuri,
iar grâul ºi secara le vinde. Am mai
avut un francez care a luat pãmânt

în arendã ºi a dat bir cu fugiþii, iar acum
oamenii vor sã iasã din asociaþie. Viaþa
este destul de grea la þarã”, a mãrturisit
Constantin Ghencioiu, primarul comu-
nei Mârºani.
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strãinãte sã se cãpãtuiascã. Sunt
ºi unii aleºi locali optimiºti, care
spun cã lucrurile îºi vor reveni ºi
în mediul rural ºi cã investitorii
îºi vor îndrepta privirile cãtre ei,
pentru cã le oferã facilitãþi, iar
ei nu trebuie decât sã creeze lo-

curi de muncã pentru oamenii din
comunã. Mai sunt câteva comu-
ne care au tradiþie în cultivarea
legumelor, cu care merg prin toa-
tã þara, dar ºi aceºti oameni se
plâng cã produsele nu sunt vân-
dute la preþul care ar merita.

Primarul comunei Terpe-
ziþa, Constantin Popa nu-ºi
ascunde speranþele cã va
reuºi sã atragã în comunã
mai mulþi investitori. De
altfel, zilele acestea un om
de afaceri a achiziþionat un
teren, unde va construi o
fermã de gãini ouãtoare,
ceea ce înseamnã ºi crearea
unor locuri de muncã. La
un moment dat, o firmã
germanã chiar intenþiona, în
baza unui parteneriat pu-
blic-privat, sã amenajeze la
Terpeziþa un parc de ener-
gie fotovoltaicã. Nu mai
puþin de 100 de hectare de
teren punea la dispoziþie
Primãria. „A cãzut aceastã
afacere, dar nu ne descura-

În schimb, la Moþãþei doar
20% din suprafaþa agricolã a
comunei rãmâne necultivatã,
asta în condiþiile în care loca-
litatea are 13.000 de hectare
de teren agricol. Aproximativ
700 de familii din comunã au
ca îndeletnicire cultivarea le-

La Moþãþei, 60% dintre
legumicultori au plantat

deja varza în solarii
gumelor. „Avem
ºi populaþie tânã-
rã  º i  bãtrânã.
Dupã cum se ºtie
la noi existã o tra-
diþie în cultivarea
de legume,  cu
preponderenþã în
ultimul timp var-
zã, dar nici cele-
lalte nu sunt negli-
jate. Cred cã mai
puþin de 20% din
suprafaþã nu este
cultivatã. Legu-
mele din Moþãþei
ajung în  toatã
þara. Oamenii sunt
harnici .  La ora
actualã 60% din-
tre legumicultori
ºi-au plantat deja
varza în tunele.

Avem ºi trei asociaþii agricole
mari, de care oamenii sunt
foarte mulþumiþi. Le dau 600
de kilograme de grâu la hec-
tar, dar cel mai important este
cã îºi fac plata la timp”, a spus
Constantin Enea, primarul co-
munei Moþãþei.

Un raport asupra stãrii de
sãnãtate a comunitãþii în
judeþul Dolj, publicat recent
de Direcþia de Sãnãtate
Publicã, nominalizeazã patru
localitãþi care au probleme
demografice, adicã populaþie
îmbãtrânitã, natalitate scãzu-

La Brabova,
autoritãþile locale

aºteaptã investitorii
tã, mortalitate crescutã ºi
spor natural negativ. Acestea
sunt Seaca de Pãdure,
Drãnic, Terpeziþa ºi Brabova.
În cazul celei din urmã
comune, primarul Vergil
Pleºea spune cã ar fi nevoie
ca investitorii sã-ºi îndrepte

atenþia ºi cãtre localitatea în
fruntea cãreia se aflã. La
Brabova cei mai mulþi locui-
tori sunt pensionari de CAP,
care nu îºi pot munci terenu-
rile, din cauza lipsei banilor.

„ªtim de raportul celor de
la Direcþia de Sãnãtate
Publicã Dolj. Situaþia este
adevãratã. Populaþia este
îmbãtrânitã. Tineri sunt
puþini ºi vremurile de astãzi
nici nu îi încurajeazã sã îºi
construiascã o familie. Nu au
locuri de muncã, nu au cu ce
sã îºi asigure existenþa. ªi
atunci în proporþie de 80%
le-au arendat unor asociaþii
de agricultori din zonã. Sunt
câþiva plecaþi ºi în afara þãrii,
la muncã. Singura ºansã
pentru dezvoltarea comunei
ar fi ca unii investitori sã îºi
îndrepte atenþia cãtre noi. Le
putem oferi teren, iar drumul
judeþean este de curând
asfaltat, asta scurtând
distanþa între Brabova ºi
Craiova”, a mãrturisit Vergil
Pleºea, primarul comunei
Brabova.

Terpeziþa: „Nu este deloc simplu, dar eu cred
cã uºor, uºor ne revenim”

jãm. Sunt convins cã vor
veni ºi alþi oameni de
afaceri care vor dori sã
investeascã în comuna
Tepeziþa”, a afirmat prima-
rul comunei Terpeziþa,
Constantin Popa.

Anul acesta autoritãþile
locale au anunþat cã intenþi-
oneazã sã construiascã din
fonduri proprii un dispensar
medical ºi sã introducã apa
ºi canalizarea. Existã deja
un proiect eligibil pe Mãsu-
ra 3.2.2. de pe urma cãreia
localitatea va beneficia de
apã ºi canalizare, iar o
porþiune de drum va fi
asfaltatã. A existat ºi un
proiect depus pe mediu, dar
a fost respins. Autoritãþile

locale au refãcut studiul de
fezabilitate ºi îl vor depune
în sesiunea din luna martie,
pentru obþinerea de fonduri
europene. „Tinerii au plecat
la oraº, pentru cã altele
sunt posibilitãþile de susþi-
nere ºi de dezvoltare. Avem
oameni care fac zilnic
naveta Terpeziþa-Craiova.
Nu este deloc simplu, dar
eu cred cã uºor, uºor ne
revenim. Tot terenul în
comunã este muncit. Foarte
puþin îl mai au în particular,
grosul fiind deja înscris în
asociaþii. Pentru ca oamenii
sã rãmânã în Terpeziþa
trebuie sã le oferim niºte
condiþii”, a mai spus Con-
stantin Popa.
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Reprezentanþii IPJ Dolj, au anun-
þat, ieri, cã au reuºit sã prindã un
grup de trei tineri care au furat dintr-
o locuinþã din Craiova bani ºi bu-
nuri în valoare de aproximativ 15.000
lei. Cercetãrile oamenilor legii în
acest caz au scos la ivealã o poves-
te copiatã parcã din filme. Totul a
pornit în noaptea de marþi spre mier-
curi, în jurul orei 01.00, când o pa-
trulã de poliþiºti de la Secþia 3 Poli-
þie Craiova a surprins un tânãr în

Trei tineri din Craiova, doi dintre ei în vârstã
de 17 ani, iar cel de-al treilea de 18 ani, au fost
reþinuþi, ieri dupã-amiazã, pentru furt calificat,
fiind introduºi în arestul IPJ Dolj. Din cercetã-
rile efectuate de poliþiºti s-a stabilit cã cei trei
au pus ochii pe locuinþa bunicii unuia dintre ei,
despre care ºtiau cã are o colecþie valoroasã de
bijuterii, dar ºi bani cash, ºi-au fãcut o copie dupã
cheia de la uºa apartamentului acesteia ºi marþi

ªi-a „curãþat” bunica de bani  º i  b i juter i i

În august 2006, Cãtãlin Bãnicã, pe atunci
subinspector în cadrul IPJ Dolj, împreunã cu
colegul sãu, subcomisarul Eugen Topuzu, au
fãcut un control la firma SC XPRESS PRINTING
SRL Craiova, unde au descoperit cã unitatea
nu deþinea licenþe pentru softurile tuturor cal-
culatoarelor. Directorul firmei, Marian Mare, a

încercat sã-i convingã pe poliþiºti cã responsa-
bilitatea obþinerii licenþelor revenea administra-
torului societãþii-mamã din Bucureºti, grecul
Panayotis Vassos. Bãnicã i-a dat de înþeles cã
pot ajunge la o „înþelegere”, care l-ar costa cel
puþin 1.000 de euro, pentru cã trebuie sã împar-
tã suma cu colegul sãu. Ulterior, directorul Mare

a obþinut de 1.000 de euro de la grec, bani pe
care i-a dat lui Bãnicã, acesta din urmã falsifi-
când procesul-verbal întocmit în timpul con-
trolului, inclusiv semnãtura colegului sãu.
Dupã aproape doi ani, pe 17 iunie 2008, Eugen
Topuzu a ajuns în control la aceeaºi firmã, iar
Marian Mare i-a reproºat cã îi dãduse bani pen-
tru a nu-i mai face probleme. Atunci a izbucnit
un întreg scandal, dupã ce s-a aflat cã Bãnicã
luase ºpaga pentru el ºi falsificase documente-
le, cazul intrând în atenþia procurorilor DNA
Craiova ºi a ofiþerilor Serviciului Judeþean An-
ticorupþie Dolj.

În timpul anchetei care a urmat, s-a stabilit cã
ofiþerul Bãnicã, deºi nu avea dreptul sã desfã-
ºoare activitãþi economice, a cumpãrat mai multe
aparate de jocuri de noroc ºi le-a montat în spa-
þiile aparþinând SC MILLENIUM IMPEX SRL
din Slatina, Drobeta Turnu Severin ºi Craiova.
În schimb, patronul societãþii comerciale a fost

asigurat cã va fi protejat de controalele colegilor
sãi. Anchetatorii au mai stabilit cã ofiþerul Bãni-
cã a primit ºi alte sume de bani cu titlul de mitã de
la mai mulþi administratori ai unor sãli de jocuri
de noroc pentru a nu le întocmi dosare penale.

În iunie 2010, procurorii DNA au dispus tri-
miterea în judecatã a inspectorului Cãtãlin ªte-
fan Bãnicã, dar ºi a grecului Panayotis Vassos,
care i-a dat ºpagã. Pentru cã faptele au fost
sãvârºite de Bãnicã în calitate de ofiþer de poli-
þie, dosarul a fost înregistrat pe rolul Curþii de
Apel Craiova. Pe 29 ianuarie a.c., instanþa l-a
condamnat pe Bãnicã la doi ani ºi zece luni de
închisoare cu executare, iar grecul Panayotis
Vassos a fost condamnat la 6 luni de închisoa-
re cu suspendare pentru dare de mitã. Nemul-
þumiþi de sentinþã, atât cei doi inculpaþi, cât ºi
procurorii DNA au formulat deja recurs, care se
va judeca la Înalta Curte de casaþie ºi Justiþie.

CARMEN ZUICAN

Un fost ofiþer al IPJ Dolj a fost condamnat de magistraþii Curþii de Apel Craiova
la 2 ani ºi 10 luni închisoare pentru luare de mitã. Fostul poliþist, Cãtãlin Bãnicã a
fost trimis în judecatã de procurorii DNA Craiova în iunie 2010, iar judecãtorii au
pronunþat sentinþa pe 29 ianuarie a.c. Poliþistul, procurorii DNA, dar ºi un al doi-
lea inculpat din dosar, un grec, au formulat recurs împotriva sentinþei Curþii de
Apel Craiova, recurs care se va judeca la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

Fostul ofiþer Bãnicã „pãcãnele”, condamnat la 2 aniFostul ofiþer Bãnicã „pãcãnele”, condamnat la 2 aniFostul ofiþer Bãnicã „pãcãnele”, condamnat la 2 aniFostul ofiþer Bãnicã „pãcãnele”, condamnat la 2 aniFostul ofiþer Bãnicã „pãcãnele”, condamnat la 2 ani
ºi 10 luni de închisoareºi 10 luni de închisoareºi 10 luni de închisoareºi 10 luni de închisoareºi 10 luni de închisoare

au „dat lovitura”, furând toate bunurile gãsite,
valoarea cestora fiind estimatã la 15.000 lei. Cu
o parte din banii furaþi ºi-au achiziþionat câte un
un telefon de ultimã generaþie, apoi au sãrbãto-
rit prin baruri ºi restaurante. Cei doi minori au
fost gãsiþi într-o camerã de hotel, cu ce le mai
rãmãsese din „pradã”. Astãzi urmeazã sã fie
prezentaþi Judecãtoriei Craiova cu propunere
de arestare preventivã.

vârstã de 18 ani, care, la vederea
echipajului de oameni ai legii a rupt-
o la fugã, încercând sã escaladeze
gardul Fabricii Ford din Craiova.
Poliþiºtii l-au prins, l-au dus la se-
diul secþiei, l-au identificat, stabilin-
du-se cã este Mihãiþã Spînu, de 18
ani, din Craiova, iar cu ocazia con-
trolului corporal sumar efectuat,
asupra acestuia s-a gãsit suma de
400 de euro ºi 200 de lei. Luat la în-
trebãri cu privire la sumele deþinu-

te, oamenii legii au aflat cã suspec-
tul, împreunã cu minorii Marius M.
ºi Ionuþ P., ambii de 17 ani, din Cra-
iova au intrat prin efracþie, în cursul
zilei de marþi, în locuinþa Gabrielei
Vîlcu, de 64 de ani, din Craiova, bu-
nica lui Ionuþ P., prin folosirea unei
copii de pe cheia de la intrarea în
apartament, confecþionatã în prea-
labil. Cei trei puseserã totul la cale
ºtiind cã femeia deþine colecþii de
ceasuri, bijuterii din aur, dar ºi bani

cash, valoarea acestora fiind esti-
matã de proprietara locuinþei la
15.000 lei. Profitând de faptul cã fe-

meia a plecat, tinerii au “dat lovi-
tura”, au luat tot ce au gãsit, apoi
s-au oprit direct la magazinul “Mer-
cur” din centrul Craiovei, de unde
ºi-au achiziþionat câte un telefon
iphone 4. Ca sã sãrbãtoreascã
reuºita, aceºtia au luat la rând
barurile ºi restaurantele din oraº.
Seara au plecat toþi trei la un ho-
tel sã doarmã, numai cã tânãrul
de 18 ani, când ºi-a vãzut parte-
nerii adormiþi, a luat toþi banii –
care au ºi fost gãsiþi la el – ºi a
fugit, dând nas în nas cu poliþiº-
tii. Bineînþeles cã oamenii legii au
descins la hotel, unde i-au gãsit
pe cei doi tineri de 17 ani dormind
liniºtiþi, cu ce le mai rãmãsese din
“pradã” ºi care habar n-aveau cã
fuseserã furaþi tocmai de compli-
cele lor. ªi aceºtia au ajuns la Po-
liþie, au fost audiaþi de oamenii le-
gii, în baza probelor strânse oa-

menii legii obþinând de la procuror
ordonanþe de reþinere pentru 24 de
ore pe numele celor trei craioveni.

„Asupra celor doi minori au fost
gãsite o mare parte din bunurile sus-
trase din apartamentul craiovencei,
ºi anume 11 lãnþiºoare din aur, 15
ceasuri de diferite mãrci, 2 telefoa-
ne mobile, 6 brichete, din care douã
suflate în aur, cercei ºi inele din aur
ºi argint. Întrucât existã indicii cã
cei trei au mai fost implicaþi în sã-
vârºirea altor fapte de naturã pena-
lã, de acelaºi fel, poliþiºtii continuã
cercetãrile pentru documentarea
întregii activitãþi infracþionale, cei
trei fiind reþinuþi în aceastã dupã-
amiazã (n.r.-ieri dupã-amiazã), pen-
tru 24 de ore”, ne-a declarat comisar-
ºef Adrian Cãpraru, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj. Cei trei vor fi prezen-
taþi, astãzi, magistraþilor Judecãtoriei
Craiova, cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru comiterea infracþiunii
de furt calificat.

CARMEN ZUICAN

Astãzi, ora 11.00, se va desfãºura la sediul
 Brigãzii 2 Infanterie “Rovine” din Craiova,
ceremonia militarã prilejuitã de revenirea în þarã
a Echipei de Consiliere Militarã, tip batalion
sprijin logistic. Echipa a participat pentru 6 luni
la misiunea ISAF din Afganistan. Cei aproxima-
tiv 30 de militari din compunerea detaºamentu-
lui au desfãºurat activitãþi de instruire ºi

consiliere pentru militarii unui batalion sprijin
logistic din Armata Naþionalã Afganã.
La ceremonie vor participa, alãturi de rudele
militarilor care sosesc din misiune,
cadre militare în activitate ºi rezervã,
precum ºi reprezentanþi ai eºaloanelor
superioare din Ministerul Apãrãrii Naþionale. 
(M.Bulugean)

Se întorc militarii din AfganistanSe întorc militarii din AfganistanSe întorc militarii din AfganistanSe întorc militarii din AfganistanSe întorc militarii din AfganistanSe întorc militarii din AfganistanSe întorc militarii din AfganistanSe întorc militarii din AfganistanSe întorc militarii din AfganistanSe întorc militarii din Afganistan
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În vederea creºterii ºanselor
de ocupare a persoanelor aflate
în cãutarea unui loc de muncã,
A.J.O.F.M. Dolj înscrie persoa-

A.J.O.F.M. Dolj înscrie persoane pentru
cursuri de formare profesionalã

Ministrului delegat pentru
IMM, Turism ºi Mediul de
Afaceri, Maria Grapini va fi
prezentã în Craiova, în data
de 28 februarie, onorând
astfel o invitaþie a Camerei de
Comerþ ºi Industrie Dolj.
Maria Grapini va lua astfel
pulsul mediului de afaceri din

Maria Grapini
se va întâlni cu

întreprinzãtorii doljeni
judeþul Dolj ºi va încerca sã
rãspundã întrebãrilor adresate
în cadrul sesiunii “Oportuni-
tãþi de dezvoltare a economiei
locale”. Dezbaterea se va
desfãºura în sala de eveni-
mente a restaurantului 5
Continents din Craiova, str.
Mitropolit Firmilian, nr.1.

ne pentru cursuri
de formare profe-
sionalã în califi-
cãri,  solicitate
constant pe piaþa
forþei de muncã
sau pentru califi-
cãri unde nu exis-
tã forþa de muncã
pregãtitã la nivelul
cerinþelor angaja-
torilor.

« A.J .O.F.M.
Dolj înscrie la
cursuri de forma-
re profesionalã
persoane  mai
multe calificãri -
cum ar fi adminis-
trator imobile;
asistent de gestiu-
ne; barman; bucã-
tar; cameristã;
comunicare în
limba englezã;
confecþioner; dul-
gher; tâmplar; in-
stalator; legumi-

cultor; recepþioner; lucrãtor în
comerþ; lucrãtor în creºterea ani-
malelor; manager proiect; ma-
seur; operator introducere, vali-

dare ºi prelucrare date; secretar
stenodactilograf; operator biroti-
cã; auditor de mediu; îngrijitoare
bãtrâni la domiciliu; comerciant
vânzãtor mãrfuri alimentare; ad-
ministrator pensiune turisticã; în-
grijitoare copii; electrician între-
þinere ºi reparaþii; manager resur-
se umane; competente antrepre-
noriale ºi nu în ultimul rând, ma-
nager proiect », a subliniat Da-
niela Barbu, directorul executiv
al AJOFM Dolj, într-un comuni-
cat de presã.

Persoanele care beneficiazã de
indemnizaþie de ºomaj  sunt obli-
gate sã participe la programele de
formare profesionalã oferite ºi or-
ganizate de agenþiile judeþene pen-
tru ocuparea forþei de muncã pre-
cum ºi la examenul de absolvire a
acestora, conform Legii 76/2002
cu modificãrile ºi completãrile la
zi. Reprezentantul AJOFM  Dolj a
precizat cã persoanele aflate în cã-
utarea unui loc de muncã pot par-
ticipa la cursuri de formare pro-
fesionalã care sã le asigure creº-
terea ºi diversificarea competen-
þelor profesionale în scopul asigu-
rãrii mobilitãþii ºi reintegrãrii pe
piaþa muncii.

În ultimii ani, Romtelecom a trecut
prin transformãri majore, evoluând de
la un furnizor de servicii de telefonie la
unul de pachete personalizate de
servicii. Drept urmare, peste 50%
dintre clienþii Romtelecom utilizeazã în
acest moment cel puþin douã servicii
ale companiei. Dupã ce în ultimii ani

cele douã sub-branduri Clicknet ºi
Dolce au sprijinit dezvoltarea servicii-
lor de Internet ºi TV, o consecinþã
naturalã acum este redirecþionarea
tuturor  eforturilor de comunicare
cãtre consolidarea brandului-mamã
Romtelecom, ca furnizor de pachete.

“În acest sens, Romtelecom a iniþiat
anul trecut un proces de simplificare a
brandului ºi de schimbare a identitãþii
vizuale. Drept urmare, dupã o evoluþie
cu succes a celor douã sub-branduri
Dolce ºi Clicknet, am decis cã a venit
momentul sã ne reorientãm atenþia ºi
sã ne îndreptãm toate resursele pentru
a creºte capitalul de imagine al brandu-
lui-mamã, Romtelecom. Astfel, cele
douã sub-branduri nu vor mai fi
promovate de acum înainte în portofo-
liul de servicii al companiei. Cu toate

acestea, pentru cã Dolce este recunos-
cut ca un brand foarte valoros, care
furnizeazã servicii TV de calitate,
acest brand va sprijini în continuare
toate platformele de conþinut ale
Romtelecom, precum canalele Dolce
Sport TV ºi portalul dolcetv.ro,”
explicã Ovidiu Ghiman, Director
Executiv Strategie ºi Comercial Rezi-
denþial, Romtelecom.

Noua ofertã comercialã
ºi campania de comunicare

Noua identitate vizualã este lansatã
printr-o nouã platformã de comunica-
re, sub sloganul “Studiourile Romtele-
com prezintã FilmOferta”, pentru a
susþine încã o datã promisiunea fãcutã
de cãtre companie de a oferi conþinut

de calitate clienþilor sãi.
Din punct de vedere comercial,

Romtelecom îºi susþine aceastã poziþi-
onare puternic bazatã pe conþinut,
oferind noilor sãi clienþi pachete cu
servicii de televiziune, internet ºi
telefonie, incluzând canalele premium
HBO ºi HBO Comedy, plus cele douã
canale exclusive - Shorts TV ºi Come-
dy Central Extra – pe întreaga perioadã
contractualã de doi ani. Shorts TV este
un canal dedicat scurt-metrajelor
pentru televiziune, iar Comedy Central
Extra este  dedicat celor dependenþi de
comedie. Preþurile noilor pachete încep
de la 49 lei/lunã, TVA inclus, pentru
primele 3 luni. Pentru restul perioadei
contractuale, preþul pachetului va fi de
59 lei/lunã cu TVA. 

Romtelecom : Simplificarea branduluiRomtelecom : Simplificarea branduluiRomtelecom : Simplificarea branduluiRomtelecom : Simplificarea branduluiRomtelecom : Simplificarea brandului
ºi noua identitate vizualãºi noua identitate vizualãºi noua identitate vizualãºi noua identitate vizualãºi noua identitate vizualã

Clienþii existenþi de televiziune
ai Romtelecom beneficiazã gratuit
de canalele HBO ºi HBO Comedy
pânã la 31 martie, urmând ca
dupã aceastã datã, aceste canale
sã fie disponibile, în cadrul unei
oferte promoþionale, la un tarif de
10 lei/lunã cu TVA, pentru clienþii
care îºi exprimã intenþia de a le
pãstra în grilã.
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Evenimentul presupune, prin
conceptul „Business în Europa”,
prezentarea beneficiilor de a fi an-
treprenor în Europa – finanþarea
afacerii, acces la forþa de muncã
ºi piaþa liberã – toate acestea sub
forma unui eveniment de networ-
king, ce va fi gãzduit de sala de
conferinþe a Clãdirii Proiect, în
data de 19 februarie, începând cu
ora 16:00.  Avându-l drept invitat
special pe celebrul antreprenor
craiovean Marius Ghenea, eveni-
mentul îºi propune aducerea în

Camera de Comerþ ºi Industrie
Dolj ºi AIESEC Craiova, în parte-
neriat cu JCI Craiova, organizea-
zã evenimentul “Europa te cunoaº-
te ca businessman sau ca turist?”,
unde reprezentanþi ai unor compa-

nii puternice din mediul local vor
dezbate subiecte de interes în me-
diul afacerilor, cu scopul de a le
deschide perspectivele cãtre o abor-
dare internaþionalã a businessului
pe care îl deþin.

Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

prim-plan a unor personalitãþi de
succes care vor susþine dezvolta-
rea companiilor locale, aducându-
le mai aproape de trendurile la ni-
vel naþional ºi internaþional. „Mã
bucur sã revin în oraºul meu na-
tal cu ocazia acestui eveniment de
afaceri adresat în principal antre-
prenoriatului local tânãr, în orga-
nizarea AIESEC. Sper ca aceastã
iniþiativã sã aibã un rol benefic pen-
tru antreprenorii din Craiova ºi în
general din Oltenia”, spune Ma-
rius Ghenea.

În finalul evenimentului, va fi
prezentat un nou proiect marca
AIESEC Craiova, Business En-
glish Classes, ce va susþine ideea
evenimentului de a oferi o viziune
internaþionalã companiilor locale.
Acest proiect presupune cursuri
de limba englezã de afaceri cãtre
angajaþii companiilor din Craiova,
cursuri ce vor fi susþinute de cã-
tre stagiari internaþionali, specia-
lizaþi în domeniul afacerilor, pe o
perioadã de 3 luni, între 4 martie
ºi 26 mai.

Pentru cadrele didactice titu-
lare care doresc sã-ºi complete-
ze norma didacticã, s-a afiºat lis-
ta orelor ºi catedrelor vacante
sau rezervate.

Dupã înregistrarea cererilor
pentru completarea normei di-
dactice la inspectoratul ºcolar,
care se face inclusiv astãzi, vi-
neri,  15 februarie va avea loc o
ºedinþã publicã organizatã de
comisia de mobilitate a persona-
lului didactic din învãþãmântul
preuniversitar, constituitã la ni-
velul inspectoratului ºcolar. În
baza prevederilor art. 244 alin.
(5) lit. d) din Legea nr. 1/2011
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, la ocuparea posturi-
lor didactice/catedrelor, precum
ºi la constituirea normei didac-
tice de predare-învãþare-evalua-
re, pentru absolvenþii învãþãmân-
tului superior se iau în conside-
rare ºi: programele de conversie
care asigurã dobândirea de noi
competenþe pentru noi speciali-
zãri sau ocuparea de noi funcþii
didactice altele decât cele ocu-

Profesorii cu master pot obþine
mai multe ore la clasã

pate în baza formãrii iniþiale.
Profesorii care au urmat stu-

dii universitare de masterat, care
au minimum 90 de credite trans-
ferabile, în profilul postului, fi-
nalizate cu diplomã, au ºanse mai
multe pentru ocuparea unor ca-
tedre. Astfel, din acest moment,
profesorii vor putea primi ore
luând în calcul ºi specializãrile
de la master, cu condiþia ca aces-
ta sã fi fost în sistem Bologna.
Noile modificari nu sunt valabi-
le pentru concursurile de supli-
nire ºi titularizare. Astfel, pen-
tru normele ºi fracþiunile de nor-
mã vacante existente la concur-
sul naþional se vor lua în calcul
doar specializãrile de pe diplo-
mele de licenþã. În cazul absol-
venþilor de studii de licenþã în sis-
tem Bologna, care predau la li-
ceu, se va lua în calcul doar spe-
cializarea celui de-al doilea mas-
terat. Existã însã ºi o condiþie
esenþialã, ºi anume, ca studiile
postuniversitare sã fie din aria
curricularã în care predã profe-
sorul respectiv.

Studenþii sau masteranzii
craioveni cu cunoºtinþe
temeinice de limba englezã se
pot înscrie pânã pe 31 mai la

Comisia Europeanã a lansat o nouã clasificare
internaþionala a instituþiilor academice din Euro-
pa ºi din lume, la care sunt aºteptate sã participe
500 de universitãþi. Primele rezultate sunt
asteptate la începutul anului 2014. Noua
clasificare, va califica universitãþile în
cinci domenii distincte în funcþie de re-
putaþia pentru cercetare, calitatea predã-
rii ºi învãþãrii, orientarea ºi deschiderea
internaþionalã, succesul trasferului de cu-
noºtinþe ºi contribuþia la dezvoltarea re-
gionalã.

Pe lângã faptul cã oferã o clasificare
demnã de încredere a instituþiilor, U-Mul-
tirank va evalua universitãþile în ceea ce
priveºte patru domenii specifice: adminis-
trarea afacerilor, inginerie mecanicã, in-
ginerie electricã ºi fizicã. Noua clasifica-
re va fi imparþialã, bazatã pe date ºi crite-
rii mãsurabile. Datoritã abordãrii sale mul-

tidimensionale, ea este adecvatã pentru orice uni-
versitate sau colegiu care doreºte sã primeascã
informaþii cu privire la performanþa sa.

Departamentul de Politicã ºi
Relaþii Internaþionale al Uni-
versitãþii Leicester din Marea
Britanie pentru obþinerea unei

burse de doctorat finanþate
integral. Cursurile vor începe
în luna octombrie 2013, iar
programul de aplicare este

deschis celor care doresc
sã urmeze un doctorat de
cercetare în domeniul
Teoriei ºi Politicii Guver-
namentale. Bursele sunt
disponibile aplicanþilor
care sunt rezidenþi perma-
nenþi în Regatul Unit sau
în altã þarã membrã UE.
Bursele sunt pe o perioadã
de trei ani, iar taxa de
ºcolarizare va fi plãtitã de
Marea Britanie sau de UE
timp de trei ani ºi include
un salariu anual de
16.153 de euro, dar ºi un
sprijin de formare profe-
sional în valoare de 900
de euro pe an.

Universitãþile vor fi clasate dupã noi criteriiUniversitãþile vor fi clasate dupã noi criteriiUniversitãþile vor fi clasate dupã noi criteriiUniversitãþile vor fi clasate dupã noi criteriiUniversitãþile vor fi clasate dupã noi criteriiUniversitãþile vor fi clasate dupã noi criteriiUniversitãþile vor fi clasate dupã noi criteriiUniversitãþile vor fi clasate dupã noi criteriiUniversitãþile vor fi clasate dupã noi criterii
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„Chinezii”, cu Cerasela Iosifescu
şi Claudiu Bleonţ, în week-end la TNC

Spectacolul „Chinezii”, de Mi-
chael Frayn, în regia şi scenogra-
fia semnate de Mircea Corniştea-
nu, va fi reluat pe 16, respectiv
17 februarie, într-o nouă distribu-
ţie. Astfel, rolul interpretat până în
prezent de actorul George Alexan-
dru va f i preluat de Claudiu
Bleonţ , care va juca alături de
Cerasela Iosifescu într-o come-
die spumoasă, antrenantă, cu răs-
turnări neprevăzute de situaţie.
Spec tacolul „Chinezii”, pus în
scenă în anul 1970, sub numele
„The Two of Us”, este o piesă într-
un act, din patru părţi, din care
Mircea Cornişteanu a ales să o
pună în scenă pe ultima, „China-
men”: o farsă la o petrecere ca-
tastrofală, în care cei doi actori
interpretează toate personajele. Un
tur de forţă al protagoniştilor, care
tot schimbă costume, jucând mai

multe roluri, fără efort aparent, într-un ritm alert susţinut de Cera-
sela Iosifescu şi Claudiu Bleonţ. Cele două reprezentaţii din acest
week-end ale spectacolului (realizat în parteneriat cu Centrul Cul-
tural „Jean Bart” din Tulcea) vor avea loc la Sala „Ion D. Sîrbu” a
Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, începând cu ora 18.00.

Opera bufă „Don Pasquale”, sub conducerea
muzicală a unui dirijor elveţian

Teatrul Liric „Elena Teodorini” pre-
zintă astă-seară, de la ora 19.00, opera
bufă în trei acte „Don Pasquale”, de
Gaetano Donizetti, pe libretul lui Michele
Accursi şi Giacomo Ruffini. Acţiunea
se desfăşoară la Roma, în secolul al
XVIII-lea, în casa lui Don Pasquale –
un bătrân bogat, dar singur, hotărât să
se însoare şi să-şi ia soţie tânără şi fru-
moasă… Premiera operei a avut loc la
3 ianuarie 1843, la „Teatrul Italian” din
Paris. La Liricul craiovean, spectacolul
este pus în scenă în concepţia regizo-
rală a Arabelei Tănase şi scenografia lui
Răsvan Drăgănescu şi a avut până acum
numeroase reprezentaţii. Îşi dau con-
cursul solişti, Orchestra, Corul şi An-
samblul de balet ale Liricului craiovean,
la pupitrul dirijoral aflându-se maestrul
Salvatore Cicero, din Elveţia. Specta-
colul îi are în distribuţie pe basul Sorin
Drăniceanu (Don Pasquale), baritonul
Sandor Balla – Cluj-Napoca (Dr. Mala-

testa), soprana Magda Gruia-Negoescu (Norina), tenorul Florin
Ormenişan – Bucureşti (Ernesto), Ioan Cherata (Notarul), Mari-
nel Ţigănuş, Ştefan Ciucă şi Ionuţ Dumitru (Servitori).

Cu Jules Verne la penitenciar
La Penitenciarul de Maxi-

mă Siguranţă Craiova are loc
astăzi, ora 13.30, în organi-
zarea Bibliotecii Judeţene
„Alexandru şi Aristia Aman”,
o activitate al cărei program
cuprinde o mini-expoziţie cu
cărţi de Jules Verne şi o ex-
punere referitoare la viaţa şi
opera scriitorului francez, ce
fascinează prin romanele şi
povestirile sale cititorii din
toate colţurile lumii. Es te
marcată, astfel, împlinirea a

185 de ani de la naşterea sa, care s-au împlinit la 8 februarie a.c.,
şi a 108 ani de la moarte, pe 24 martie. „Pentru această activitate
şi-a arătat interesul un grup de 30 de persoane din incinta peniten-
ciarului, ce se vor bucura de expoziţia de carte şi vor primi răs-
punsuri de la bibliotecare la întrebările legate de viaţa şi opera lui
Jules Verne”, au precizat reprezentanţii instituţiei.

Înfiinţat în 1945,  Corul
de Copii Radio a avut o
evoluţie spec tac uloasă
înc ă de la apariţia sa în
peisajul muzic al româ-
nesc.  Aic i ş i-au deschis
c alea c arierei ar tistic e
Ileana Cotrubaş,  Silvia
Voinea,  Maria Hurduc ,
Cornelia Angelescu, Voicu
En ăc he sc u ,  Ge or ge
Crăsnaru,  Dan Dumitres-
cu, Roxana Briban,  Ro-
xana Constantinescu ş i
mulţi alţii.  În ultimii ani,
sub îndrumarea dirijoru-
lui Voic u Popescu,  asis tat
de pianis ta Camelia Chiţibea, ansamblul explorea-
ză noi forme de expresie artis tic ă şi es te implic at
în numeroase proiec te internaţionale.

Recitalurile, concertele „a cappella”, contribuţiile
aduse interpretărilor unor capodopere vocal-simfoni-

Preselecţie pentru Corul de Copii Radio
Duminică, 17 februarie, de la ora 10.00, va avea loc preselecţia pentru Corul de Copii

Radio, cel mai prestigios ansamblu de acest gen din ţara noastră, distins în 2004, de
Federaţia Corurilor din UE, cu titlul de „Ambasador Cultural al Uniunii Europene”.
Copii talentaţi la muzică, fete cu vârste cuprinse între 8 şi 13 ani şi băieţi cu vârste între
8 şi 10 ani sunt aşteptaţi la preselecţie. Înscrierile se vor face în ziua concursului, la
sediul Radiodifuziunii Române din Bucureşti, strada „Temişana” nr. 31. Înscrierea, re-
alizată în ordinea sosirii, va fi urmată de intrarea propriu-zisă la preselecţie.

ce alături de Orchestra
Naţională Radio, Or-
chestra de Cameră Ra-
dio, Orchestra Filar-
monicii „George Enes-
cu”, Filarmonic a din
Munchen, Orchestra
de Stat Bavareză, sub
bagheta unor mari ma-
eştri români şi străini,
ca Iosif Conta, Ludo-
vic Bacs, Horia Andre-
escu, Cristian Badea,
Jing Wang, Lawrence
Fos ter,  Wayne Mar-
shall, Zubin Mehta, au
dezvăluit deosebitele

calităţi interpretative ale formaţiei.
Cele peste 50 de participări la festivaluri, turnee

artistice şi concursuri internaţionale în aproape toate
statele Europei, în Japonia, SUA şi Canada au adus
tinerilor artişti preţioase distincţii şi premii.

„Filarmonica merge la şcoală” –
proiectul care îi aduce pe artişti la orele

de Muzică ale elevilor craioveni

Educ aţia muzicală ş i calitatea
învăţământului de profil din Cra-
iova au fost puse în discuţie de
Filarmonica „Oltenia” în ultima
vreme cu diverse ocazii. Nu o dată
reprezentanţii institu-
ţiei au tras un sem-
nal de alarmă în ceea
ce priveşte lipsa pro-
gramelor pentru edu-
caţia muzicală din
învăţământul actual,
ceea ce afectează nu
numai modelarea
personalităţii copiilor,
ci şi, mai târziu, for-
marea marelui public
căruia i se adresează
instituţiile muzicale şi
de spectacol.

„Mi se pare nor-
mal ca noi, fiind in-
stituţie muzicală a Craiovei, să ne
implic ăm şi să luăm atitudine”,
spune managerul Vlad Drăgules-
cu. În acest sens, Filarmonica a
continuat să organizeze stagiunea
pentru copii şi tineret, în cadrul
căreia a prezentat mai multe con-
certe de educaţie muzicală dedicate
elevilor craioveni din ciclurile pri-
mar şi gimnazial. Povestea muzi-
cală „Petrică şi lupul”, de S. Pro-

Un inedit proiect va fi demarat, săptămâna viitoare, de Fi-
larmonica „Oltenia” din Craiova, ale cărei preocupări conti-
nuă să vizeze educaţia muzicală a copiilor. Intitulat „Filarmo-
nica merge la şcoală”, acesta presupune participarea unor ar-
tişti ai instituţiei la orele de Muzică ale elevilor din ciclul gim-
nazial, cărora le vor prezenta activitatea lor şi instrumentele
cu care cântă, le vor vorbi despre cunoscute creaţii muzicale şi
compozitori celebri. Primele la care muzicienii vor ajunge sunt
Şcolile Gimnaziale nr. 22 „Mircea Eliade” şi nr. 37 „Mihai Emi-
nescu”, urmând ca şi alte unităţi de învăţământ craiovene să
fie atrase în program, în beneficiul elevilor. „Nu mai au ore de
Muzică atâtea câte ar trebui, iar noi vrem să legăm o prietenie
cu ei, pentru că ni-i dorim a fi publicul nostru de mâine”, expli-
că managerul Filarmonicii „Oltenia”, Vlad Drăgulescu.

kofiev, şi Suita „Carnavalul ani-
malelor” pentru două piane şi or-
chestră, de C. Saint-Saens, sunt
numai două dintre creaţiile care le-
au prilejuit copiilor cunoaşterea or-

chestrei şi a instrumentelor muzi-
cale. Dar pentru că nu toţi elevii
craioveni pot ajunge la Filarmoni-
că, va ajunge Filarmonica la ei!

Decizia a „născut” proiectul „Fi-
larmonica merge la şcoală”, pe
care reprezentanţii instituţiei l-au
gândit sub forma unor întâlniri ale
artiştilor cu elevii din clasele a V-a
– a VIII-a. „Vom merge la orele de
Muzică, împreună cu doi-trei in-

strumentişti – la fiecare clasă alţii
–, care o să se prezinte, o să spu-
nă ce fac ei la Filarmonică, cu ce
se ocupă instituţia noastră, o să le
cânte, o să le prezinte copiilor in-

strumentele muzicale. În
principiu, vrem să creăm o
legătură foarte vie între noi
şi copii, o prietenie”, a pre-
cizat Vlad Drăgulescu.

Deocamdată, instituţia a
stabilit c ontac te doar cu
câteva şcoli, primele în care
muzicienii vor ajunge fiind
„Mircea Eliade” şi „Mihai
Eminesc u”. „Ne-am pro-
pus  c a până la s fârşitul
acestui an şcolar să reuşim
să atragem în program toa-
te unităţile de învăţământ
gimnazial şi să vizităm mai
toate c lasele la orele de

Muzică. Vrem foarte mult să ne im-
plicăm în aceste lecţii, mai ales că
ele sunt din ce în ce mai puţine.
Orele de Muzică nu mai sunt atâtea
câte ar trebui să fie şi, din păcate,
profesorii de specialitate uneori sunt
depăşiţi de situaţia aceasta. Şi do-
rim să aibă şi un exemplu practic a
ceea ce ei îi învaţă pe copii”, a adă-
ugat managerul Filarmonicii „Olte-
nia”, Vlad Drăgulescu.
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Discursul privind Starea Na-
þiunii, de marþi seara, al preºe-
dintelui american, Barack Oba-
ma, în faþa unui Congres divizat,
s-a dorit un compromis, în ten-
tativa favorizãrii unei redresãri
economice, dar ºi a unei noi re-
glementãri privind regimul arme-
lor de foc. Lipsit de complexe,
preºedintele american a pledat

pentru o implicare activã a statu-
lui federal în relansarea motoru-
lui creºterii economice ºi ocupã-
rii forþei de muncã, prezentând un
plan de acþiune pe 4 ani. Politica
externã, copilul vitreg al discursu-
lui, l-a obligat totuºi pe Barack
Obama sã punã în gardã Iranul ºi
Coreea de Nord în privinþa proli-
ferãrii nucleare, anunþând intenþii-

le sale de negociere a reducerii
arsenalului cu Rusia ºi confir-
mând scãderea contingentului
american în Afganistan. A anun-
þat, în acelaºi timp, un mare par-
teneriat transatlantic de liber
schimb cu Europa, mesaj foarte
aºteptat la Bruxelles. În plan eco-
nomic, Obama a spus cã „doar
reducerea deficitului nu este su-
ficientã”, încercând sã justifice
abordarea sa keynesianã. Foarte
rooseveltian, ºeful statului a pre-
zentat o lungã listã de iniþiative
menite sã stimuleze inovarea ºi
cercetarea, îmbunãtãþirea educa-
þiei, învãþãmântul secundar ºi su-
perior, creºterea substanþialã a
salariului minim ºi aºa mai depar-
te. „America meritã un cod fis-
cal mai simplu”, a spus el. Deºi
politicienii nu sunt de acord asu-
pra unui plan de reducere a chel-
tuielilor, Barack Obama a stãruit
în „abordarea echilibratã” între
majorãri de taxe ºi reduceri de
cheltuieli, în conformitate cu pro-
misiunile de campanie. Referiri
ample au vizat schimbãrile clima-
tice. O temã care a stârnit con-
sensul democraþilor ºi republica-
nilor este cea a imigraþiei ºi in-

clusiv preºedintele Comitetului
pentru buget al Camerei Repre-
zentanþilor, Paul Ryan, una din fi-
gurile foarte influente ale Parti-
dului Republican, s-a declarat de
acord cu abordarea „mãsuratã”
a preºedintelui pe aceastã temã.
Când s-a referit la modificarea le-
gislaþiei privind armele de foc,
Obama s-a dovedit patetic, soli-
citând congresmanilor sã ia mã-
suri. „Nate ºi Cleo meritã un vot”,
a spus el, evocând moartea ado-
lescentei de numai 15 ani Hadiya
Pendleton, selecþionatã pentru a
participa ca majoretã la ceremo-
nia de învestiturã, „Gaby Giffords
(parlamentar împuºcat în cap)
meritã un vot”.  Într-un elan rar,
speakerul republican John Boeh-
ner s-a ridicat în picioare pentru
a-l aplauda pe Obama. Analistul
David Gergen a vorbit despre un
nou Obama, destul de ofensiv ºi
mult mai puþin naiv în faþa repu-
blicanilor. „Este discursul cel mai
favorabil unei creºteri a rolului
statului de la Lyndon Johnson în-
coace”, a adãugat pe CNN fostul
speaker conservator Newt Gin-
grich. Pentru el, Obama s-a adre-
sat þãrii ºi nu Congresului.
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Rusia continuã sã furnizeze siste-
me de apãrare antiaerianã Siriei, a de-
clarat, miercuri, 13 februarie a.c., di-
rectorul unei mari centrale de export
de armament. „Nu existã nici o sanc-
þiune a Consiliului de Securitate ONU”
a justificat directorul Rosoboronex-
port, în timp ce Moscova s-a folosit
în permanenþã de dreptul sãu de veto
la proiectele de rezoluþie ale ONU.
„Noi vom continua sã îndeplinim an-
gajamentele privind contractele de
vânzare echipamente militare”, în
pofida escaladãrii rãzboiului civil, care
a fãcut, potrivit ONU, peste 70.000
de morþi în 23 de luni. Responsabilul
Rosoboronexport a precizat cã Rusia
furnizeazã sisteme de apãrare, dar nu

Moscova continuã sã furnizeze
sisteme de apãrare Siriei

Partidul Liberal Democrat
din Moldova (PLDM) renunþã
la Acordul de constituire a
Alianþei pentru Integrare
Europeanã (AIE), a declarat
ieri liderul formaþiunii,
premierul Vlad Filat, transmi-
te Agerpres. „PLDM declarã
ieºirea din acordul de consti-
tuire a AIE începând cu ora
14.00 a acestei zile. Conco-
mitent, PLDM se declarã
ataºat programului de guver-
nare ºi continuã susþinerea
politicã a guvernului, având
ca scop principal integrarea
europeanã”, a declarat Vlad
Filat în cadrul unei conferinþe

Partidul premierului Filat
pãrãseºte alianþa de guvernare

de presã. Potrivit premierului,
din cauza partajãrii excesive a
funcþiilor între cele trei
partide componente ale
Alianþei, dar ºi din cauza
imixtiunii directe a unor
reprezentanþi ai coaliþiei în
activitatea instituþiilor statu-
lui, reformele stagneazã, ceea
ce pericliteazã parcursul
european al Republicii Moldo-
va. „Acordul politic de
constituire a AIE trebuie
revizuit, pentru cã în forma
actualã a devenit o frânã în
exercitarea actului de guver-
nare ºi duce la oligarhizarea
þãrii”, este de pãrere Filat.

avioane, elicoptere sau vehicule blin-
date, care pot fi utilizate ofensiv. În
luna iulie anul trecut, Rusia se angaja-
se sã nu încheie noi contracte de fur-
nizare armament cu Siria pânã când
situaþia nu se stabilizeazã. Cu toate
acestea, Moscova a declarat cã va
continua sã-ºi onoreze contractele în
curs. Rusia furnizeazã 80% din echi-
pamente armatei siriene, ca un aliat
tradiþional al Damascului, ºi a denun-
þat politica de ingerinþã occidentalã
blocând pânã în prezent toate rezolu-
þiile împotriva regimului sirian promo-
vate de Consiliul de Securitate al
ONU. Rusia ºi China ºi-au exercitat
dreptul de veto la toate proiectele de
rezoluþie pânã în prezent.

Al treilea test nuclear efectuat de cãtre Phe-
nian a provocat un val de indignare în rândul
comunitãþii internaþionale, dar în Coreea de Nord
locuitorii „abia îºi pot reþine bucuria”, scria presa
nord-coreeanã oficialã ieri. „Oamenii din Phe-
nian abia îºi puteau reþine bucuria”, scria agen-
þia oficialã KCNA, care a intervievat „cetãþeni
obiºnuiþi”. Imagini televizate prezentau nord-
coreeni care îºi manifestau bucuria ºi aplaudau
anunþarea testului nuclear, prezentat drept o
„reuºitã” de cãtre regim. „Cu cât mã gândesc
mai mult, cu atât mã simt mai bine în adâncul
sufletului. Aº vrea sã transmit lumii întregi cã
rãspunsul nostru va fi tot mai viguros, dincolo
de imaginaþie, faþã de ostilitatea inamicilor
noºtri”, a declarat pentru KCNA Kim Yong-il,
în vârstã de 39 de ani, un conductor de tren, la
Phenian. Afirmaþiile respectã linia trasatã de cãtre
comunicatele oficiale ale Phenianului. Ministe-
rul nord-coreean al Apãrãrii a avertizat, marþi,
cã „dacã Statele Unite complicã situaþia, cu

ostilitatea lor insistentã, vom fi obligaþi sã efec-
tuãm a doua, chiar a treia serie de acþiuni”. Un
profesor, Oh Il-jin, în vârstã de 62 de ani, tot la
Phenian, a calificat reacþia comunitãþii interna-
þionale drept o „farsã
ridicolã”, potrivit
KCNA, ºi a îndemnat la
„represalii fãrã milã”
împotriva Statelor Uni-
te. În schimb, marþi sea-
ra, cei 15 membri ai
Consiliului de Securita-
te al ONU au „condam-
nat ferm” noul test nu-
clear ºi au anunþat cã
vor depune eforturi pen-
tru a adopta „mãsuri
adecvate”, prin inter-
mediul unei noi rezolu-
þii. De asemenea, Core-
ea de Sud va accelera

dezvoltarea rachetelor sale balistice cu razã lun-
gã de acþiune, capabile sã acopere întregul teri-
toriu nord-coreean, a anunþat Ministerul sud-
coreean al Apãrãrii ieri.

„Oamenii din Phenian abia îºi pot reþine bucuria”, dupã testul nuclear

François Hollande, în India

Aflat în vizitã în India,
astãzi ºi mâine, preºedintele
Franþei, François Hollande, va
încerca sã consolideze „parte-
neriatul strategic” franco-
indian. Una din dimensiunile
acestui parteneriat este coope-
rarea militarã, regãsitã într-un
proiect de acord emblematic,
care aºteaptã sã fie semnat,
prevãzând vânzarea a 126 de
aparate Rafale Indiei. Moder-
nizarea armatei indiene este
consideratã un imperativ,
opineazã strategii acestei þãri,
care se simte ameninþatã de
Pakistan, cu care s-a confrun-
tat deja în 1947, 1965, 1971 ºi
1999. Recent, au izbucnit
ciocniri de-a lungul „liniei de
control” în Kashmir.

ªase arestãri în scandalul
ascultãrilor de telefoane
de cãtre „News of the World”

Poliþia britanicã a anunþat
ieri cã au fost arestaþi încã 6
jurnaliºti sau foºti jurnaliºti ,
în cadrul afacerii ascultãrii
telefoanelor de cãtre defunctul
tabloid „News of the World”,
proprietate a lui Rupert
Murdoch. 6 persoane, 3
bãrbaþi ºi 3 femei, au fost
audiate ieri-dimineaþã la
Londra ºi Cheshire, în cadrul
unei anchete privind „o nouã
conspiraþie prezumatã” vizând
pirateria mesageriilor telefoni-
ce între 2005 ºi 2006. Scanda-
lul ascultãrilor a condus deja
la zeci de arestãri, printre care
cele ale redactorului-ºef al
ziarului, Andy Coulson,
directorului general al News
International, Rebekah Bro-
oks, un apropiat al premierului
David Cameron. Dupã 168 de
ani de la apariþie, „News of
the World” ºi-a încetat activi-
tatea la 10 iulie 2011, sub un
foc de critici.

Un acoperiº ºi un zid
s-au prãbuºit la centrala
de la Cernobîl

Un acoperiº ºi un zid s-au
prãbuºit parþial la centrala
nuclearã ucraineanã Cernobîl,
la câteva zeci de metri de
sarcofagul care acoperã reacto-
rul accidentat, fãrã a provoca
victime sau ridicarea nivelului
de radioactivitate, a anunþat
ieri serviciul de presã al centra-
lei. „Nivelul de radioactivitate
de la centrala Cernobîl ºi din
zona înconjurãtoare rãmâne
neschimbat. Nu au fost victi-
me”, a declarat centrala într-un
comunicat. Un zid ºi porþiuni
din acoperiº s-au prãbuºit marþi,
în sala maºinilor de la reactorul
numãrul 4 de la Cernobîl, unde
a avut loc cel mai grav accident
nuclear din lume, în 1986. Zona
avariatã este de aproximativ
600 de metri pãtraþi, potrivit
centralei ucrainene. Accidentul
a fost provocat de zãpada care
s-a acumulat pe acoperiº, a
declarat Ministerul pentru
Situaþii de Urgenþã din Ucraina.
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Anunþul tãu!
Primãria Municipiului Craiova anunþã publicul
interesat asupra etapei de încadrare pentru –
PUZ Craiova Nord-zona Lacul Tanchiºtilor –
planul nu se supune evaluãrii de mediu ºi nu
se supune evaluãrii adecvate, urmând a fi su-
pus procedurii de adoptare fãrã aviz de me-
diu. Documentaþia care a stat la baza luãrii de-
ciziei etapei de încadrare poate fi consultatã
în zilele de luni-joi orele 830-1600 ºi vineri între
orele 800-1300 la sediul Agenþiei Regionale pen-
tru Protecþia Mediului Craiova, strada “Petru
Rareº” nr. 1, Craiova ºi la sediul Primãriei Mu-
nicipiului Craiova. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj (tel.: 0251/530.010, fax:
0251/419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro),
în termen de 10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass-media.
Titular S.C. BEACH PARTY S.R.L. cu sediul
în COMUNA MÂRªANI, SAT MÂRªANI anun-
þã elaborarea primei versiuni a planului ur-
banistic zonal „P.U.Z. EXTINDERE INTRAVI-
LAN – ZONA TURISTICÃ ªI DE AGREMENT”,
în COMUNA MÂRªANI – JUDEÞUL DOLJ
T220, (ZONA HELEªTEU, LAC HELEªTEU) ºi
declanºarea etapei de încadrare pentru ob-
þinerea avizului de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se poate realiza la
sediul APM DOLJ, strada “Petru Rareº” nr.
1, Craiova, judeþul Dolj ºi la sediul Primãriei
MÂRªANI, SAT MÂRªANI, judeþul DOLJ. Co-
mentariile ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM DOLJ în termen de 18 zile
calendaristice.
S.C. XALANDINE ENERGY S.R.L. anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de mediu privind acti-
vitatea PARC FOTOVOLTAIC  ce se desfãºoa-
rã în comuna LEU, judeþul Dolj. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra mediului
pot fi cosultate la sediul APM Dolj, Craiova,
strada “Petru Rareº” nr. 1, zilnic între orele 9-
14. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj pânã la data de 01.03.2013.

ANIVERSÃRI
Cu oaczia aniversãrii
numelui, soþul Alexan-
dru ºi fiul Sandu, urea-
zã doamnei VALENTINA
BANGÃU „La multi ani
cu sãnãtate ºi bucurii!”.
Familia Geta ºi Adrian
Enuca ureazã doamnei
VALENTINA BANGÃU
sãnãtate, prosperitate ºi
„La mulþi ani!”.

CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menajerã.
Telefon: 0720/799.847; 0751/
911.417.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon:
0758/152.881.

Persoanã serioasã, nefumã-
toare, doresc sã îngrijesc
copil (menaj) sau bãtrâni.
Telefon: 0771/563.087.

OFERTE SERVICIU
Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon: 0768/
357.485.
Ofer serviciu ca bonã. Tele-
fon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare stand
Sucpi. Telefon: 0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi croitorie
la comandã angajeazã mo-
delieri cu experienþã. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 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.
Meditez matematicã ori-
ce nivel. Telefon: 0726/
522.670.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane ºi co-
lete ROMÂNIA – ITALIA
(MILANO). Plecarea este
vinerea cu plasare la des-
tinaþie. Ofer ºi cer maximã
seriozitate. Contact: 0763/
362.205; +393/284.662.997.
Servicii de vidanjare. Telefon:
0748/210.827; 0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif
0,90 lei/km. Telefon: 0761/
906.706.
Angajãm maºinist marochi-
nãrie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigori-
fice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Vând apartament 2 camere
decomandat Rovine. Telefon:
0741/252.102, dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 camere
în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
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ANUNÞ DE PARTICIPARE
la licitaþia publicã deschisã din ziua de 22.02.2013

Primãria Ostroveni, comuna Ostroveni, judeþul Dolj, telefon: 0251/
337.366, fax: 0251/337.866, e-mail: ostroveni@cjdolj.ro, în calitate de
autoritate contractantã, anunþã:

organizarea licitaþiei publice deschise  privind concesionarea ser-
vicilor de întreþinere ºi folosinþa pãºunii din comuna Ostroveni în
suprafaþã de 481.25 ha.

Contractul de concesiune  se va încheia pe o perioadã de 10 ani,
cu posibilitatea prelungirii acestuia pe bazã de act adiþional.

       La licitaþie poate participa orice persoanã fizicã sau juridicã de
drept privat, românã sau strãinã, care depune o singurã ofertã, cumpa-
rã caietul de sarcini ºi constituie garanþia de participare.

Garanþia de participare va fi de 4000 lei care se va contitui prin
virament bancar in contul RO78TREZ2975006XXX000028, CIF
4554254 sau cu numerar la casieria unitaþii.

Condiþiile de participare sunt precizate în caietul de sarcini.
Licitaþia se va derula în data de 22.02.2013, ora 12.00.

Ofertanþii depun ofertele la sediul Primariei Ostroveni, comuna
Ostroveni, judeþul Dolj pânã în data de 22.02.2013, ora 10.00. Deschi-
derea ofertelor se va face la ora 12.00.

     Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la sediul Primariei
Ostroveni, comuna Ostroveni, judeþul Dolj.

Direcþia Silvica Dolj organizeazã concurs în data de
28.02.2013, ora 11:00, la sediul din str. “Iancu Jianu”
nr. 19, mun. Craiova, pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante:

pe perioada nedeterminatã:
un post de pãdurar la Ocolul Silvic

Amaradia
un post de pãdurar la Ocolul Silvic

Dãbuleni
pe perioada determinatã:

un post de pãdurar la Ocolul Silvic
Amaradia

Relaþii privind:
· modalitatea de verificare a competenþelor profesi-

onale,
· condiþiile de participare,
· conþinutul dosarelor, ce se depun la sediul D.S. Dolj,

pânãp în data de 25.02.2013, ora 16:00,
· bibliografie, tematica si alte relaþii se vor obþine la

sediul D.S. Dolj si sediile ocoalelor din structura D.S.
Dolj, precum si la nr. de telefon 0251/421.363.

Vând apartamnet 2 camere
decomandate, balcon mare,
cu puþine îmbunãtãþiri, zona
Ciupercã etaj 4/10. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0351/459.222.
Vând apartament 2 camere
decomandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a-vis
de Spitalul Militar. Telefon:
0745/456.302.
Vând apartament în Craio-
viþa Nouã, superîmbunãtã-
þit, centralã termicã, etaj 1/4
preþ 42.000 euro, negocia-
bil. Telefon: 0744/271.225.
Vând sau schimb 2 deco-
mandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtã-
þiri, cu 3 camere. Telefon:
0724/218.190.
Particular, vând apartament
2 camere decomandate,
îmbunãtãþiri, P/7, Sara, 1
Mai, stradal. Telefon: 0747/
110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 came-
re, Valea Roºie. Telefon:
0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere
decomandat, zonã centralã.
Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 came-
re semidecomandate +
WC de serviciu, 70 mp, et.
2, cu apartament 2 came-
re + diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj 1, lângã
stadionul Tineretului, 65.000
euro. Telefon: 0733/946.776;
0351/809.320.

Vând (schimb) apartament
3 camere, George Enescu,
parter, cu 2 camere + dife-
renþã imobil, ultra-îmbunã-
tãþit, este pretabil firmã. Te-
lefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând sau schimb 3 camere
Calea Bucureºti cu 2, com-
fort I, etaj inferior, plus diferen-
þa. Telefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 came-
re, Craiova. Telefon: 0757/
322.534.
Vând apartament 3 camere
70 mp Calea Bucureºti, etaj
2/4. Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament
3 camere, 4/4, Rotonda,
gresie, faianþã, AC, termo-
pane, centralã proprie, preþ
negociabil. Telefon: 0758/
063.773.
Particular, vând apartament
3 camere decomandate, ter-
mopan, uºã metalicã, cen-
tralã, izolaþie termicã, Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând apartament 4 came-
re, Mercur. Telefon: 0724/
804.875.

CASE
Casã 4 camere, bucãtãrie,
baie, beci, suprafaþã 108
mp, teren 275 mp, gaze,
apã, încãlzire centralã,
Aleea 6 Brestei. Telefon:
0725/505.424.
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro.
Telefon: 0786/982.529.
Vând casã stradal Pleniþa.
Telefon: 0742/608.092.

D+P, 6 camere, pivniþã, uti-
litãþi, teren 1300 mp anexe
(3 camere cãrãmidã). Tele-
fon: 0761/824.947.
Vând casã Zãval, Comuna
Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 came-
re, baie cu boiler electric,
curte mare ºi grãdinã) –
1.300 mp (suprafaþã con-
struitã: 600 mp). Preþ:
35.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0760/295.905.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp teren
pretabil amenajare comer-
cialã Piaþa Chiriac. Telefon:
0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã bo-
iereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren arabil,
pãdure salcâm, etc. Telefon:
0784/736.350.
Vând casã + teren 650 mp
str. Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti +
locul casei în oraº Novaci –
Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1,
preþ 100.000 negociabil. Te-
lefon: 0253/466.520; 0751/
400.571 ºi 0721/502.557.
Vând casã demolabilã + te-
ren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.

Vând casã bunã cu anexe,
teren intravilan ºi extravilan
în comuna Bulzeºti, sat Stoi-
ceºti. Telefon: 0244/312.070;
0722/963.871.
Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþile,
teren 400 mp, 2 ieºiri, vad
comercial. Telefon: 0764/
735.304.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
strada Aleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi te-
ren cu gard beton Braniºte,
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 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, negocia-
bil. Informaþii la telefon: 0723/
537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu
teren intravilan 1000 mp la
intrarea în Palilula, comuna
Bucovãþ, cadastru, apã, as-
falt, 12 euro/mp, posibilitate
parcelare în 2 loturi. Telefon:
0749/049.646.
Vând casã neterminatã Cra-
iova, Centura de Nord, te-
ren 1560 mp. Telefon: 0720/
863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte
comuna Podari. Telefon:
0745/350.029.

Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Tele-
fon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºti plus locul ca-
sei, oraº Novaci, jud. Gorj,
preþ 120.000 lei (RON), ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0721/502.557;
0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 came-
re, baie, bucãtãrie, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament 3 sau 4 came-
re. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti plus locul casei oraº
Novaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” 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 Cra-
iova – intravilan. Cedez 4200
m2  tren extravilan – pentru
reparaþii casã. Telefon:
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 Jia-
nu”. 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 Vârvorul de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate fa-
cilitãþile 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), negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând KIA 1500, 1996. Tele-
fon:  0786.405.217.
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înma-
triculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil. Tele-
fon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi vo-
lan, 5 uºi, anvelope noi varã,
înscris în RO, taxele la zi,
preþ negociabil 2500 euro.
Telefon: 0763/803.708;
0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatriculat
1800 E, negociabil. Telefon:
0740/316.002.
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S.C. PLASTICO S.R.L. Craiova organizeazã în data de 21.02. 2013,

ora 10.00, la sediul din bd. “Decebal” nr. 85B, Craiova, în cadrul pro-
iectului „EFICIENTIZAREA FLUXULUI DE PRODUCÞIE LA S.C.
PLASTICO S.R.L. CRAIOVA, PRIN ACHIZIÞIONAREA DE UTILAJE
ªI ECHIPAMENTE PERFORMANTE”, cod SMIS – 25653, finanþat în
cadrul POR în baza Contractului de finanþare nr. 3242/04.07.2012,
concurs pentru ocuparea postului de RESPONSABIL CALITATE,
pe perioadã nedeterminatã în condiþiile prevãzute de Codul Muncii.

Condiþii de participare:
- cetãþenia românã ºi domiciliul stabil în România;
- cunoaºterea limbii române, scris vorbit;
- studii superioare;
- vechime în domeniul managementului calitãþii de minim 2 ani.
Actele necesare întocmirii dosarului de concurs sunt afiºate la se-

diul unitãþii din bd. “Decebal” nr. 85B, Craiova.
Dosarele se depun la sediul S.C. PLASTICO S.R.L., bd. “Decebal”

nr 85B, pânã la data de 19.02.2013, ora 12.00.
Informaþii suplimentare la telefon: 0251/435.420.

Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO, preþ
5300 euro. Telefon: 0761/
647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã
în Bulgaria, stare de funcþi-
onare, 700 euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3 cm,
benzinã, fabricaþie 93, în sta-
re de funcþionare, nerulatã în
þarã – 550 euro, negociabil.
Telefon. 0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi Colt,
an fabricaþie 2006, înmatricu-
lat România, 93000 km, full
option, preþ 3950 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro, ne-
gociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Vând plitã aragaz electric,
masca Mercedes 190D,
radiator, 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, arzãtor
încãlzire la gaze sau bute-
lie, arzãtoare gaze sobã,
redactor tub oxigen. Telefon:
0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/2,5
grena – 60 lei; pãlãrie fetru
nr. 55 nouã – 60 lei; telefon
fix cu numere – 25 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.

Vând vin alb, roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, în-
rãmat, tablou picturã peisaj
pãdure. Preþ 25-40 lei. Te-
lefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90
lãþime ºi plug PP2 pentru
tractor U 45. Telefon: 0757/
624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, servan-
tã, canapea, ºifonier, vitrinã,
bufet, aspirator. Telefon:
0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem lebe-
de ca aspect) la 50 km de
Craiova, preþ 55 lei bucata.
Telefon: 0747/813.298;
0751/299.582.
Vând 80 acþiuni la Reloc.
Telefon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale. Te-
lefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi bele-
tristice, timbre filatelice, serii
complete neºtampilate, Spa-
nia, Cuba, Iran, Romania.
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 toa-
te culorile ºi leandru culori
alb ºi frez. Telefon: 0351/
430.880. 0762/278.639.
Vând oi convenabil. Telefon:
0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4 gã-
uri pt. Opel Astra F Caravan,
montate cauciucuri de iarnã
mãrimea 175/65R 14. Preþ
100 lei/buc. Telefon: 0767/
517.023.
Vând centralã Vailand 26 kw,
membranã, apã caldã, de-
fectã. Telefon: 0721/483.933.

Vând radio, oglindã interior,
telescop spate pt. Opel As-
tra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt. Da-
cia 1300. Preþ negociabil.
Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã
terapeuticã, mâncare ecolo-
gicã, bãi terapeutice, sterili-
zator rufe, tacâmuri, frigider.
Telefon: 0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi ghe-
te piele militari, piese dacia
noi, combinã muzicalã ste-
reo 205 nouã, piei bovinã
argãsite, calculator pentru
instruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând drujbã electricã bunã,
lanþ rezervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25 lei. Tele-
fon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoare.
Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4 gã-
uri, preþ 700 Ron, negocia-
bil. Telefon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50 ve-
dre nouã – douã uºi cu toc
noi pentru casã, cilindru de
cupru cu þeavã ºi butoi gal-
vanizat pentru þuicã. Telefon:
0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu fe-
restre 3  canate  lemn, uºã
apartament din lemn. Tele-
fon: 0251/410.573.
Vând bufet stil neoclasic ºi pia-
ninã. Telefon: 0737/265.196.

Vând avantajos ºifonier, vi-
trinã, maºini de cusut, covoa-
re, încãlzitor pe gaze, instant
apã pe gaze, haine din pie-
le. Telefon: 0745/753.524.
Vând maºinã de nervurat ta-
blã, barã inox rotundã, dia-
metru 38 mm ºi lungã de 300
mm. Telefon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon:
0755/498.834.
Vând maºinã de cusut cas-
nicã, simplã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã
40 lei; douã bidoane 60 litri
largi la gurã. Telefon: 0761/
355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia,
canistre metal, piscinã copil,
covor persan. Telefon: 0251/
416.455.
Vând lanþ drujbã nou lama
40 cm, monedã jubiliarã ar-
gint 25 gr, Carol I 1881, 300
euro. Telefon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã ter-
micã pe gaze, marca Anca
– Pocket – Italia, în funcþiu-
ne. Telefon: 0722/680.138.

Vând mobilã dormitor ºi su-
fragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru cãl-
durã instant apã caldã, ºimi-
neu pe lemne – cãrbuni, sta-
re bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã
pe gaze, în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Italia. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/
400/100 scrisã - 100 lei;
foarfecã tablã 15 lei; vas WC
fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tã-
blii nou – nouþ, saltea, alain
delone 42-44-46 bãrbat- fer-
moar- nasturi-tineret, excepþi-
onal. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meis-
sen – (de Saxa) model ºi
culoare deosebite. Telefon:
0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.

Vând vitrinã, servantã ºi bi-
bliotecã, birou, masã. Te-
lefon: 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.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur,
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie, al-
ternator 12V nou, delcou
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.
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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

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 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 berii,
þinutã în butoi de dud, mi-
nim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, bal-
con, în ghiveci ºi rãsad de
muºcate cu floare bãtutã,
alb, frez ºi roºu. Telefon:
0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare.
Telefon: 0351/459.222;
0770/299.997.
Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând butelii aragaz ºi spa-
lieri pentru viþa-de-vie. Te-
lefon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar. Te-
lefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudurã
semiautomat, flux argon,
marca Telelwin, plus
mascã profesionalã elec-
tronicã, preþ 1.500 lei ºi
picamer marca Bosh pre-
forator ºi demolator la
preþul de 1.500 lei. Tele-
fon: 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
Cumpãr dormitor sculptat,
canapea, fotolii mãsuþã hol.
Telefon: 0761/824.947.
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o microfer-
mã de flori: trandafiri, zam-
bile, frezii ºi pepinierã pomi
fructiferi, culturã de cãp-
ºuni în sere sau solarii.
Telefon: 0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru în-
chiriere sau transport de
mãrfuri diverse din judeþ
sau þarã. Posed Dacia Pa-
puc cu 2 locuri. Telefon:
0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede,
timbre, ceasuri, icoane,
cãrþi poºtale, medalii, ar-
gintãrii, sãbii, obiecte rega-
liste, acte, antichitãþi. Tele-
fon: 0723/926.322.
Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã. Te-
lefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsonierã tot con-
fortul, strada “A. I. Cuza”,
bloc M18E. Telefon: 0770/
784.539.
Închiriez apartament pen-
tru familie zona prefectu-
rã. Telefon: 0742/244.476.
Închiriez spaþiu comercial
53 mp, str. “Amaradia” nr.
56, parter bloc (fosta Co-
fetãrie Amaradia) 5 Euro
mp. Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere apar-
tament 3 camere modificat
în 4 camere, blocurile K,
strada Pãltiniº, parter, ac-
ces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apar-
tament 2 camere, deco-
mandate, ultracentral,
etaj 2, mobilat, liniºte ºi
igienã deplinã, microcen-
tralã, aer condiþionat. Te-
lefon: 0756/028.300, 0722/
956.600.
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (zona Institut),
complet mobilatã ºi utila-
tã. 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 confor-
tul, 250 euro. Rog serio-
zitate! Telefon: 0720/
001.909.

Închiriez garsonierã bule-
vardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei ca-
mere G. Enescu. Telefon:
0763/589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Tele-
fon: 0770/300.327.
Închiriez casã, zona Spitalul nr.
1, pretabil depozit policlinicã
privatã etc, cu toate utilitãþile ne-
cesare: curent 220, 380 V,
gaze, canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Telefon:
0762/611.541; 0251/453.865.
Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depo-
zit materiale) la casã, strada
Bucovãþ – Craiova. Telefon:
0757/082.201.

Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon: 0762/
047.095.
Închiriez apartament 2 came-
re Ciupercã, mobilat ºi utilat.
Telefon: 0723/207.953.

CERERI
Doresc apartament mobilat 2
sau 3 camere. Telefon: 0749/
287.709; 0763/787.678.

MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani, fãrã
obligaþii, cu serviciu în Cra-
iova, caut doamnã pentru
prietenie sau cãsãtorie. Te-
lefon: 0740/895.691.
Domn singur doresc doam-
nã 65 ani, fãrã copii. Tele-
fon: 0747/072.472.

DIVERSE
Ofer unei pensionare sub 70
ani adãpost ºi cãldurã. Tele-
fon: 0251/428.437

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 pen-
tru familie. Telefon:
0724/512.304.
Familia Ioanim din Magla-
vit sã sune la 0721/995.405
pentru recuperare terenuri
agricole.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu ar-
gint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc, contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngrijire.
Telefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
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Minunea cu Barcelona (1-0, în
grupe) nu s-a repetat pe “Celtic
Park”. Juventus i-a amuþit, marþi sea-
rã, pe inimoºii fanatici ai lui Celtic cu
un scor de neprezentare (3-0), trimi-
þând în istorie stilul demodat al sco-
þienilor.

Torinezii au lovit subit, în stil ita-
lian. Nigerianul Ambrose, recent în-
coronat la Cupa Africii, ºi Forster au
fost complicii lui Matri (3), care nu a
iertat, cu tot tackling-ul disperat fã-
cut de Wilson. Mingea depãºise li-
nia porþii, dar ca sã fie sigur Marchi-

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TUR

Juve a ucis toate speranþele lui Celtic, atâtea câte erau

sio a “rupt” plasa pentru 1-0! Celtic
nu s-a panicat, a mizat pe centrãri ºi
pe presiunea fantasticã a fanilor, în-
ghesuindu-i pe “bianconeri” în pro-
priul teren.

ªi nu a lipsit mult sã egaleze, dar
semifoarfeca lui Commons, preferat
surprinzãtor lui Samaras, a greºit de
puþin þinta. Wanyama a trimis cu ca-
pul peste poartã, la unul dintre cor-
nere, arma favoritã a freneticilor sco-
þieni alãturi de ºuturile de la distan-
þã, centrale ºi prea cuminþi sã-l spe-
rie pe Buffon.

Portarul italian a avut totuºi ºi
baftã, pentru cã Ambrose a reluat cu
capul chiar pe direcþia lui, ratând
dupã pauzã ºansa reabilitãrii. Juven-
tus a acceptat dominarea scoþianã ºi
a ieºit rar pe contraatac. Dar când a
gãsit spaþii a lovit letal.

Matri l-a servit pe Marchisio,
dupã un raid pornit de regizorul Pir-
lo, ºi Forster (77) a scos din nou min-
gea din poartã. Aºa cum avea s-o
facã imediat (83) ºi în faþa lui Vucinici
(pasã Marchisio), care a aruncat Tem-
plul din Glasgow într-o tãcere apã-
sãtoare. 3-0 ºi calificare! Pentru cã e
imposibil de crezut cã “alb-verzii” mai
pot emite vreo pretenþie la Torino.
Celtic: Forster – Lustig (Matthews

59), Wilson, Ambrose, Izaguirre – For-
rest, S. Brown (Kayal 80), Wanyama,
Mulgrew – Commons (Watt 73), Ho-
oper. Antrenor: N. Lennon.
Juventus: Buffon – Barzagli, Bo-

nucci, Caceres – Lichtsteiner, Vidal,
Pirlo, Marchisio, Peluso (Padoin 69)
– Matri (Pogba 81), Vucinici (Anelka
86). Antrenor: A. Conte.

A arbitrat Alberto Undiano Mal-
lenco (Spania).

Avantaj PSG, dar dublã loviturã
încasatã în final: gol ºi “roºu”
Ibrahimovici

PSG viseazã la “sferturi” dupã
succesul de pe “Mestalla”, 2-1 cu
Valencia, însã lucrurile puteau fi mult
mai clare decât atât!

Echipa miliardarilor qatarieni i-a
nãucit pe “lilieci” prin contraatacurile
rapide purtate de Lucas Moura ºi La-
vezzi. Brazilianul a lovit bara ºi ime-
diat argentinianul a marcat cu o dia-
gonalã letalã (10). A fost 2-0 la pauzã,
assist Moura, ºut Pastore (43) printre
picioarele lui Guaita.

Diferenþa putea fi ºi mai clarã dacã
Ibrahimovici ºi Lavezzi nu se jucau
cu ocaziile în repriza secundã. Fina-
lul nervos i-a trãdat însã pe parizieni.
Rami (90) a fãcut 2-1, iar Ibrahimo-
vici a luat “roºu” direct pentru o in-
trare violentã la Guardado în prelun-
giri (90+2), urmând sã rateze revanºa
de pe “Parc des Princes”.
Valencia: Guaita – Joao Pereira,

Rami, Ricardo Costa, Guardado –
Parejo, Tino Costa, Banega (Cana-

les 46) – Feghouli (Jonathan Viera
84), Jonas (Nelson Valdez 46), Sol-
dado. Antrenor: E. Valverde.
PSG: Sirigu – Jallet, Alex, Sakho,

Maxwell – Lucas Moura (Chanto-
me 53), Matuidi, Verratti, Pastore
(Armand 88) – Ibrahimovici, Lavezzi
(Menez 76). Antrenor: C. Ancelotti.

A arbitrat Paolo Tagliavento
(Italia).

Returul celor douã jocuri este
programat în 6 martie.

Partidele Real Madrid – Man-
chester United ºi ªahtior Doneþk –
Borussia Dortmund s-au disputat
asearã, în timp ce jocurile Arsenal –
Bayern, Porto – Malaga, Galatasa-
ray – Schalke ºi Milan – Barcelona
vor avea loc sãptãmâna viitoare, în
19 ºi 20 februarie.

Digi Sport 1
20:00 – FOTBAL – Liga Europa:

Ajax Amsterdam – Steaua / 22:05 –
FOTBAL – Liga Europa: Inter Mila-
no – CFR Cluj.

Digi Sport 2
17:00 – VOLEI (F) – Liga Cam-

pionilor: Eczacibasi Istanbul – Vakif-
bank Istanbul / 19:00 – FOTBAL –
Liga Europa: Zenit Sankt Petersburg
– Liverpool.

Digi Sport 3
18:00 – BASCHET (M) – Euroli-

ga: ÞSKA Moscova – Panathinaikos
Atena / 20:00 – FOTBAL – Liga
Europa: Sparta Praga – Chelsea Lon-
dra / 22:05 – FOTBAL – Liga Euro-
pa: Tottenham Hotspur – Ol. Lyon.

Dolce Sport
20:00 – FOTBAL – Liga Europa:

Ajax Amsterdam – Steaua / 22:05 –
FOTBAL – Liga Europa: Inter Mila-
no – CFR Cluj.

Dolce Sport 2
19:00 – FOTBAL – Liga Europa:

Zenit Sankt Petersburg – Liverpool /
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Tot-
tenham Hotspur – Ol. Lyon.

PRO TV
22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

Inter Milano – CFR Cluj.
Eurosport
14:00 – SCHI ALPIN – CM

Schladming (Austria): feminin, slalom
uriaº / 18:15 – BIATLON – CM Nove
Mesto (Slovacia): masculin, indivi-
dual / 21:00 – SNOOKER – Open-ul
Þãrii Galilor: etapa a patra.

Eurosport 2
12:00 – SNOWBOARD – CM

Soci (Rusia) / 15:30 – SNOOKER –
Open-ul Þãrii Galilor: etapa a patra /
21:00 – SNOOKER – Open-ul Þãrii
Galilor: etapa a patra.

SPORT LA TV ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Fãrã jocuri oficiale în picioare, Steaua ºi CFR Cluj
vor întâlni în aceastã searã, în manºa tur a “16-imilor”
de finalã ale Ligii Europa, douã nume legendare ale
fotbalului de pe “Bãtrânul Continent”, Ajax Amster-
dam, respectiv Inter Milano.

În ordinea disputãrii, Laurenþiu Reghecampf, care
nu se va putea baza în Olanda pe Tãnase (suspen-
dat) ºi Georgievski (accidentat), avea ieri o singurã
incertitudine în primul 11, urmând sã se decidã dacã
îl va titulariza pe Szukala sau Gardoº. Cel dintâi,
altfel indiscutabil în pole-position, a suferit o frac-
turã de piramidã nazalã în unul din meciurile amica-
le, însã chiar ºi aºa sunt ºanse bune sã prindã echi-
pa de start, o mascã de protecþie pãrând a rezolva
problema.

Cornel Râpã (fost la Oþelul) va îmbrãca la Amster-
dam pentru prima datã tricoul Stelei într-un meci ofi-
cial, lui revenindu-i ingrata misiune de a-l neutraliza
pe danezul Viktor Fisher (poreclit noul Sneijder), unul
dintre cei mai promiþãtori tineri din “grãdiniþa Ajax”.

Adevãrata “bijuterie” a “lãncierilor” este însã un
alt danez, Christian Eriksen, care, la doar 20 de ani,
are o cotã de piaþã de 16 milioane de euro. Este
urmat în top de Alderweireld, cotat la 10 milioane,
De Jong (8 milioane), Moisander (5,5 milioane) ºi
Vermeer (5 milioane).

Examene teribile pentru Steaua ºi CFR

Arbitru: Michael Koukoulakis (Grecia).

LIGA EUROPA – „16-IMI” DE FINALÃ – MANªA TUR

Arbitru: Stanislav Todorov (Bulgaria).

Ajax Amsterdam – Steaua
Stadion: „ArenA”, ora 20:00, Digi Sport 1, Dolce Sport 1

Echipe probabile

Veermer – van Rhijn, Alderweireld, Moisander, Blind –
Schone, Poulsen, Eriksen – Cuenca, de Jong, Fischer.

Antrenor: Frank de Boer.

Tãtãruºanu – Râpã, Szukala, Chiricheº, Latovlevici – Pintilii,
Bourceanu – Chipciu, Rusescu, Ad. Popa, – Nikolici.

Antrenor: Laurenþiu Reghecampf.

Inter Milano – CFR Cluj
Stadion: “Giuseppe Meazza”, ora 22:05, PRO TV, Digi Sport 1, Dolce Sport 1

Echipe probabile

Handanovici – Zanetti, Ranocchia, Juan, A. Pereira – Guarin, Cam-
biasso, Gargano – D. Milito – Palacio, Cassano.

Antrenor: Andrea Stramaccioni.

Felgueiras – Sepsi, Rada, Piccolo, Cadu, Ivo Pinto – Camora, Mure-
ºan, Godemeche, Hora – Rui Pedro.

Antrenor: Paulo Sergio

Ajax, echipã calificatã în EL din grupele Ligii,
unde a devansat-o pe Manchester City, este pe lo-
cul secund în Eredivisie, la trei puncte de liderul
Eindhoven. În ultimul meci de campionat a reuºit
doar o remizã, ºi aceea pe teren propriu, 1-1 cu co-
daºa Roda (gol Blind).

Trecând la disputa de pe “Meazza”, CFR se poa-
te lãuda cu un parcurs de senzaþie în meciurile euro-
pene, din deplasare, de pânã acum, referindu-ne bi-
neînþeles la actuala stagiune, ardelenii bifind victo-
rii pe terenul lui Man. United, Braga, Slovan Liberec
sau Basel, ºi încheind la egalitate, în Turcia, cu Ga-
latasaray. Lucrurile par a nu mai sta însã ca în toam-
nã, campioana renunþând la un serios contingent
ce a pus umãrul la aceste performanþe, Rafa Bastos,
Sougou, Aguiregarray sau Luis Alberto fiind vân-
duþi în aceastã iarnã. Chiar ºi aºa, tehnicianul Inte-
rului, Andrea Stramaccioni crede cã “CFR nu trebu-
ie subestimatã. S-au descurcat bine în UEFA Cham-
pions League ºi ne vom pãstra concentrarea. Am
foarte mult respect pentru Cluj ºi antrenorul ei. Nu
ne gândim la finalã, ci luãm fiecare meci pe rând. Un
club ca Inter are, însã, datoria sã dea totul pentru a
atinge obiectivele posibile, sã cãºtige toate compe-
tiþiile în care e angrenat. Inter munceºte pentru a
construi ceva pentru prezent ºi viitor”, a declarat

Andrea Stramaccioni, la conferinþa de presã oficialã
de ieri.

Antrenorul “nerazzurilor” a vorbit ºi despre acci-
dentãrile din apãrare. Cristian Chivu ºi Walter Samu-
el nu vor putea juca împotriva campioanei României,
din cauza problemelor de sãnãtate: “Chivu a avut o
minorã problemã muscularã. E un jucãtor important,
vreau sã se recupereze aºa cum trebuie. De aseme-
nea, Walter Samuel lucreazã pentru a reveni cât mai
curând. Chivu este un stâlp în proiectul meu”.

“Cluj a fost prima echipã din Europa la care am
jucat. Îmi amintesc foarte bine acea experienþã. Mi-
am lãsat prietenii în România, iar pentru mine este un
meci special”, a spus ºi fost clujean Alvaro Pereira, în
cadrul aceleiaºi conferinþe de presã.

“Mã simt excelent. M-am adaptat bine, dar este
doar decizia antrenorului dacã joc sau nu. Cel mai
important este sã lucrãm cât mai bine pentru echi-
pã”, a adãugat sud-americanul.

Iatã ºi programul celorlalte partide: Zenit – Li-
verpool, Anji – Hannover, BATE – Fenerbahce, Le-
vante – Olympiakos, Dinamo Kiev – Bordeaux, Le-
verkusen – Benfica, Sparta Praga – Chelsea, Napoli
– Plzen, Atl. Madrid – Rubin Kazan, Newcastle –
Metalist Harkov, Stuttgart – Genk, FC Basel – Dnepr,
Monchengladbach – Lazio, Tottenham – Lyon.
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Patronul clubului de fotbal Unive r-
sitate a Craiova,  Adrian Mititelu, a fost
citat, ie ri, la DIICOT, pentru a i se adu-
ce  la cunoştinţă că s-a început urmări-
rea penală împotriva sa, pe ntru evaziu-
ne  fiscală în le gătură cu vânzare a unui
te ren,  au declarat surse  judiciare . Sur-
se le citate au precizat că Adrian Miti-
telu a fost  pus sub urmărire într-un do-
sar în care e ste cercetat pe ntru eva-
ziune fiscală, iar alături de acesta mai
sunt cercetate nişte  rude ale ace stuia,
re spectiv „nişte  nepoţi” şi totul vize a-
ză modul de tranzacţionare al unui te-
re n. La ieşirea din sediul Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Crimi-
nalitate Organizată ş i Te rorism,  Adri-
an Mitite lu, a spus că în spatele  ace s-
tui caz ar fi şeful Fede raţiei Române
de  Fotbal,  Mircea Sandu.  „Am fost an-
chetat şi de DNA în ace laş i caz. Procu-
rorii mi-au spus nişte  tâmpe nii,  ace-
leaşi acuzaţii la care am răspuns  de trei
ori în ultimii şapte  ani. Am înţe les ce

După schimbarea conducerii AJF Dolj,
formaţia care s-a considerat vitregită de
deciziile fostei administraţii a forului dol-
jean, FC Podari,  încearcă să recupereze
terenul pierdut. Astfel,  conduc erea grupă-
rii aflate pe locul secund în Liga a IV-a a
înaintat un memoriu către AJF pentru a
disputa partida cu Viitorul Cârcea, din eta-
pa a 19-a. Programat pe 17 noiembrie pe
stadionul „Tineretului”,  meciul nu s-a ju-
cat (foto),  deoarece „observatorul şi bri-
gada de arbitri au refuzat să pună la dispo-
ziţia delegatului nostru raportul de joc , pe
motiv că nu avem carnete de legitimare”,
după cum precizează memoriul Podariului.

A pierdut cu 3-0, fiindcă nu a fost lăsată să joace

Podariul vrea să dispute meciul cu Cârcea

După prestaţia foarte bună care a
contribuit la victoria detaşată a SCM
Universitatea Craiova în deplasare cu
Atlassib Sibiu, coordonatorul alb-albaştri-
lor, Rade Dzambic, a fost ales în echipa
etapei a 21-a. Sârbul de 31 de ani a realizat
double-double-ul cu 21 de puncte (3x3) şi
10 pase decisive, cifre cărora li se adaugă
3 recuperări şi 4 intercepţii pentru o
eficienţă de 32. Alături de „Turbo”
Dzambic, au fost aleşi în cea mai bună
echipă a rundei jucătorii: Brian Fischer,
care a marcat 31 de puncte în primul
succes al lui Dinamo din acest sezon,
Pancracije Barac, cel care a înscris 20 de

După prestaţia magistrală de la Sibiu
Rade Dzambic, ales în echipa

etapei a 21-a
puncte pentru BCM Piteşti în
succesul contra lui BC Timişoara,
Ivan Ivanovic, marcator de la bază
al Mediaşului în succesul de la
Mobitelco Cluj şi nu în cele din
urmă Cătălin Burlacu. Singurul
român din acest cvintet a fost ales şi
jucătorul etapei, după ce a reuşit un
double-double în succesul celor de
la Asesoft Ploieşti la Oradea. De
altfel Burlacu este singurul jucător

care conduce pe un post în campania de
alegere a jucătorilor echipei „Sudului”
pentru „All Star Game”, devansându-l pe
estonianul Ştiinţei, Reinar Hallik. Pentru
celelalte poziţii în frunte se află jucători ai
Craiovei: Rade Dzambic, LeVar Seals,
Travis Bureau şi Ionuţ Drăguşin, iar cele
mai multe voturi obţinute de un antrenor le
are Andelko Mandic. Dacă nu au ales încă,
suporterii craioveni îşi pot vota favoriţii pe
site-ul Federaţiei Române de Baschet,
frbaschet.ro până la 11 martie. „All Star
Game” se va disputa pe 18 martie în Sala
Polivalentă din Bănie.

Carnetele echipei de seniori erau reţinute
de c onducerea AJF Dolj, în virtutea unor
sanc ţiuni anterioare la c are echipa din Po-
dari nu s-a supus , însă conducerea clubu-
lui prezintă posibilitatea de a se fi comple-
tat raportul cu de joc cu legitimaţii ale echi-
pei de juniori, fapt permis de regulament.
Podariul se consideră c lub supus „unor
prac tici retrograde” de către fosta condu-
cere, fiindc ă l-a susţinut pe actualul şef al
AJF,  Silviu Bogdan, în timp ce rivalele la
promovare aveau sprijinul lui Nicu Neagoe
şi compania. În condiţiile în c are nu au tre-
cut 6 luni de la data când partida Viitorul
Cârcea – FC Podari fusese planificată, clu-

bul din Podari solicită pro-
gramarea meciului de c ătre
AJF „conform regulamen-
tului, dar şi spiritului de fair-
play”. După 21 de etape, FC
Podari ocupă locul 2 în Liga
a IV-a Dolj, cu 44 de punc-
te, la un punct de liderul Du-
nărea Calafat, c ele două
echipe urmând să se întâl-
nească în runda inaugurală
din acest an, programată pe
9 martie.

Patronul Universităţii Craiova a fost audiat ieri de
DIICOT şi spune că şeful FRF, Mircea Sandu, este la
originea problemelor sale cu justiţia

înse amnă Mircea Sandu acum. E un
abuz fără margini, numai tâmpe nii.  E
adevărat că am fost un avocat care m-
a sunat să mă ajute la vânzare a unui
pământ, dar l-am refuzat.  E o făcătură
ordinară, pentru că s -a jude cat şi în in-
stanţă şi mi-au dat NUP-ul (neîncepe-
re a urmăririi pe nale , n.r.) . Încearcă să
de zgroape  morţii, e o aiureală ca să mă
discre diteze,  ca să îi facă jocurile lui
Mircea Sandu.  Sută la sută a ve nit de
la el,  pentru că ştiu cum s-au derulat
lucrurile” a spus  Adrian Mititelu. Pa-
tronul Univers ităţii Craiova a mai spus
că un fost  ministru al justiţie i, în pre-
ze nt avocat, s-a ofe rit în urmă cu un
an să-l ajute  în ace st dosar. „Un avocat
care  a fost  minis trul justiţ iei mi-a
transmis că mă poate  ajute  printr-o in-
te rvenţie  la un procuror. S-a întâmplat
acum un an, dar i-am spus că nu mă
intere sează. Procurorii mi-au spus nu-
mai tâmpe nii.  Am vândut un teren că-
tre o firmă pe care o deţin sub 2 mili-

arde de le i, dar cu cât ar f i trebuit să-l
dau?”,  a mai spus  Mititelu.

Mircea Sandu a atras atenţia asupra
cazului

Preşedintele FRF făcea referire în vara
anului trecut la acest caz. „M-am adresat
şi procurorului general, pentru că există
un dosar din 2006 pe rolul DIICOT-ului şi
văd că nu s-a întâmplat nimic, un dosar
întocmit de direcţia finanţelor publice
Dolj. M-am adresat poliţiei şi parchetu-
lui, pentru ameninţări la adresa mea şi a
familiei mele. N-o să-i fie uşor, dacă s-a
luat aşa cu mine, sunt un pic mai atent la
ce fac. Mititelu este la capăt de linie” de-

clara Mircea Sandu anul trecut. De ase-
menea, pe 13 octombrie 2011, preşedin-
tele FRF cerea, într-o conferinţă de pre-
să, ca DNA, ANAF şi DIICOT să verifice
societăţile lui  Adrian Mititelu. „Solicit
DNA-ului, ANAF-ului şi DIICOT să soli-
cite lui Mititelu, celor şase societăţi - că
am înţeles că are şase pentru a putea face
tot felul de matrapazlâcuri, de nenorociri,
din banii pe care îi dobândeşte din fotbal -
toate documentele, atât de la federaţie cât
şi de la ligă, acestor societăţi pe care le-a
creat pentru a putea să se plimbe cum do-
reşte prin conturile cu care trebuia să-şi
rezolve problemele de plată a jucătorilor
sau a altor obligaţii faţă de statul român”
spunea Mircea Sandu.
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