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- Când judecătorul l-a între-
bat pe Popescu de ce vrea să di-
vorţeze, i-a răspuns: “Pentru că
sunt însurat!”
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Excelenţa înseamnă inimă şi pasiune, soare şi pă-
mânt. Este istorie şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, înţelepciune şi te-
nacitate. Înseamnă respect şi energie, tradiţie şi
inovaţie.
Excelenţa este un vis ce devine promisiune, aceeaşi
pe care o acordăm vinurilor noastre. Astfel, când le
veţi întâlni aroma şi savoarea veţi şti că aţi gustat
din excelenţă. Aceeaşi care domneşte în viile noas-
tre. Din 1884.

www.domeniulcoroanei.ro

Mihai Anghel: Ceasul al 12-lea pentru
cadastrarea terenurilor agricole şi
reglementarea pieţei pământurilor
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Colaborarea „Biblionet” – APIA,
un succes în Dolj

Mărţişoarele
timpurii

Dacă în alţi ani mărţişoa-
rele se lăsau aşteptate, de
această dată centrul Craio-
vei s-a populat cu şnurule-
ţele alb-roşii mult mai
devreme. Comercianţii  şi-
au scos măsuţele cu fru-
moasele simboluri ale
primăverii  şi îşi aşteaptă
nerăbdători clienţii. Pentru
că mai sunt totuşi destul de
multe zile pentru a se
decide, cumpărătorii se lasă
mai greu de convins şi
preferă să sondeze mai întâi
piaţa foarte bine.

Accident în lanţ,
cu şase răniţi,
la „Metro”

Un grav accident de circulaţie s-a
petrecut, ieri-dimineaţă, la ieşirea din
Craiova spre Balş, în dreptul Centrului
Comercial „Metro”. Patru autoturisme
s-au ciocnit violent, unul dintre ele răs-
turnându-se în urma impactului, şase
persoane fiind transportate de ambu-
lanţele SMURD şi cele ale Serviciului
Judeţean de Ambulanţă Dolj la Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, trei
dintre ele cu multiple fracturi.

Mihai Anghel, proprietarul Cerealcom Dolj
şi Domeniului Coroanei Segarcea, contează în orice

top 10 al marilor producători de cereale şi plante
tehnice din România. Lucrează în regim intensiv,
de înalt randament la unitatea de suprafaţă, 25.000
de hectare, şi satisface în covârşitoare măsură
grijile zilnice a 8.000 de arendatori.
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$1 EURO ...........................4,3779 ............. 43779
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PNL Sector 1 a aprobat, marþi, lista delegaþilor filia-
lei la Congresul PNL din 22-23 februarie 2013, printre
aceºtia numãrându-se vicepremierul Daniel Chiþoiu
(preºedinte interimar la PNL Sector 1), Ludovic Orban,
Diana Tuºa, fostul premier Cãlin Popescu Tãriceanu,
europarlamentarul  Ramona Mãnescu, ministrul Cris-
tian David, primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman,
Neagu Djuvara ºi procurorul Stejãrel Olaru. Propune-
rile Biroului Politic Teritorial Interimar PNL Sector 1 a

fost adoptatã de cãtre membrii Delegaþiei Permanente
Teritoriale cu 29 de voturi „pentru” ºi o abþinere. Înain-
te de ºedinþã, primarul liberal al Sectorului 1, Andrei
Chiliman, a acuzat actuala conducere a PNL, în frunte
cu liderul Crin Antonescu, de faptul cã a transferat 56
de membri la PNL Sector 1, între aceºtia numãrându-se
europarlamentarul Ramona Mãnescu ºi secretarul ge-
neral adjunct al Guvernului, Andreea Lambru. „Mã
mirã cã domnul Antonescu nu l-a recomandat în lista

respectivã ºi pe prietenul lui, domnul Gigi Becali”, a
susþinut, ironic, edilul. Potrivit acestuia, „ceea ce s-
a întâmplat a fost un model tipic pentru ce înseam-
nã democraþie în partid pentru Crin Antonescu (...)
A trimis 56 de turiºti de partid în organizaþia Secto-
rului 1 pentru ca, prin prezenþa lor în Delegaþia Per-
manentã, sã înlocuiascã voinþa membrilor organi-
zaþiei cu voinþa lui Crin Antonescu. Aratã exact cã
lui Antonescu nu-i pasã absolut deloc de muncã,
de membri de partid, de cei care au lucrat pentru
partid ºi care în 2008 l-au scos ºi pe dânsul senator
în Sectorul 1, cã-ºi bate joc de munca lor”. Chiliman
a acuzat faptul cã liderul PNL foloseºte „cozi de
topor” pentru a-ºi atinge obiectivele. ªi fostul pre-
mier Cãlin Popescu Tãriceanu a acuzat forþarea Sta-
tutului PNL ºi impunerea unei anumite liste de dele-

gaþi pentru Congresul partidului de la finalul sãptãmâ-
nii. „Ieri am asistat cu stupoare la un gest pe care nu l-
am mai întâlnit pânã acum ºi nu l-am mai vãzut nicãieri,
ºi anume, brusc, 56 de membri ai PNL au cerut sã se
transfere la Sectorul 1, mulþi dintre ei membri de drept
ai Delegaþiei Permanente (n.r. - a PNL Sector 1), care
are menirea sã stabileascã delegaþii la Congres. Se pare
cã existã o temere la nivelul conducerii PNL cu privire
la delegaþii care vor participa din partea Sectorului 1 la
viitorul Congres, o temere pe care eu o gãsesc total
nejustificatã, având în vedere cã nu existã nici o com-
petiþie în momentul de faþã. Domnul preºedinte în func-
þie candideazã din câte ºtiu...este singurul candidat
pentru preºedinþia partidului, ºi atunci nu vãd care
este motivul acestei îngrijorãri”, a susþinut Tãriceanu.
În replicã, preºedintele PNL, Crin Antonescu, a decla-
rat, ieri, cã la filiala Sectorului 1 a partidului „se petrece
ceva comic. Cu toate cã niciodatã ºi la nimeni nu aþi
vãzut ceea ce aþi vãzut la aceºti doi-trei oameni - nicio-
datã, în nici un partid, nicãieri - chiar dacã acest spec-
tacol continuã zi de zi, chiar dacã nimeni nici mãcar nu
le rãspunde, darãmite sã-i sancþioneze sau sã-i ame-
ninþe cu ceva, e un tãrãboi grozav legat de libertatea
de exprimare. Libertatea de exprimare cred cã o puteþi
constata în fiecare searã, deja pe trotuar”.
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Voiculescu cere
sã nu beneficieze
de prescrierea faptelor

Preºedintele fondator al PC, Dan
Voiculescu, a anunþat, ieri, cã a depus la
instanþã o cerere de a nu beneficia de
prescrierea faptelor pentru care e acu-
zat în dosarul privind privatizarea Insti-
tutului de Cercetãri Alimentare (ICA) ºi
a cerut continuarea procesului. „Am de-
pus o cerere sã nu beneficiez de prescrip-
tie, vreau sã se continue procesul pânã
la aflarea adevãrului ºi, cu cât mai repe-
de, cu atât mai bine. Se putea în acest
caz câºtiga la masa verde, dar eu nu sunt
Traian Bãsescu ºi eu nu accept sã câºtig
la masa verde. Masa verde sunt fel de fel
de lucruri pe care le poþi face, ca pre-
scripþia, ºi de care eu nu vreau sã benefi-
ciez. Vreau sã fie adevãrul adevãrat pânã
la capãt”, a spus Voiculescu, la ieºirea
de la Tribunal. La termenul de ieri, pro-
cesul a fost amânat pentru 8 martie, în
condiþiile în care doi dintre inculpaþii în
dosar nu au avut apãrare.

Duºa: Nu existã nici o
campanie de recalculare a
pensiilor militare

Ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa, a
dat asigurãri, marþi searã, cã nu existã
nici o campanie de recalculare a pensii-
lor militare. „Nu existã nici o campanie
la Casa Sectorialã (n.r. - Casa Sectoria-
lã de Pensii a Armatei) de recalculare a
pensiilor. Din momentul apariþiei Legii
119, care într-adevar a creat discrimi-
nãri din 2010, la Casa Sectorialã de
Pensii de la Armatã au fost procesate
80.000 de dosare. Sigur cã nu întotdeau-
na cei care primesc deciziile sunt multu-
miþi de aceste decizii ºi de aceea sunt
înregistrate, tot la Casa de pensii, 28.000
de contestaþii. Avand în vedere volumul
mare de muncã ºi contestaþiile care tre-
buie soluþionate, eu am dispus, printr-
un Ordin al ministrului, sã mãrim acea
comisie specialã (...). Sigur cã în acest
proces de soluþionare a contestaþiilor,
dacã sunt ºi documente care nu sunt con-
forme cu realitatea, vom lua ºi mãsurile
prevãzute de lege. Dar asta nu înseamnã
cã existã la Casa Sectorialã de Pensii o
campanie de recalculare. Nu recalcu-
leazã nimeni pensii”, a spus ministrul.

Primarul Sibiului, Klaus
Iohannis, a anunþat, într-o
conferinþã de presã, cã începând
de ieri este membru PNL, preci-
zând cã a luat aceastã decizie în
urma invitaþiei lansate de liderul
liberalilor, Crin Antonescu.
Acesta, la rândul sãu, a declarat
cã, având în vedere cã peste douã
zile este Congresul PNL, nu ar
vrea sã fie ratatã ocazia de a-l avea
pe Iohannis în conducerea
formaþiunii, subliniind cã „întot-
deauna PNL a fost un partid
deschis ºi a vrut în rândurile sale
oameni care sã spunã ceva”.
Potrivit unor informaþii, special
pentru edilul Sibiului ar putea fi
înfiinþat postul de prim-vicepreºe-
dinte. Totuºi, Antonescu a
precizat cã nu el decide acest
lucru, ci forurile partidului. La
rândul sãu, primarul Sibiului a
þinut sã sublinieze cã înscrierea sa
în PNL nu afecteazã mandatul de
edil, poate doar poziþia de preºe-

Primarul Sibiului, Klaus
Iohannis, s-a înscris în PNL

Mai mulþi tineri au afiºat, ieri, la
Universitatea „Babeº-Bolyai” (UBB)
din Cluj, unde avea loc decernarea ti-
tlului de Doctor Honoris Causa fos-
tului comisar european pentru Extin-
dere Gunter Verheugen, bannere cu
mesaje în limba englezã în care îl acu-
zau de „lobby murdar”, acesta între-
rupându-ºi discursul pentru a respin-
ge acuzaþiile. Douã tinere au afiºat
bannere pe care erau scrise mesajele
„No honor in political honoris causa”
ºi „No award for dirty lobbyist”. „Nu
am fãcut în activitatea mea activitãþi
de lobby. Informaþiile dumneavoastrã

Un fost comisar european ºi
premierul Ponta, primiþi cu

proteste la Cluj

Ministrul Justiþiei, Mona Pivnice-
ru, a solicitat procurorilor din con-
ducerea Ministerului Public sã-i co-
munice, pânã la 25 februarie, câte 1-3
nume de candidaþi pentru funcþiile
de procuror general al României, pro-
curor ºef al DNA ºi procuror ºef al
DIICOT. Potrivit angajamentelor asu-
mate de Guvernul României în cadrul
MCV, Ministerul Justiþiei va declan-
ºa, în perioada urmãtoare, o nouã
procedurã de selecþie a candidaþilor
pentru funcþiile de procuror general
al Parchetului de pe lângã Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie ºi procuror
ºef al Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie, se aratã într-un comunicat de ieri
al MJ. „Totodatã, este necesarã în-
ceperea procedurii pentru ocuparea

Pivniceru cere procurorilor nume de candidaþi
pentru DNA, DIICOT ºi PICCJ

sunt bazate pe informaþii eronate”, s-
a apãrat Verheugen. Tinerii care au
protestat au fost scoºi din clãdirea
universitãþii. De acelaºi tratament a
avut parte ºi premierul Victor Ponta.
Aproximativ 20 de tineri, activiºti eco-
logiºti care se opun proiectului minier
de la Roºia Montanã ºi reprezentanþi
ai Iniþiativei Civice de Centru-Dreap-
ta, l-au aºteaptat ieri pe Ponta în faþa
UBB Cluj-Napoca, având tricouri pe
care scria „Copy”, respectiv „Paste”
(n.r. - referire la acuzaþia de plagiat), ºi
un banner cu mesajul „La Cluj nu sun-
teþi doctor, domnule Ponta”.

funcþiei de procuror ºef al Direcþiei
de Investigare a Infracþiunilor de Cri-
minalitate Organizatã ºi Terorism,
mandatul domnului procuror Codruþ
Olaru urmând sã expire la data de 25
martie 2013”, aratã MJ. Invitaþia a fost
adresatã prim-adjunctului procuroru-
lui general al PICCJ, procurorilor ºefi
ai DNA ºi DIICOT, procurorilor ge-
nerali ai parchetelor de pe lângã cur-
þile de apel, procurorilor ºefi ai servi-
ciilor teritoriale ale DNA ºi DIICOT.
În urma procedurii de anul trecut a
MJ privind numirea procurorului ge-
neral al României ºi ºeful DNA au
fost desemnaþi procurorii Tiberiu Niþu
ºi Ioan Irimie, însã ei au fost respinºi,
la începutul anului, de preºedintele
Traian Bãsescu.

Vicepremierul Liviu Dragnea (foto) a declarat, ieri, cã, în urma regionalizãrii,
va exista ºi un prefect regional ºi cã vor rãmâne ºi toate autoritãþile locale din
prezent, respectiv primari, consilieri locali ºi judeþeni. „Opinia noastrã este ca
regiunea sã aibã un consiliu regional format din consilieri regionali, structura
aleasã ºi regiunea va fi condusã de un preºedinte. (...) Dacã va fi propus ºi
acceptat, vom institui un prefect regional ºi sunt variante: prima sã fie un
singur prefect regional ºi subprefecþi în fiecare judeþ sau câte un prefect în
fiecare regiune”, a explicat Dragnea. Vicepremierul a spus cã el opteazã ca
funcþia de preºedinte de consiliu regional sã fie incompatibilã cu aceea de
preºedinte de consiliu judeþean, dar a dat asigurãri cã „nimeni nu va pierde
nimic, nici un cetãþean nu va face drumuri în plus, nu va avea costuri în plus,
nici o competenþã de la judeþ nu
va fi luatã, dar competenþele de
la Guvern vor fi trecute la re-
giuni”. De asemenea, nu vor fi
plãtite alte taxe, iar oamenii nu
vor trebui sã-ºi schimbe actele
de identitate, actele maºinii, do-
cumente de proprietate. Potrivit
lui Dragnea, regiunea va fi deli-
mitatã astfel încât sã fie suficient
de mare pentru a putea imple-
menta proiecte de mare anver-
gurã ºi suficient de micã pentru
a fi aproape de cetãþean.

Dragnea: În urma regionalizãrii rãmân
toate autoritãþile din prezent
ºi se adaugã cele regionale

dinte FDRG (n.r. – Forumul
Democrat al Germanilor din
România), dacã va fi ales într-o
funcþie de conducere în formaþiu-
nea liberalã. „Nu am de gând sã
pãrãsesc Forumul German. Având
în vedere cã FDRG nu e un partid
ºi statutul permite ca un membru
sã fie în acelaºi timp ºi membru al
unui partid, nu voi fi în situaþia de
incompatibilitate”, a declarat
proaspãtul liberal. Care nu
exclude, pe viitor, nici sã ocupe
poziþia de prim-ministru, dupã cum
a precizat, poziþie pentru care l-ar
susþine, din nou, ºi liderul PNL,
Crin Antonescu, în opinia cãruia
edilul ar fi bun ºi de preºedinte al
României. „Da, fãrã îndoialã (n.r. –
l-aº susþine), cu precizarea cã
intrarea domnului Klaus Iohannis
în PNL nu (…) afecteazã în nici un
fel (…) susþinerea PNL pentru
premierul Victor Ponta ca premier,
pânã la capãtul acestui ciclu
electoral”, a declarat Antonescu.
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O corectã interogaþie a istoricului Lucian Boia:
„Dar cine joacã corect în România?”

MIRCEA CANÞÃR

Nu cred cã eseul istoricului Lucian Boia „De
ce este România altfel?” (Ed. „Humanitas”,
2012) se individualizeazã între cãrþile acestuia,
destul de prolific în ultimul deceniu. Ca o pãre-
re, evident personalã, „Capcanele istoriei. Elita
intelectualã româneascã între 1930 ºi 1950”,
„Istorie ºi mit în conºtiinþa româneascã”,
„Germanofilii”, „Franþa, hegemonie sau
declin”, apãrute anterior, pot fi considerate ade-
vãrate repere în redefinirea istoriei naþionale. Poþi
sã fii sau nu de acord cu opiniile calme, bine
articulate ºi sistematic logice ale acestui cavaler
al demitizãrilor, îndârjit în spulberarea multor
falsuri oficiale, dar trebuie sã îi recunoºti strã-
dania cercetãrilor ºi acurateþea raþionamentelor.
Care ni-l aºeazã, mai degrabã, lângã francezul
Jean Sevillia, autorul lucrãrilor „Terorismul in-
telectual” ºi „Corectitudinea istoricã”. Cã
unii, care nu l-au lecturat atent, dar emit, în
temeiul bârfelor, stranii puncte de vedere, asta
nu mai surprinde la intelighenþia noastrã. Dar sã

dãm un exemplu: Mihai Viteazul „fiu natural ºi
postum, pe deasupra, al domnitorului Petraº-
cu cel Bun”. Mari discuþii pe aceastã idee. Lu-
cian Boia, în eseul sãu „De ce este România
altfel?”, îl citeazã, mai întâi, pe Nicolae Iorga,
care a protestat cu îndârjire atunci când P.P.
Panaitescu a afirmat cã nici vorbã nu poate fi de
aºa ceva, pentru a valida sau împãrtãºi, ulterior,
opinia lui C.C. Giurescu, conform cãruia Mihai
„e, în primul rând, fiul faptelor sale”. Deci nu
are un punct de vedere propriu. Nu lipsitã de
interes este ºi urmãtoarea similitudine: nespusa
versatilitate a intelectualilor faþã de „Frontul
Renaºterii Naþionale”, din vremea lui Carol al
II-lea, pentru care ºi-au lãsat deoparte pânã ºi
hainele civile, îmbrãcând falnic uniforma „Fron-
tului”. Ce putea fi mai ridicol decât sã îl vezi pe
Nicolae Iorga, care toatã viaþa îºi afirmase, chiar
în exces, personalitatea ºi demnitatea, împodobit
în acest chip? ªi autorul mai adaugã: „S-a putut
constata atunci cât de uºor e sã instaurezi în

România o dictaturã, mai uºor decât practica-
rea unei democraþii oneste ºi responsabile”. Elita
intelectualã? În 1938, jumãtate din profesorii ºi
conferenþiarii universitari erau înscriºi într-un
partid politic, în marea majoritate la liberali sau la
naþional-þãrãniºti, principalele partide. Nici unul
la socialiºti, un partid fãrã ºanse de guvernare ºi,
cu atât mai puþini, la comuniºti. Cine a trecut prin
„epoca Ceauºescu” ºi are curiozitatea sã priveas-
cã în urmã, rãsfoind presa anilor 1938-1940, nu
poate sã nu fie frapat, dincolo de toate deosebiri-
le, de similitudinea ceremoniilor ºi comportamen-
telor. Tãmâierea lui Carol al II-a premergea ºi
anunþa interminabilul omagiu adus „Marelui Con-
ducãtor”. Interesant nu este atât rãspunsul au-
torului la interogaþia „Cine joacã corect în Ro-
mânia?”, ci enunþarea unui asemenea idei, stã-
ruind cu precãdere, e drept disproporþionat,
asupra celor petrecute în vara trecutã. „A fost
loviturã de stat, tot atât cât a fost ºi regimul
Bãsescu dictaturã... Adicã nici deloc, dar nici

prea mult”. Pe unii eseul lui Lucian Boia nu
reuºeºte sã-i dumireascã de ce România e alt-
fel. Un rãspuns clar, rãspicat la interogaþia men-
þionatã nu este dat, dar ni se spune cã totul este
echivoc în societatea româneascã, inclusiv Con-
stituþia României, care lasã loc interpretãrilor,
susceptibilitãþilor ºi aºa mai departe. Nedumeri-
rea contestatarilor cã un eseu nu este exhaustiv
este ceva care îi priveºte. Dar tocmai faptul cã
acest eseu a generat destule comentarii aprinse
înseamnã cã autorul, fãrã sã-ºi propunã, i-a atins
la pipotã pe nu puþini. Faptul cã citeazã cartea
lui Bogdan Murgescu „România ºi Europa. Acu-
mularea decalajelor economice (1500-2010)”
este mai mult pentru spiritul acesteia, fiindcã
altminteri statisticile acestei cãrþi, prezentatã de
autor ºi la Universitatea din Craiova, parcã anul
trecut, fac inutil orice comentariu. Tratat cu
aciditate sau discreþie ca antipatic, într-o argu-
þie nefireascã, istoricul Lucian Boia ne invitã to-
tuºi la lectura eseului sãu.

Ieri, în Piaþa „A.I. Cuza”, din cen-
trul Craiovei, mai multe asociaþii ºi
organizaþii non-guvernamentale care
se ocupã de problemele romilor au
comemorat 157 de ani de la dezrobi-
rea þiganilor. Au participat, ca de fie-
care datã, mai mulþi reprezentanþi ai

Alianþei Civice Demo-
crate a Romilor, dele-
gaþie condusã de pre-
ºedintele Romeo Tibe-
riade. Agenþia de Con-
siliere ºi Sprijin pentru
Minoritãþi ºi Persoane
Defavorizate din Ro-
mânia a fost reprezen-
tatã de preºedintele
formaþiunii, Mircea
Teodor Cojocaru. Alã-
turi de aceste douã
asociaþii, destul de cu-

noscute la nivelul comunitãþii, a mai
luat parte Asociaþia AMARI BAHT,
Asociaþia CREDIS ºi Asociaþia EURO
PRO ROM.

Evenimentul a fost marcat prin
depunerea de coroane la monumen-
tul domnitorului Alexandru Ioan Cuza,

din faþa Primãriei Craiova, iar la ini-
þiativa lui Romeo Tiberiade, consilier
în aparatul de specialitate al primaru-
lui municipiului Craiova, liderii aso-
ciaþiilor ºi ONG-urilor au luat parte ºi
la o dezbatere unde s-au pus în dis-
cuþie toate problemele legate de co-
munitatea romã. „Ne-am gândit ca
dupã ce marcãm acest moment, prin
depunerea de coroane, sã continuãm
seria manifestãrilor ºi printr-o masã
rotundã  pentru o mai bunã colabo-
rare între toate entitãþile care se ocu-
pã cu problemele cetãþenilor de etnie,
una dintre teme fiind unificarea tutu-
ror organizaþiilor ºi asociaþiilor într-o
structurã care sã apere mai bine inte-
resele romilor din Dolj”, a precizat Ro-
meo Tiberiade, preºedintele Alianþei
Civice Democrate a Romilor.

MARGA BULUGEAN

Comunitatea romã a comemorat
157 de ani de la dezrobirea þiganilor

Preºedintele Camerei Deputaþilor
a subliniat faptul cã eforturile diplo-
matice ale României urmãresc con-
solidarea relaþiilor cu Republica Ka-
zahstan în jurul unei agende con-
structive. “Republica Kazahstan este
cel mai mare partener economic al
României din Asia Centralã, schim-
burile comerciale bilaterale înregis-
trând o dezvoltare dinamicã în ultima
perioadã. Ca stat membru al UE,
România susþine dezvoltarea dialogu-
lui Uniunii Europene cu Republica
Kazahstan în cadrul instrumentelor
bilaterale ºi Strategiei UE pentru Asia

Centralã”, a declarat
Valeriu Zgonea.

Totodatã, cei doi ofi-
ciali au discutat despre
impulsionarea dialogu-
lui interparlamentar în-
tre România ºi Kazah-
stan. Cu acest prilej, Excelenþa Sa
Talgat Kaliyev i-a transmis preºedin-
telui Camerei Deputaþilor invitaþia de
a participa la Forumul Economic In-
ternaþional, organizat la Astana, în mai
2013, sub patronajul preºedintelui Re-
publicii Kazahstan. Ediþia din acest an
a Forumului Economic va fi dedicatã

elaborãrii mãsurilor de contracarare
a problemelor actuale cu care se con-
fruntã economia mondialã. Preºedin-
tele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgo-
nea, a adresat omologului kazah, Nur-
lan Nigmatulin, invitaþia de a efectua
o vizitã oficialã în România, în cursul
anului 2013.

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu
Zgonea, a avut, ieri, o întrevedere cu ambasadorul

Kazahstanului în România, Excelenþa Sa Talgat
Kaliyev. În cadrul discuþiilor au fost abordate
aspecte privind perspectivele de dezvoltare a

relaþiilor bilaterale dintre cele douã state, în special
în planul cooperãrii economice.
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Toatã presa craioveanã l-a anun-
þat, vinerea trecutã, drept inspector-
ºef interimar la ITM Dolj pe Cãtãlin

Ne-am lãmurit pânã la urmã!

În urmã cu câteva zile, mai exact la data de 15
 februarie a.c., Biroul de presã al Prefecturii

Dolj emitea o informare, aducând la cunoºtinþã cã
inspectorului-ºef interimar al ITM Dolj, Lorena
Ghiluº, i-a expirat mandatul, urmând ca funcþia
acesteia sã fie suplinitã de inspectorul-ºef adjunct
Cãtãlin Mohora, pânã la noi ordine de la Ministe-
rul Muncii. Contactat telefonic, Cãtãlin Mohora a
negat cã ar fi fost numit în fruntea ITM Dolj ºi cã

prerogativele vor fi împãrþite între el ºi celãlalt
inspector-ºef adjunct, Rãducu Mitran. Marþi, ITM
Dolj a emis un comunicat de presã în care spune
în mod clar cã funcþia de inspector-ºef interimar la
ITM Dolj nu este ocupatã de Cãtãlin Mohora ºi
cã în perioada urmãtoare va fi „nominalizatã per-
soana care va coordona temporar activitatea In-
spectoratului Teritorial de Muncã Dolj pânã la ocu-
parea prin concurs a postului de inspector-ºef”.

Mohora, cel care fusese înlocuit în
luna decembrie cu Lorena Ghiluº.
ªtirea era data de Biroul de presã al

Prefecturii Dolj: „Începând
de azi, inspectorul-ºef ad-
junct Mohora Cãtãlin Tibe-
rius va deþine pe perioada in-
terimatului funcþia de con-
ducere la Inspectoratul Te-
ritorial de Muncã Dolj”. ªi
Cãtãlin Mohora ºi Lorena
Ghiluº, cât au ocupat func-
þia de inspector-ºef la ITM
Dolj, au fãcut-o cu caracter
temporar, pânã la încetarea
suspendãrii de drept a rapor-
tului de serviciu al titularu-
lui funcþiei care era Silviu
Cotigã. Odatã condamnat li-
beralul Silviu Cotigã, In-
specþia Muncii ºi Ministerul
Muncii au luat act de acest
lucru, iar ministrul Mariana

Câmpeanu a emis un ordin prin care
s-a dispus încetarea raportului de
serviciu al acestuia, iar postul de in-
spector-ºef a devenit vacant. Greºea-
la a venit din partea Biroului de pre-
sã al Prefecturii Dolj.

Va fi numit un interimar pânã la
organizarea unui concurs pe post

Pentru cã, probabil, ºtirea cã in-
spectorul-ºef adjunct Cãtãlin Moho-
ra este interimar la ITM Dolj a nãs-
cut câteva discuþii, instituþia aminti-
tã a þinut sã vinã cu un comunicat de
presã, prin care spune în mod clar cã
funcþia este liberã ºi cã în perioada
urmãtoare va fi numitã o persoanã
interimarã, pânã la organizarea unui
concurs pe post. „Având în vedere
informaþiile apãrute în presa localã
cu privire la persoana care îndepli-
neºte atribuþiile de inspector-ºef, In-

spectoratul Teritorial de Muncã Dolj
face urmãtoarele precizãri: Inspecþia
Muncii ºi Ministerul Muncii, Fami-
liei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice au luat act de condamna-
rea domnului Cotigã Silviu Viorel.
Prin urmare, a fost emis în data de
14.02.2013 un Ordin de Ministru prin
care s-a dispus încetarea raportului
de serviciu. Astfel, postul de inspec-
tor-ºef al Inspectoratului Teritorial de
Muncã Dolj a devenit vacant. De
asemenea, din data de 14.02.2013,
pentru doamna Ghiluº Lorena Lucia-
na a încetat exercitarea cu caracter
temporar a funcþiei publice de con-
ducere de inspector-ºef al Inspecto-
ratului Teritorial de Muncã Dolj. Pen-
tru o corectã informare a publicului
ºi pentru eliminarea oricãror specu-
laþii care nu au legãturã cu realitatea

vã comunicãm cã domnul Cãtãlin-
Tiberius Mohora nu ocupã funcþia
de inspector-ºef al Inspectoratului
Teritorial de Muncã, aºa cum au in-
format publicaþii ºi forumuri din ju-
deþul Dolj. Urmeazã ca în cel mai scurt
timp sã fie nominalizatã persoana care
va coordona temporar activitatea
Inspectoratului Teritorial de Muncã
Dolj pânã la ocuparea prin concurs a
postului de inspector-ºef”, anunþã
purtãtorul de cuvânt al ITM Dolj,
Eugen Tifin, care ar fi trebuit sã reac-
þioneze în secunda urmãtoare când a
observat cã informarea Prefecturii
Dolj nu este întocmai cu realitatea.
Situaþia este lãmuritã la aceastã orã,
dar cu puþinã atenþie încurcãtura –
pentru cã asta se pare cã a fost – ar fi
putut sã nu existe.

MARIN TURCITU

Mai multe echipaje ale ISU Dolj, respectiv
SMURD, Descarcerare, ambulanþe ale Serviciului
Judeþean de Ambulanþã Dolj au fost solicitate sã
intervinã, ieri-dimineaþã, puþin înaintea orei 8.00,
la un grav accident de circulaþie petrecut pe DE
574, la ieºirea din Craiova cãtre Balº. La faþa locu-
lui au ajuns ºi mai multe echipaje de poliþiºti, în
urma cercetãrilor efectuate oamenii legii stabilind
cã accidentul s-a petrecut din cauza unui ºofer
care a ieºit din parcarea Centrului Comercial „Me-
tro” fãrã sã se asigure.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, Cristian Flo-
rin Paliu, de 33 de ani, din Craiova, la volanul unui

Reamintim cã în februarie 2010, po-
liþiºtii Serviciului de Investigare a Frau-
delor Dolj au aflat cã Gabriel Milotea-
nu, care avea atunci 24 de ani, student
la Facultatea de Teologie din Craiova
ºi barman în clubul “Medieval” din mu-
nicipiu, falsifica whisky, îl îmbutelia în
sticle originale de J&B ºi îl vindea
drept bãuturã originalã, sub preþul pie-
þei. Pe 23 februarie 2010, poliþiºtii au
descins la locuinþa tânãrului, din car-
tierul Valea Roºie, unde au gãsit ºi ridi-
cat o instalaþie din inox artizanalã, mai
multe sticle goale de J&B cu bandero-

Un grav accident de circulaþie s-a petrecut, ieri-diminea-
þã, la ieºirea din Craiova spre Balº, în dreptul Centrului Co-
mercial „Metro”. Patru autoturisme s-au ciocnit violent, unul
dintre ele rãsturnându-se în urma impactului, ºase persoane
fiind transportate de ambulanþele SMURD ºi cele ale Servi-

autoturism marca Seat, a ieºit din parcare de la
„Metro” fãrã sã se asigure ºi a lovit un autoturism
Dacia Logan, care circula regulamentar dinspre
Craiova cãtre Slatina, condus de Gheorghe Ter-
peziceanu, de 49 de ani, tot din Craiova. În urma
impactului, Loganul a fost proiectat pe celãlalt
sens de mers, unde a lovit un Opel condus de
Constantin Duluman, de 40 de ani, din comuna
Iancu Jianu, judeþul Olt. Un alt autoturism, Skoda
Octavia, la volanul cãruia se afla Cristina Sandu,
de 34 de ani, din Balº, ce circula spre Craiova, din
cauza vitezei nu a mai putut opri, lovind tot Ope-
lul, care s-a rãsturnat. ªase persoane au fost trans-

portate la spital, întrucât au fost rãnite în acciden-
tul în lanþ. Este vorba despre Gheorghe Terpezi-
ceanu ºi Constantin Duluman, ºoferii de la Logan
ºi de la Opel, doi pasageri din Logan – Aurel Mi-
rea (44 de ani) ºi Ion Sîrbu (45 de ani) – ºi alþi doi
pasageri din Opel – Nicolae Preda (38 de ani) ºi
Mihai Lipici (60 de ani) – cu excepþia ultimilor doi,
ceilalþi suferind multiple fracturi.

„Conducãtorul auto vinovat de producerea ac-
cidentului a fost testat cu aparatul etilotest, rezul-
tatul fiind negativ, iar pe numele lui a fost întocmit
dosar penal, cercetãrile fiind continuate sub as-
pectul comiterii infracþiunii de vãtãmare corporalã

din culpã”, a declarat comisar ºef Adrian Cãpraru,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Traficul rutier în
zonã a fost îngreuna aproximativ o orã, pânã la
finalizarea cercetãrilor ºi degajarea carosabilului.

CARMEN ZUICAN

ciului Judeþean de Ambulanþã Dolj la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, trei dintre ele cu multiple fracturi.
Poliþiºtii au stabilit cã vinovat de producerea accidentului a
fost un craiovean care a ieºit din parcare de la „Metro”, la
volanul autoturismului personal, fãrã sã se asigure.

Curtea de Apel Craiova a admis, marþi, apelul procu-
rorilor de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj împo-
triva sentinþei pronunþate anul trecut în cazul studentu-
lui la Teologie, care era ºi barman în clubul „Medieval”
din Craiova, care, împreunã cu un prieten, falsificau
whisky J&B ºi îl vindeau în discoteci. Studentul primise
doi ani de închisoare cu suspendare, pedeapsã menþinutã
ºi la apel, în timp ce amicul sãu, care a primit, pe fond, un

le fiscale, 80 de litri de alcool dublu
rafinat ºi 20 de litri de esenþe, coloranþi
ºi arome folosite la producerea bãutu-
rilor alcoolice.

Anchetatorii au stabilit cã tânãrul
fabrica acasã bãuturi alcoolice pe care
le îmbutelia în sticle de whisky J&B
adunate de prin baruri, dupã care le
vindea în discoteci sau le livra cunos-
cuþilor, pentru nunþi ºi botezuri, cu 39
de lei sticla, iar la comenzi mai mari pre-
þul cobora ºi pânã la 20 de lei. Poliþiºtii
i-au întocmit dosar penal pentru pune-
rea în circulaþie de produse contrafã-

cute, falsificarea de alimente ºi produ-
cerea de produse accizabile în afara
unui antrepozit fiscal autorizat.

Deºi cercetat, Miloteanu ºi-a conti-
nuat „afacerea”, numai cã a mutat pro-
ducþia în casa unui prieten din comu-
na Afumaþi. Potrivit rechizitoriului în-
tocmit de procurori, tânãrul ºi-a pro-
curat alt recipient pentru fabricarea
bãuturilor, a fãcut rost de alcool ºi de
alte sticle goale, ºi s-a pus pe treabã.
Pe 19 martie 2010, Miloteanu a fost de-
pistat în trafic cu maºina plinã de sticle
cu whisky J&B falsificat. În aceeaºi zi,
în urma unei percheziþii, poliþiºtii au gã-

sit în casa lui Doru Ciobanu, din Afu-
maþi, noua instalaþie improvizatã pen-
tru contrafacerea bãuturilor. Milotea-
nu a stat dupã gratii 11 zile, dupã care
a fost eliberat.

În iulie 2010 procurorii i-au trimis în
judecatã pe cei doi, iar pe 28 martie
2012 Tribunalul Dolj l-a condamnat pe
Miloteanu la doi ani de închisoare cu
suspendare, iar pe Ciobanu la un an ºi
ºase luni, tot cu suspendare. În plus,
instanþa i-a obligat pe cei doi sã achite
societãþii DIAGEO BRANDS BV MO-
LENWERF Olanda, producãtorul ºi
distribuitorul J&B, 23.600 de lei des-

pãgubiri materiale ºi 20.000 de lei dau-
ne morale. Procurorii au fãcut apel,
soluþionat marþi de Curtea de Apel Cra-
iova. Instanþa a dispus ca ambii incul-
paþi sã fie condamnaþi la câte doi ani
de închisoare cu suspendare pe dura-
ta unui termen de încercare de 4 ani,
însã le-a înlãturat obligaþia de achitare
a despãgubirilor materiale, rãmânând
sã plãteascã doar cei 20.000 lei cu titlu
de daune morale producãtorului bãu-
turii. Sentinþa nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu recurs la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie.

CARMEN ZUICAN

an ºi 6 luni de închisoare, a ajuns acum la doi ani de
închisoare, tot cu suspendare. În schimb, în urma apelu-
lui, cei doi au de plãtit mai puþin, întrucât instanþa i-a
scutit de achitarea unor despãgubiri materiale în valoa-
re de 23.600 lei, rãmânând sã plãteascã pãrþii civile DIA-
GEO BRANDS BV MOLENWERF Olanda, producãtorul
bãuturii originale, suma de 20.000 lei cu  daune morale.
Atât inculpaþii, cât ºi procurorii mai au drept la recurs.
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Pânã anul aceasta, reþeaua sanitarã
a Ministerului Transporturilor avea în
componenþã 15 spitale amplasate în
zonele în care se aflã regionalele C.F.
Între acestea, ºi unitatea sanitarã din
Craiova, la care se adaugã cele douã
din Bucureºti – Spitalul Clinic nr.1 Cãi
Ferate Witting ºi Spitalul Clinic nr. 2
Cãi Ferate – ºi cele din Cluj-Napoca,
Oradea, Timiºoara, Iaºi, Paºcani, Bra-
ºov, Drobeta-Turnu Severin, Ploieºti,

Simeria, Constanþa, Galaþi ºi Sibiu.
Dintre acestea, 13 unitãþi trec la

Ministerul Sãnãtãþii. În schimb, auto-
ritãþile au decis sã menþinã ca structu-
rã sanitarã proprie în subordinea Mi-
nisterului Transporturilor, Spitalul Cli-
nic CF nr. 2 ºi Spitalul Clinic CF nr. 1
din Bucureºti, care au aprobate sau în
desfãºurare proiecte cu finanþãri eu-
ropene, pentru a se evita pierderea fi-
nanþãrii acestor proiecte.

A fost aprobatã desfiinþarea
CAS a Ministerului Transporturilor

Totodatã, Ordonanþa de urgenþã
privind reorganizarea reþelei sanitare
proprii a Ministerului Transporturilor
ºi pentru modificarea Legii nr .95/2006
privind reforma în domeniul sãnãtãþii
prevede ca examinarea medicalã ºi psi-
hologicã a personalului cu atribuþii în
siguranþa transporturilor sã fie asigu-
ratã de unitãþile din reþeaua sanitarã
proprie a Ministerului Transporturi-
lor, a Ministerului Sãnãtãþii, precum ºi
de unitãþile agreate de Ministerul
Transporturilor.

De asemenea, începând cu 1 ianua-
rie 2014, unitãþile specializate, inclu-
siv cele din subordinea Ministerului
Sãnãtãþii ºi Ministerului Transportu-
rilor, vor desfãºura activitatea de exa-
minare medicalã ºi psihologicã pen-
tru personalul cu atribuþii în siguran-
þa transporturilor numai în urma obþi-
nerii certificatului de agreare emis de
Ministerul Transporturilor.

Personalul Casei Asigurãrilor de
Sãnãtate (CAS) a Ministerului Trans-
porturilor, Construcþiilor ºi Turismu-
lui va fi preluat de Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate sau de celelalte
case de asigurãri de sãnãtate, conform
opþiunii acestuia, exprimatã în termen
de 60 de zile de la data intrãrii în vi-
goare a ordonanþei de urgenþã. Per-
sonalul preluat îºi va pãstra toate drep-

turile ºi obligaþiile, în condiþiile legii.

Bugetul, transferat
la Ministerul Sãnãtãþii

În ceea ce priveºte drepturile ºi obli-
gaþiile existente la data încetãrii activi-
tãþii Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a
Ministerului Transporturilor, Con-
strucþiilor ºi Turismului, izvorâte din
contractele de furnizare de servicii me-
dicale, medicamente ºi dispozitive me-
dicale, încheiate de aceasta cu furnizo-
rii de servicii medicale, medicamente ºi
dispozitive medicale, acestea vor fi pre-
luate de casele de asigurãri de sãnãta-
te judeþene, din raza administrativ-teri-
torialã în care furnizorii respectivi îºi
desfãºoarã activitatea. De asemenea,
drepturile ºi obligaþiile izvorâte din con-
tractele încheiate de Casa Asigurãrilor
de Sãnãtate a Ministerului Transpor-
turilor, Construcþiilor ºi Turismului cu
furnizorii de bunuri ºi servicii vor fi pre-
luate de Casa Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate.

Totodatã, drepturile ºi obligaþiile iz-
vorâte din aplicarea regulamentelor
europene ºi a documentelor internaþi-

onale cu prevederi în domeniul sãnã-
tãþii pentru asiguraþii aflaþi în evidenþã
vor fi preluate de casele de asigurãri
de sãnãtate judeþene, pe listele cãrora
sunt înscriºi asiguraþii respectivi.

Finanþarea activitãþii de asistenþã
medicalã ºi psihologicã pentru perso-
nalul din transporturi cu atribuþii în
siguranþa circulaþiei ºi a navigaþiei se
asigurã de la bugetul de stat prin bu-
getul Ministerului Sãnãtãþii, respec-
tiv Ministerul Transporturilor cores-
punzãtor unitãþilor sanitare aflate în
subordine.

Prin ordin comun al ministrului
Transporturilor ºi al ministrului Sãnã-
tãþii se vor stabili printre altele funcþii-
le pentru care sunt necesare avizele
de aptitudine medicalã ºi psihologi-
cã, precum ºi cele pentru care este obli-
gatoriu ºi controlul stãrii de sãnãtate
la intrarea în serviciu, condiþiile în care
personalul este considerat apt medi-
cal ºi psihologic, baremurile de sãnã-
tate, examinãrile ºi probele necesare
în vederea obþinerii avizelor de apti-
tudine medicalã ºi psihologicã.

RADU ILICEANU

Spitalul CFR din Craiova, alãturi de alte 12
spitale din þarã, va trece din subordinea Mi-
nisterului Transporturilor în cea a Ministeru-
lui Sãnãtãþii. Guvernul a aprobat, în acest sens,

o ordonanþã de urgenþã care mai prevede des-
fiinþarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Mi-
nisterului Transporturilor ºi preluarea aceste-
ia de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate.

E oficial! Spitalul CFR trece
la Ministerul Sãnãtãþii

Piaþa Prefecturii este, încã de pe
acum, raiul mãrþiºoarelor. ªnuruleþele
colorate cu care sunt agãþate mãrþiºoa-
rele se zãresc de la depãrtare pe toate
tarabele. Micul detaliu îi atrage ca un
magnet pe cei care aºteaptã sã vinã
mai repede primãvara, ca ºi pe cei care
se dau în vânt dupã aceste mici simbo-
luri ale lunii martie. Chit cã nu cumpãrã,
mai toþi cei care se aflã în trecere prin
piaþã se abat din drum la mãsuþele pe
care sunt expuse tot felul de figurine.
Zgribuliþi puþin de frig, comercianþii le
ies în întâmpinare nerãbdãtori ºi îi invi-
tã la cumpãrãturi. Toatã negocierea se
lasã doar cu câteva zâmbete, pentru cã
nici un client nu e decis deocamdatã
sã scoatã banii ºi sã umple punguþa cu
mãrþiºoare.

Cumpãrãm doar unicate
Mândri de produsele lor, comercian-

þii refuzã sã se mai numeascã niºte simpli
vânzãtori de suveniruri. Mãrþiºoarele
sunt, de acum, unicate, iar cei care le
expun sunt artizani cu acte în regulã.
Preþul e aproape nesemnificativ pe lân-
gã rãºinele ºi materialele delicate din care
sunt confecþionate mãrþiºoarele. „Dacã
doriþi un mãrþiºor pentru o doamnã care
lucreazã într-un mediu mai tensionat, pu-
teþi sã alegeþi un mãrþiºor cu pandant
din perle. Acestea au proprietatea de a

menþine calmul în situaþii tensionate cum
sunt cele de la serviciu”, vine sugestia
amabilã a unui confecþioner de mãrþi-
ºoare dacã zãboveºti mai mult la taraba
lui. La fel de bine, poþi sã alegi un mãrþi-
ºor lucrat pe o bucãþicã de tafta, despre
care artizanul spune cã s-a gândit la ele-
ganþa pe care o conferã celei care îl va
purta pe reverul hainei.

Coºarul ºi trifoiul
nu ºi-au pierdut clienþii

Nici clasicele mãrþiºoare nu au dis-
pãrut de pe piaþã. Îþi trebuie însã multã
rãbdare sã cauþi prin panerele cu flori-
cele, pietricele, bucãþi de sticlã, pene

colorate. Coºarul sau trifoiul norocos
nu mai sunt acum la modã ºi sunt cãu-
tate doar de cei nostalgici. Micile sim-
boluri au fost vârâte în câte o jumãtate
de plic ºi, ºtiind cã nu mai au prizã la
public, au fost lãsate de comercianþi
mai la fundul sacului. „Dacã doriþi ceva
clasic, un trifoiaº sau un coºar, cum se
purtau pe vremuri, avem ºi din aces-
tea...”. Preferinþele se ghicesc dupã faþa
clientului ºi comerciantul ºtie cã nicio-
datã nu poate sã dea greº. Minuscul la
prima vedere, dar cu o mare încãrcãtu-
rã sentimentalã pentru mulþi, trifoiul cu
cele patru petale ale sale vopsite într-
un lac verde-crud este scos la ivealã ºi
înmânat, ca altãdatã, pentru aduce mult
noroc celei care îl poartã.

Mãrþiºoarele de salon
La polul opus, existã ºi destul de

multe exemplare de mãrþiºoare mai pu-
þin reuºite. Dar cum totul þine strict de
imaginaþie ºi, de cealaltã parte, nici gus-

turile cumpãrãtorilor nu se discutã, am
decis sã renunþãm la clasamentul kit-
schiurilor ºi sã vã lãsãm dumneavoas-
trã plãcerea de a explora aceasta fru-
moasã lume a vestitorilor primãverii.
„Dupã mine nici un mãrþiºor nu e urât,
fiecare are mesajul sãu. Poþi sã spui cã
e potrivit sau nu pentru ceea ce cauþi
tu, dar nu cã e urât”, era de pãrere un
comerciant care, de pildã, oferã mãrþi-
ºoare de dimensiuni mari. Pe taraba lui
puteþi gãsi aranjamente cu flori uscate,
prinse în scoarþã de copac, mãrþiºoare-
ornamentale care pot fi purtate, mai de-
grabã... în salon.

Taxele îi fac sã stea
mai mult în piaþã

Peste 200 de comercianþi au depus
cereri la Primãria Craiova pentru a-ºi în-
tinde tarabele cu mãrþiºoare. Potrivit au-

toritãþilor locale, sunt solicitate toate zo-
nele din municipiu, chiar ºi în cartiere. În
ceea ce priveºte taxele pe care aceºtia le
plãtesc, ele sunt mai mari decât cele de
anul trecut. Astfel, în zona 0, care este
Unirii ºi platoul Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu”, comercianþii achitã 7 lei pe
metru pãtrat pe lunã, faþã de 6 lei cât se
plãtea anul trecut. Pentru zonele 1, 2 ºi 3,
vânzãtorii sunt taxaþi cu 5 ºi 4 lei pe metru
pãtrat pe lunã. O hotãrâre a CLM Craio-
va, adoptatã la sfârºitul anului trecut, pre-
vede ca, în cazul în care comercianþii de
mãrþiºoare doresc sã stea mai puþin de 10
zile cu marfa expusã, trebuie sã plãteascã
aceste taxe mãrite cu 300%. Reprezen-
tanþii municipalitãþii susþin cã acesta este
ºi motivul pentru care comercianþii s-au
orientat spre varianta cu taxe mai mici ºi
aºteptatul mai mult la tarabe.

LAURA MOÞÎRLICHE

Dacã în alþi ani mãrþiºoarele se lãsau aºteptate,
de aceastã datã centrul Craiovei s-a populat cu ºnu-
ruleþele alb-roºii mult mai devreme. Comercianþii
ºi-au scos mãsuþele cu frumoasele simboluri ale

primãverii ºi îºi aºteaptã nerãbdãtori clienþii. Pen-
tru cã mai sunt totuºi destul de multe zile pentru a
se decide, cumpãrãtorii se lasã mai greu de con-
vins ºi preferã sã sondeze mai întâi piaþa foarte bine.
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Deschiderea conferinþei va avea
loc joi, 11 aprilie, în Sala Albastrã a
Universitãþii din Craiova, în prezenþa
rectorului, prof. univ. dr. Dan Clau-
diu Dãniºor, a prof. univ. dr. Sorin
Damean – directorul Departamentu-
lui de Istorie ºi Relaþii Internaþionale
din cadrul aceleiaºi instituþii, a preºe-
dintelui Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, ºi a managerului Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”,

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” în
parteneriat cu Departamentul de Istorie ºi Relaþii Inter-
naþionale al Universitãþii din Craiova vor organiza, în pe-
rioada 10-13 aprilie, Conferinþa internaþionalã „Politicã.
Diplomaþie. Culturã ”, la care vor lua parte cercetãtori,
profesori universitari ºi personalitãþi ale lumii ºtiinþifice.
Din România au confirmat deja participarea fostul pre-
ºedinte Ion Iliescu, academicienii Radu Ciuceanu ºi Dinu

Lucian Dindiricã.
Lucrãrile se vor desfãºura la se-

diul bibliotecii, în cadrul a patru sec-
þiuni („Diplomaþie ºi Relaþii Internaþi-
onale”, „Studii Europene ºi de Secu-
ritate”, „Comunicare, Relaþii Publice
ºi Mass Media”, „Biblioteca în lumea
contemporanã”), iar comunicãrile
susþinute vor fi tipãrite ulterior într-
un volum. Programul conferinþei va
mai cuprinde vizitarea Parcului „Ni-

colae Romanescu”, o deplasare în
Portul Cultural Cetate, un spectacol
susþinut de Ansamblul Folcloric „Ma-
ria Tãnase”, urmând sã se încheie cu
o cinã festivã tradiþionalã olteneascã.

„Scopul conferinþei este de a crea
punþi de legãturã trans ºi interdisci-
plinare cu personalitãþi ale vieþii pu-
blice, politice, dar ºi culturale ºi aca-
demice. Încercãm astfel sã scoatem
în evidenþã faptul cã de învãþat se în-
vaþã la universitate, dar cunoºtinþele
cele mai multe vin din bibliotecã. Îm-
binând cele douã laturi culturale ale
celor douã instituþii creãm o confe-
rinþã care, credem noi, va fi cel mai
important eveniment academic care
s-a desfãºurat pânã acum în Craio-
va”, a declarat Lucian Dindiricã.
Acesta a mai precizat cã au confir-
mat deja participarea „oameni impor-
tanþi din mai multe þãri”: „Este vorba

despre Luc De Vos,
profesor emerit la
Academia Regalã Mili-
tarã din Belgia, totoda-
tã preºedinte al Comi-
siei UNESCO pentru
istorie militarã, apoi
colegi de la IREX din Asia Centralã,
colaboratori ai noºtri din Bulgaria,
Serbia ºi Italia”.

Managerul bibliotecii doljene mai
spune cã vor urma cu siguranþã ºi
alte ediþii ale evenimentului, având în
vedere interesul de care acesta se
bucurã ºi atenþia pe care i-au acor-
dat-o personalitãþi din þarã ºi de peste
hotare. „Sunt persoane care ne-au re-
fuzat acum, spunându-ne cã au pro-
gramul foarte încãrcat, dar îºi doresc
sã vinã în anii urmãtori. ªi e vorba de
profesori care activeazã în universi-
tãþi de prestigiu din Uniunea Europea-

nã ºi chiar din SUA. Unii dintre ei fac
parte din consiliul ºtiinþific, pentru cã
nu se vor putea deplasa la Craiova în
aprilie, însã îºi vor da acceptul pe co-
municãrile care vor fi susþinute ºi apoi
publicate într-un volum, urmând ca
în viitor sã vinã personal la conferin-
þã. ªi vorbim Universitatea „Johns
Hopkins” din Statele Unite ale Ame-
ricii sau Universitatea Roma Tre din
Italia. Adicã de instituþii de prestigiu,
care ne-au acordat destul de mult cre-
dit, ceea ce ne bucurã», a adãugat
Dindiricã.

MAGDA BRATU

Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean, directorul Departamentului
de Istorie ºi Relaþii Internaþionale al Universitãþii din Craiova:

„Scopul organizãrii unei astfel de manifestãri ºtiinþifice este acela de a
reuni specialiºti în domeniile politic, diplomatic, cultural ºi mass-media,
aducând în centrul atenþiei teme de interes pe plan naþional ºi internaþional.
Conferinþa se adreseazã nu numai celor strict interesaþi de astfel de teme,
cât ºi studenþilor ºi publicului larg. Evenimentul se va constitui într-un
prilej pentru specialiºtii din strãinãtate de a cunoaºte mai îndeaproape pre-
ocupãrile comunitãþii academice craiovene, iar pentru cei din þarã de a
iniþia un schimb de idei ºi experienþã, precum ºi o colaborare de duratã».

Elevii ar putea începe ºcoala de ºoferi
cu trei luni înainte de împlinirea vârstei de
18 ani. Dacã prevederile Noului Cod Ru-
tier, care au intrat în vigoare începând cu
data de 19 ianuarie 2013, spuneau cã cei
care doresc permis de conducere din ca-
tegoria C sau C+E, adicã permis de ºofer
profesionist, trebuie sã aibã 21 de ani îm-
pliniþi, iar cei pentru categoria B, 18 ani,
conform proiectului pentru modificarea ºi
completarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului supus
dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Afa-
cerilor Interne (MAI), persoanele care do-
resc sã obþinã permisul de conducere se
vor putea înscrie la ºcolile de ºoferi cu trei
luni înainte de majorat. Noul cod rutier anula

C. Giurescu, iar de peste hotare – prof. univ. emerit dr.
Luc De Vos, de la Academia Regalã Militarã din Bruxel-
les (Belgia), personalitãþi din Turcia, Serbia, Bulgaria,
Grecia º.a. „Punem Craiova încã o datã pe harta cultura-
lã a României ºi chiar a lumii”, a afirmat Ion Prioteasa,
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, instituþie care
sprijinã biblioteca în organizarea acestui important eve-
niment, aflat la prima ediþie la Craiova.

dreptul liceelor de a mai ºcolariza elevii de
la profil tehnic pe autocamioane.

Dacã proiectul va trece dezbaterii, ele-
vii ºcolilor cu profil tehnic auto din Craio-
va, Liceul Tehnologic Auto, Grupul ªco-
lar „George Bibescu” ºi Grupul ªcolar de
Transporturi Auto, care doresc obþinerea
permiselor de categoriile B ºi BE, vor pu-
tea începe ºcolile de ºoferi de la vârsta de
17 ani în aºa fel încât la 18 ani, la termina-
rea studiilor, sã se poatã prezenta la exa-
men ºi angaja imediat dupã obþinerea per-
misului. Pânã acum permisele în acest caz
puteau fi obþinute numai începând cu vâr-
sta de 21 de ani. Dupã ce promoveazã
examenul, dacã prezintã un certificat de
calificare profesionalã eliberat de Autori-

tatea Rutierã Românã (ARR), ei primesc
permisele din categoriile C ºi CE, însã,
pânã la vârsta de 21 de ani nu pot condu-
ce vehiculele care aparþin acestor catego-
rii decât pe teritoriul României.

O normã tranzitorie din cadrul proiec-
tului îi vizeazã ºi pe cei care doresc sã
obþinã permisul de conducere ºi la cate-
goria AM (moped sau scuter). Astfel, cei
care fac dovada faptului cã au absolvit un
curs de legislaþie rutierã în cadrul unei
unitãþi autorizate de pregãtire a conducã-
torilor de autovehicule, anterior datei de
19 ianuarie 2013, se pot prezenta direct la
examen, fãrã sã fie obligaþi sã urmeze cur-
surile unei ºcoli de ºoferi.

ALINA DRÃGHICI

Aproximativ 90 de elevi de clasele a V-a – a
VIII-a de la ªcoala Gimnazialã Drãnic învaþã
acum în clase noi. Clãdirea unitãþii de învãþãmânt
va fi inauguratã astãzi, la ora 11.00, în prezenþa
autoritãþilor locale, reprezentanþilor Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj, pãrinþilor, cadrelor di-

dactice, elevilor ºi membrilor comunitãþii locale.
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului ªco-

lar Judeþean Dolj, manifestarea va începe cu o
slujbã de sfinþire a noului sediu oficiatã de preoþii
din comunã ºi va continua cu vizitarea unitãþii de
învãþãmânt. Cu aceastã ocazie, se vor înmâna

diplome de excelenþã cadrelor didactice pen-
sionare pentru întreaga activitate depusã în
slujba învãþãmântului din comuna Drãnic.

Lucrãrile de reabilitare au început în sep-
tembrie 2011 prin intermediul “Programu-
lui de Relansare a Infrastructurii ªcolare”,
odatã cu primirea fondurilor necesare de la
Banca Europeanã de Investiþii ºi Dezvolta-
re în cofinanþare cu Guvernul României,
construcþia având cinci sãli de clasã, douã
laboratoare (un laborator de Fizicã-Chimie-
Biologie, un laborator de Informaticã) ºi o
salã pentru bibliotecã.

ALINA DRÃGHICI

Ministerul Educaþiei a hotãrât cã
profesorii care susþin examene de grad
trebuie sã obþinã note mai mari pen-
tru a promova testarea. Dascãlii care
susþin examenul pentru gradul al II-
lea trebuie sã obþinã cel puþin media 8
în urma inspecþiilor. Pânã acum era
suficientã media 7. Mai mult, profe-
sorii care au obþinut nota 10 la defini-
tivat au posibilitatea sã se înscrie în
acelaºi an pentru obþinerea unui grad
superior. Dascãlii cu experienþã sus-
þin cã aceastã mãsura este una bene-
ficã pentru calitatea învãþãmântului românesc.
“La instruirea cu Ministerul Educaþiei ni s-a trans-
mis o noutate privind inspecþiile profesorilor care
susþin gradele didactice. La examenul pentru gra-
dul al II-lea, profesorii trebuie sã obþinã nota de

promovare 8 la ambele inspecþii, iar pentru gra-
dul I trebuie sã obþinã minim nota 9 la lucrarea
ºtiinþificã”, a declarat inspectorul ºcolar general
adjunct, Nicuºor Cotescu.

ALINA DRÃGHICI
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Lansat în România în 2009,
pentru  dezvoltarea unui sistem modern
de biblioteci publice

Programul Naţional „Biblionet – lumea în bi-
blioteca mea” a fost lansat în România pe data
de 23 aprilie 2009, de Ziua mondială a cărţii şi a
drepturilor de autor şi Ziua Bibliotecarului din
România, având o valoare de 26,9 milioane de
dolari şi finanţare, pentru următorii cinci ani, de
la Fundaţia „Bill & Melinda Gates”. „Biblionet”
este un parteneriat între International Research
& Exchanges Board (IREX), Ministerul Culturii
şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Comuni-
caţiilor şi Societăţii Informaţionale, Fundaţia
EOS (Educating for an Open Society), Asocia-
ţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România (ANBBPR), Intuitext şi bi-
bliotecile publice româneşti. Programul îşi pro-
pune să asigure accesul la informaţie prin in-
troducerea tehnologiei moderne în bibliotecile
publice, pornind de la faptul că peste 50% din
români nu folosiseră, la vremea respectivă, nici-
odată Internetul.

În cadrul primelor patru runde din program
au fost livrate peste 9.100 de calculatoare, din-
tre care 451 de laptop-uri au fost dis tribuite
către bibliotecile judeţene, pentru dotarea ce-
lor 41 de centre de formare. „Biblionet” a inclus
până acum peste 2.000 de biblioteci locale, iar
peste 2.700 de bibliotecari au parcurs cursurile
de formare din program. Implementarea rundei
a cincea a demarat în cursul acestei luni, ur-
mând ca aproximativ 250 de noi biblioteci să se
alăture programului şi aproximativ 375 de bi-
bliotecari să fie instruiţi.
Alte 13 biblioteci publice doljene au depus
aplicaţii în ultima rundă a programului

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia
Aman” din Craiova a fost acceptată în program
la începutul anului 2010, în cele patru runde de
până acum atrăgând după sine 62 de biblioteci
publice din Dolj, care au fost dotate cu echipa-

Debutează seria de conferinţe
„Mari necunoscuţi ai culturii române”

„Lecturile etnologice ale
Dragobetelui”, la Casa Băniei

Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” iniţ ia-
ză un nou pro iect , realizat în
co laborare cu  prof. un iv. d r.
Mihaela Albu. Este vorba de-
spre „Mari necunoscuţi  ai
culturii  române. Exi lul” –
serie de conferin ţe informat i-
ve pent ru publicul interesat.
Prima întâlnire are loc astăzi,
de la ora 17.00, în Sala „Marin
Sorescu” a biblio tecii (Secţ ia
aud io-v ideo).

Tema este viaţa şi activita-
tea lui Ştefan Baciu, născut la
Braşov, în 1918, şi stins din via-
ţă la Honolulu, în 6/7 ianuarie
1993, absolvent al cursurilor Fa-
cultăţii de Drept a Universităţii
din Bucureşti, pe care le-a ur-
mat în perioada 1937-1941. Este

autorul a peste 100 volume de
poezie, memorialistică, eseisti-
că, traduceri şi al câtorva mii de
articole şi studii, apărute în pre-
sa română, germană, franceză,
latino-americană, nord-america-
nă, elveţiană.

Conferinţa este precedată, la
ora 16.30, de lans area cărţii
„Presa literară din exil. Recu-
perare şi valorificare critică
(vol. I şi II), apărută la Editura
„Timpul” din Iaşi şi semnată de
prof. Mihaela Albu. Volumul va
fi p rezentat  de conf. univ. dr.
Gabriela Rusu-Păsărin, de scrii-
torii Dan Anghelescu, membru
al Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia –  Filiala Bucureş ti, şi de
Mihai Ene, membru al USR – Fi-
liala Craiova.

Colaborarea „Biblionet” – APIA,
un succes în Dolj

Aproximativ 6,5 milioane de euro au fost atrase în judeţul nostru de
fermierii care au completat online în biblioteci cererile de subvenţii agricole

Pagini realizate de MAGDA BRATU

Că implementarea Programului „Biblionet
– lumea în biblioteca mea” în România s-a bu-
curat de un real succes este de necontestat. O
demonstrează cifrele, dar mai ales schimbările
concrete care au avut loc, în ultimii ani, în bi-
bliotecile publice, dotate la standarde moder-
ne, prin introducerea noii tehnologii. Doljul se
situează în topul judeţelor cu cele mai multe bi-
blioteci incluse în program: 63, adică aproape
80% din cele existente. De un succes deosebit,
deşi nescontat, s-a bucurat însă colaborarea
„Biblionet” cu APIA, care vizează utilizarea
computerelor donate bibliotecilor publice pen-

La Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei
– Casa Băniei se desfăşoară astăzi, începând
cu ora 12.30, prima activitate din cadrul proiec-
tu lu i educat iv
„Folclor fără
frontiere”, deru-
lat  de inst ituţ ia-
gazdă în partene-
riat cu Inspecto-
ratul Şcolar Jude-
ţean Dolj, prin Li-
ceu l Tehnologic
Transporturi C.F.
Craiova şi Colegiul Naţional „Ştefan Velovan”,
Primăria Calafat – Centrul Cultural, cu sprijinul
Radio „Olten ia” Craiova. Iniţ iat de prof. dr.
Maria Tronea, membră a Consiliului Naţional
al Asociaţiei Române a Profesorilor de France-
ză (A.R.P.F.), proiectul este dedicat aniversării
a 20 de ani de când România a devenit membră
a Organizaţiei Internaţionale a Francofon iei

(O.I.F.) şi are ca scop valorizarea patrimoniului
imaterial al popoarelor din spaţiul francofon.

   Programul, cu genericul „Lecturile etnolo-
gice ale Drago-
betelui”, coor-
donat  de şefu l
Secţiei de Etno-
grafie a Muzeului
Olteniei, dr. Cor-
nel Bălosu, inclu-
de masa rotundă
cu tema „Tradiţii
populare româ-

neşti: Dragobetele” şi un program artistic pre-
zentat atât în limba română, cât şi în franceză, de
elevi de la cele două şcoli şi de Ansamblul folc-
loric de copii şi tineri „Rozele Calafatului”, coor-
donat  de bibliotecara Marilena Carauleanu. 
Recitalul rapsodului popular Ion Creţeanu şi al
violoncelistului Mircea Suchici va încheia suita
de cântece de dragoste şi dor din zona Olteniei.

 Comuna doljeană Gighera are aproape 3.200 de locuitori, iar cel
mai apropiat centru APIA de această localitate se află la 13 km, în Bechet.
„Împreună cu domnul Gheorghe Cioboată, reprezentantul APIA, am decis să
demarăm o acţiune în acest sens”, a declarat primarul Ion Dăbuleanu. „A fost o
iniţiativă foarte bună, întregul proces a durat mai puţin, fermierii nu au mai fost
nevoiţi să se deplaseze la centrul APIA, nu s-a mai creat aglomeraţie. Mai mult,
în cazurile în care le lipsesc acte de la dosar, procesul devine şi mai anevoios,
pentru că trebuie să se deplaseze de două ori la centrul APIA. Experienţa a fost
benefică de ambele părţi, de aceea ne dorim ca acest parteneriat să continue şi
în anii următori”, spune reprezentantul APIA, Gheorghe Cioboată.

 Comuna Urzicuţa este aşezată în sud-vestul judeţului, în Câmpia
Băileştiului – una dintre cele mai fertile zone agricole. Are 3.150 de locuitori,
principala preocupare a acestora fiind cultivarea pământului, fapt pentru care
subvenţiile oferite de APIA sunt de importanţă vitală. Însă centrul la care este
arondată localitatea se află la Segarcea, drum de 22 km distanţă. „La o întâlnire
cu reprezentanţii IREX România, organizată de Biblioteca Judeţeană Dolj, a
fost sugerată o posibilă colaborare cu APIA, oportunitate analizată împreună
cu primarul Florea Grigorescu, şi s-a luat decizia completării în localitate a
cererilor pentru subvenţii”, a precizat bibliotecarul Petre Petrean, cu convin-
gerea că aceasta este una benefică şi lăudabilă. „Mai ales dacă ţinem cont de
vârsta înaintată a solicitanţilor, de distanţa şi posibilităţile de transport, de
timpul mare de aşteptare la centrul APIA. Să nu uităm nici faptul că specialiştii
de la camera agricolă cunosc bine amplasamentul terenurilor, scurtând astfel
durata completării cererilor”, mai spune Petre Petrean.

mente a căror valoare depăşeşte 10 miliarde de
lei vechi. Pentru runda a cincea şi ultima, alte
13 biblioteci publice au depus aplicaţii. Rămân
însă neincluse în program bibliotecile din Al-
măj, Bulzeşti, Carpen, Desa, Dioşti, Daneţi, Li-
povu, Malu Mare, Negoi, Radovan, Robăneşti,
Sadova, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, Pie-
leşti ş.a., după cum a precizat Nicoleta Traşcă,
coordonator judeţean „Biblionet”.

«Pentru noi, ca bibliotecă judeţeană, progra-
mul „Biblionet” a avut un succes deosebit. Ne
situăm în topul judeţelor ţării ca număr de biblio-
teci atrase – 63 în total, adică ne apropiem de un
procent de 80% din bibliotecile publice de pe
întreg cuprinsul Doljului. Cele în care „Biblio-
net” n-a putut să ajungă au întâmpinat proble-
me legate de lipsa ori a bibliotecarului, ori a unui
post prevăzut în organigrama primăriei locale,
ori a unui spaţiu propice desfăşurării activităţii.
Cu siguranţă bibliotecile publice de la ţară cred
că în 20 de ani nu aveau parte de investiţii din
partea autorităţilor locale aşa cum au avut prin
acest program», susţine Lucian Dindirică, ma-
nagerul Bibliotecii Judeţene „Aman”.

1.041 de bibliotecari şi 151 de angajaţi
ai primăriilor au fost instruiţi,
la nivel naţional, de experţii APIA

În ianuarie 2011, IREX România a încheiat un
acord de colaborare cu Agenţia pentru Plăţi şi
Intervenţii în Agricultură (APIA), care vizează
utilizarea computerelor donate bibliotecilor pu-
blice prin Programul „Biblionet” pentru comple-
tarea online a cererilor de subvenţii agricole ges-
tionate de APIA. Scopul acestei colaborări este
multiplu. În primul rând, să ajute fermierii să com-
pleteze mai uşor cererile de finanţare, având în
vedere că, de obicei, aceştia trebuia să călăto-
rească spre cele mai apropiate birouri locale APIA,
ceea ce presupunea cheltuirea de bani pentru
transport, dar şi timp. Apoi, se oferea şansa admi-
nistraţiei publice locale să ajute fermierii, dar şi
bibliotecii de a fi mai utilă comunităţii.

În cursul anului 2012 numărul fermierilor care
şi-au completat cererile de subvenţii APIA în
bibliotecile publice din România a crescut la 244%
faţă de 2011 (41.500 comparativ cu 17.000), ceea

ce a însemnat un efort susţinut din partea bi-
bliotecarilor, care au decis să se implice voluntar
în acest nou serviciu. «Debutul a fost mai timid,
era vorba de aducerea fermierilor în bibliotecă
pentru a-şi completa online cererile. La început
oamenii au fost destul de reticenţi, însă anul tre-
cut numărul lor s-a triplat, aceştia observând
asupra bugetului familiei, pentru că nu mai fă-
ceau drumurile către centrele unde trebuia să
meargă să depună cererile, iar pe de altă parte
câştigau foarte mult timp», a declarat Lucian Din-
dirică. Până acum, 1.041 de bibliotecari şi 151 de
angajaţi ai primăriilor au fost instruiţi de experţii
APIA la biblioteca publică pentru a înţelege mo-
dul de completare a cererilor de subvenţii.

„Se estimează că 6,5 milioane de euro au fost
atraşi, numai în judeţul Dolj, de cei care au com-
pletat aceste cereri pe calculatoarele din cele
63 de biblioteci din localităţile judeţului”, a adă-
ugat Ion Prioteasa, preşedintele Consiliu lui
Judeţean  Dolj. De altfel, acesta a şi primit o
scrisoare de mulţumire pentru susţinerea im-
plementării „Biblionet” în Dolj, semnată de di-
rectorul programului, Paul André Baran, şi de
preşedintele ANBBPR, Dragoş Adrian Neagu.

tru completarea online a cererilor de subvenţii
agricole. La nivel naţional, în 2011, aproxi-
mativ 17.000 de fermieri au beneficiat de pe
urma acestui parteneriat, valoarea totală a
subvenţiilor atrase astfel fiind de 20 de mili-
oane de euro. În cursul anului 2012 numărul
lor a ajuns la 41.500, subvenţiile primite de ei
ridicându-se la 63 de milioane de euro. Se
estimează că numai în judeţul Dolj 6,5 mili-
oane de euro au fost atrase de fermierii care
au apelat la serviciile bibliotecilor dotate prin
„Biblionet”, a precizat, ieri, preşedintele Con-
siliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.
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„Ceea ce nu
băgăm în seamă
este chiar
pământul”

- Să discutăm astăzi câte
ceva de spre  agricultura ro-
mânească, în ge ne ral,  şi  de -
spre cum face Mihai Anghe l
agricultură.  Cu ce  ar tre bui
să începem?

- As tăzi ar trebui să vorbim
care sunt într-adevăr probleme-
le esenţiale ale agriculturii. Nu
îmi plac e să vorbesc despre
mine,  dar o să vă spun c âteva
lucruri. Lucrăm vreo 25.000 de
hectare cu 50 de oameni, puteţi
să-i vedeţi acum în ateliere. As ta
înseamnă un om la 500 de hec-
tare. Aşa ceva nu găsiţi în toată
Europa. Nu în toată România, ci
în toată Europa,  unde media es te
undeva la 50- 60 de hec tare, dacă
vorbim despre cultura de cerea-
le,  pe un om. Şi asta datorită fap-
tului că noi am c omasat terenu-
rile ş i am aplicat o altă abordare
a tehnologiei agricole, pentru f ie-
care c ultură în parte.

- Ace asta ar f i re ţe ta în
at ing e re a pe r for man ţe l or
mult dorite?

- Es te o reţetă... dacă lucrăm
ac es te 25.000 de hec tare, deşi
aces t lucru se poate coborî la ni-
velul minim al unei exploataţii agri-
cole, care poate f i dată în jos până
la suprafaţa de 2.500 de hec tare
sau minimum 1.250 de hectare.
Adică suprafeţe agricole cerealiere
care pot fi rentabile şi, implicit,
competitive.  Nu ceea ce „bântuie
ăştia”... 10 hectare,  100 de hec-
tare.  Deci, noi singurul lucru pe
care l-am avea şi nu îl luăm în sea-
mă c ât trebuie este chiar pămân-
tul.  În rest, nu avem ac ces ieftin
la f inanţare, nu avem ac elaşi preţ
la motorină, nu cumpărăm c u
aceeaşi sumă de bani tehnologia.
Ceea ce proc urăm noi este cu
dobânzi peste dobânzi. Plătim to-
tul mai scump, în preţul efectiv
al tehnologiei. Singurul lucru pe

Mi hai  Anghel, proprietarul Cereal-
com Dolj şi Domeniului  Coroanei Se-
garcea, contează în orice top 10 al ma-
ri lor producători de cereale şi plante
tehnice din România. Lucrează în re-
gi m intensiv, de înalt randament l a uni-
tatea de suprafaţă, 25.000 de hectare, şi
satisface î n covârşi toare măsură griji-
le zi lni ce a 8.000 de arendatori . A pro-
movat, cu consecvenţă, ul timel e tehno-
logii  speci fice fiecărei culturi  agrico-
le, stăruie nespus î n rigoarea apli cării
acestora, dispune de o dotare mecani că
ultraperformantă şi, peste toate, de spe-
ci alişti de excepţie. Sel ectaţi şi formaţi

în ti mp, în spiritul discipl inei şi rigo-
ri i desăvârşi te. Productivitatea muncii
este cam de 500 de hectare pe un meca-
ni zator. O al tă realitate este aceea că a
redat cu autenti că fai mă vinurilor Do-
meniul Segarcea, premiate pe la toate
concursurilor de anvergură la care sunt
prezentate, şi  de dată recentă vestea a
venit de l a cel mai  valoros degustător
de vi nuri  di n l ume, Robert Parker
(SUA), care a comunicat conducerii Do-
meniului  Coroanei  punctajele acorda-
te la câteva sortimente prezentate. Cu
toate acestea, Mihai Anghel pare depl in
preocupat î n discuţi il e despre agricul-
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care l-am avea la dispoziţie ar fi
aces te suprafeţe de pământ fertil,
pe care am putea să le organizăm,
astfel înc ât să aplicăm o tehnolo-
gie performantă, care se prac tică
în lume, pe suprafeţe mari. Asta
ar c ontrabalansa toate acele faci-
lităţi pe c are europenii le au şi noi
nu le avem.

- Când vorbiţi de organi-
zare  vă re feriţ i la comasare a
tere nurilor?

-  Bineînţeles ,  pământul pus
laolaltă. Asta este esenţial. Nu poţi
să lucrezi la cereale pe 10 hec tare
şi să mai f ii şi profitabil...

- Care  ar fi soluţia? Există
un proiect, o strategie care să
fie supusă unei dezbateri?

- Aic i sunt mai mulţi paşi de fă-
cut. În primul rând, valoarea pă-
mântului în România este cea mai
mică, de fapt ca nicăieri în Euro-
pa. La noi se vinde un hectar cu
1.000-1.500 de euro şi ăsta este
preţul actual. Că dacă ne uităm în
spate, prin 2000 sau 2003, pă-
mântul nici nu avea preţ. Dac ă el
nu are preţ înseamnă că nu valo-
rează. După 2000, pământul a în-
ceput să se vândă cu 100 de mărci
hectarul ş i a ajuns acum la ac eas-
tă valoare de 1.000-1.500 de euro,
care es te infimă comparativ cu
preţurile din Ungaria,  Polonia,
unde terenurile agric ole ajung la

7.000 sau până la 9.000 de euro
pe hectar. Pentru c ă pământul a
devenit tranzacţionabil în ac este
ţări. Un lucru care nu este tranz-
acţionabil nu poate f i vândut.
Deci, nu poţi să obţii un preţ bun
pe c eva dac ă acel c eva nu este
tranzacţionabil. Ani de-a rândul nu
a văzut nimeni că în ţara asta nu

este făcută cadastrarea terenurilor
şi că acest aspect este un lucru fun-
damental ca să fac i  pământul
tranzacţionabil. Deci primul pas ar
fi cadastrarea de urgenţă a tuturor
pământurilor agricole din România.
Şi asta cred că ar fi trebuit să fie o
sarcină a statului român. Priorita-
te zero! Trebuie să vezi şi tu ca
stat pe ce eşti stăpân.

De ce pământul
nostru este mai
ieftin decât cel
din Polonia?

- Ce urmează după cadastra-
re, ce paşi ar mai trebui făcuţi
ca să intrăm într-o deplină nor-
malitate?

- Odată ce faci cadastrarea şi
deţii cărţile funciare pentru toate
suprafeţele de pământ, fac i deja
pământul tranzacţionabil. Adică,
deja se poate vinde. Din momen-
tul în care se poate vinde un bun,
poţi să treci la organizarea pieţei.
Deci, trecem la al doilea pas: or-
ganizarea pieţei funciare. Este ne-
voie de un pachet de legi şi de mă-
suri care să reglementeze o anu-
mită piaţă, adică piaţa pământuri-
lor. Ca să fie o piaţă trebuie să fie
un vânzător care să aibă un bun
comericializabil şi, uite, făcurăm
pământul comercializabil, adică,
tranzacţionabil. Pentru c ă noi în

acest moment nu avem nici un vân-
zător. Deoarece, din cauza preţu-
lui foarte mic al pământurilor, po-
tenţialii vânzători, adică proprieta-
rii, nu vând pământul. Când nu se
vând lucrurile?! Când preţurile sunt
exorbitante şi nu prezintă nici un
interes să investeşti sau când sunt
extrem de scăzute şi atunci vân-
zătorul nu vinde pământul. Dacă
preţurile ar fi aduse la limitele nor-

male, piaţa ar deveni fluentă şi vân-
zătorul ar fi dispus să vândă. Dacă
aţi avea un hectar de pământ sau
10 hectare şi aţi şti că poţi să în-
casezi 10.000 de euro sau 100.000
de euro, altfel ar sta treaba. Atunci
aţi fi dispuşi să vindeţi şi să inves-
tiţi banii în altceva, în ceea ce ştiţi
să faceţi mai bine.

- Ar exista şi un beneficiu di-
rect sau indirect asupra buge-
tului de stat?

- Extrapolaţi acest calcul la ni-
vel naţional, unde sunt nu ştiu câte
milioane de hectare. Nu mai vor-
bim de impozitele şi taxele aferen-
te. Una este să încasezi, ca stat, o
taxă pentru o vânzarea-cumpăra-
rea  unui hectar şi alta este să în-
casezi o taxă pentru vânzarea a
zece hectare de teren. Adică, ar fi
surse necuantificate la  bugetul de
stat care ar putea fi folosite. Uite
un calcul simplu. Unu vrea să vân-
dă, celălalt vrea să cumpere, dar
nu are bani, pentru că nu are cu
ce garanta  ca să obţină un împru-
mut şi atunci trebuie creat un fond
de garantare al fondului funciar. Iei
băncile la rând şi le informezi că
pământul a început să aibă valoa-
re, că nu mai este ca înainte. Şi
atunci ai crea pârghii. Pe de o par-
te, poţi să garantezi creditul chiar
cu pământul, un fond de garanta-
re a creditului funciar la care să
vină statul cu bani, apoi toţi deţi-
nătorii de proprietăţi funciare să
participe la fondul ăsta cu c âte
puţinel în fiecare an.

- Aţi încercat să pre zentaţi
acest proiect de revigorare a ce-
lei mai importante ramuri a eco-
nomiei şi a autorităţilor? Cine
trebuie să cunoască parcurgerea
acestor paşi şi să treacă imediat
la implementarea lor? Credeţi
că vor lua în se amă sugestia
dumneavoastră, de-a dreptul vi-
tală în acest moment?

- Nu ştiu dacă ceea ce spun eu
se ştie sau nu se ştie. Pe lângă ne-
pricepere este şi lipsa de interes.
Fie că este din interior, fie că este
din afara ţării. Cine credeţi că are
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tură în special de soarta pământului.
Del oc î ntâmpl ător: î n curând, de l a
1 i anuarie 2014, se va da liber pentru
străini la cumpărarea terenurilor agri-
cole, adică vor înceta restricţiile în pri-
vinţa cumpărări i terenurilor de non-re-
zidenţi. De la Bruxelles, Comisarul  eu-
ropean pentru Agricultură, Dacian Cio-
loş, enumerând problemele structurale
din agricultura Români ei, care trebuie
rezolvate, menţionează şi el, între al te-
le, organizarea şi asoci erea fermieri lor,
dar şi comasarea terenurilor fărâmiţa-
te. Numai că acel aşi comisar european
înai ntase nu de mult Comisiei Europe-

ne propunerea de pl afonare a pl ăţil or
di recte către mari l e expl oataţi i  l a
300.000 de euro, când acestea au capa-
citatea de a investi în sisteme de depozi-
tare, în sisteme de i rigaţi i şi de a face,
cum se spune, agricultură autentică. Pla-
ta la hectar se menţi ne, aşa cum ştim, la
acel aşi ni vel mediu de 120-140 de euro
ca şi pentru toţi ceil alţi. În esenţă, pro-
vocările existente, î ntre care consol ida-
rea urgentă a exploataţiilor agricole şi
intercondi ţionarea cu alte demersuri, la
care Mihai  Anghel face referire expre-
să, î n di scuţi a avută, ne-au căl ăuzi t
într-un dialog incitant.

interesul din afara ţării să creeze o
piaţă funciară c orespunzătoare,
care să ducă preţul pământului la
un nivel corespunzător?! De fapt,
noi deţinem cel mai fertil pământ
din Europa. Dar el este subevaluat
comparativ cu cel din Polonia. Pe
cel din Polonia nici nu poţi să cul-
tivi tot ce ai vrea. Aici se cultivă
tot ce doreşti, mai puţin portocale
şi lămâi. Deci, ce interese ar avea
alţii, ca la noi valoarea pământului
să fie la nivelul real? Deşi lucrul
acesta i-ar ajuta pe toţi. Aşa, într-o
primă fază, când vor auzi toţi aşa-
zişii fermieri că eu zic că preţul este
mic la pământ şi că ar trebui să fie
de zece ori mai mare, o să spună
că am înnebunit, dar asta pe ter-
men lung este în favoarea oameni-
lor. Odată ce preţul la pământ este
ridic at, cei care au terenurile în
arendă o să fie protejaţi de milioa-
nele de europeni care vor veni din
2014 să le cumpere. Sau o să se
limiteze ăia care pot să cumpere
terenul respectiv şi atunci c hiar
arenda lor va fi pe termen lung, se
vor plăti oamenii corespunzător. Va
fi un lucru normal. Banii vor intra
spre dezvoltare. Trebuie r idic at
preţul pământului acolo unde îi este
locul.

- Cât de mult ajută fondurile
europene dezvoltarea agricultu-
rii  româneşti?

- Tot auzim de vreo 12 ani:
atrageţi fonduri europene,  atrageţi
fonduri europene! Ac easta a fost
prioritatea numărul unu a tuturor.
Că nu s-au atras atât cât s-a dorit
asta e altc eva. În primul rând,  noi
nu atragem fonduri europene.
Aces te fonduri sunt atrase  doar
de europeni.  Noi atragem tehno-
logie. În cazul în care tu fac i un
proiec t din ac esta european, tu
prima dată nu atragi fonduri eu-
ropene, tu pui banii tăi,  te îndato-
rezi pe la bănci, plăteşti utilajul ălă,
îţi vine utilajul şi după aceea poţi
să primeşti o parte din banii euro-
peni, până la 50% din valoarea
proiectului. Dacă stai să analizezi
valoarea utilajelor din 2000, îna-
inte de accesarea fondurilor  eu-
ropene, şi faci o c omparaţie cu

valoarea ac tuală a aces tora din
2013, o să c onstaţi cu mare stu-
poare că un tractor,  înainte de
obţinerea fondurilor europene, se
vindea cu 100 de lei, ca să dau un
exemplu, iar  acum, cu fondurile
europene, acelaşi trac tor îl cum-
peri cu cel puţin 200-250 de lei.
Deci eu primesc jumătate din ce?
Jumătate din ceea c e au scumpit
ei la tehnologie!  Adică eu îi plă-
tesc tot preţul acela. Ca să con-
cluzionăm: noi nu atragem fonduri
europene, noi atragem tehnologie
europeană. Fondurile europene nu
sunt pentru dezvoltarea agriculturii

în România. Este o modalitate de
subvenţionare a agriculturii occi-
dentale, pentru că de acolo cum-
părăm utilajele. Noi nu avem de
unde să cumpărăm de aici. Un fier
de plug dacă avem nevoie trebuie
să-l aducem de unde nu te aş tepţi.

Producţia de
cereale, legume,
fructe, chiar şi
de carne n-a
crescut sensibil
în ultimele două
decenii

- Putem să vorbim de o invo-
luţie în ceea ce priveşte produc-
ţia de cere ale, de  legume , de
fructe sau chiar de carne?

- Iniţial, a fos t programul de
preaderare SAPARD, care a debu-
tat în 2002 şi a ţinut până în 2007.
Acestea erau fonduri de preadera-
re, iar din 2007 până în 2013 este
FADR-ul. Tot atragem de vreo 12
ani fonduri europene şi nu se vede
nimic concret. Nu am văzut să fi
crescut producţia aşa de mult în-
cât să nu mai avem pe unde să o
depozităm. Deci, este evident că
atragerea fondurilor europene nu
rezolvă problema dezvoltării agri-
culturii din România. Care a fost
dinamic a agriculturii în ultimele
două decenii, de la Ceauşescu în-

coace? Dacă vreţi să analizaţi cum
a evoluat producţia de cereale în
ultimii 23 de ani o să constataţi că
nu a evoluat. Uitaţi-vă cum a invo-
luat producţia de carne din 2000.
Mai uitaţi-vă cum a involuat pro-
ducţia de fructe. Şi asta demon-
strează că fondurile europene nu
rezolvă aces te probleme. Poate
atragerea de tehnologie este un lu-
cru necesar, dar nu suficient.

- Dar totuşi de ce în statele
Uniunii Europene atragerea de
fonduri a avut un impact pozi-
tiv şi la noi nu se resimte mai
nimic?

- Fondurile europene în această
perioadă nu au urmat o normalita-
te. Adică, prima dată să rezolvi pro-
ducţia pe toate laturile şi apoi, după
ce dezvolţi producţia primară, să

treci la procesarea acesteia, care
dezvoltă şi industria pe orizontală,
pentru că odată cu procesarea se
dezvoltă şi industria pe orizontală.
Începe să mai apară unul care să
producă un şurub pentru un trac-
tor, unul care să facă o piuliţă pen-
tru tractor şi altul care să facă foar-
feci de vie, că au început să le adu-
că şi pe astea de prin Elveţia. Am
dat bani pentru complexe de creş-
terea  porcilor, dar nu produc car-
ne pentru că nu sunt populate.
Dacă ai bani să aduci purcei, nu ai
ce să le dai să mănânce. Deci, aşa
au apărut crescătorii de porci fără
porci, crescătorii de vaci fără vaci.
Ba, mai mult, am făcut capacităţi
de procesare care nu au ce proce-
sa. Iată falimentul lui Dobrogea-Con-
stanţa de săptămâna trecută : ăia au
făcut capacităţi de măcinarea grâu-
lui de 1000 de tone, dar ei nu au
capacitatea să proceseze 1.000 de
tone şi nici capacitatea de a desfa-
ce o asemenea producţie. Că dacă
lucrurile ar merge, atunci, la final,
când am trage linia, am fi văzut ex-
plozie pe producţia de cereale, ex-
plozie pe producţia de fructe, ex-
plozie pe producţia de legume, pro-
ducţie la carne…

- Să înţelegem că modelul din
Franţa şi din Germania nu se
pliază pe cel din România?

- Noi nu vom putea să preluăm
niciodată din Franţa sau Germania
noţiunea de fermă, pentru că aco-
lo de când se ştiu fermierii au fost
risipiţi, în jurul lor aveau numai
suprafeţe de pământ. La noi satele
nu sunt ca în Franţa, noi avem de
când ne ştim gospodăriile apropia-
te, una lângă alta. Ce să facă acum,
să îi iei pe oameni şi să-i risipeşti
ca să faci tu ferme? Nu poţi, desi-
gur. Încercăm să importăm mo-
dele din occident care nu au nici-
un fel de aplicabilitate aici, la noi,
în România.

- Din tot ceea ce spuneţi dum-
neavoastră înţelegem că proiec-
taţi un model propriu de a face
agricultură, adică unul care nu
are nimic în comun cu cel din
statele dezvoltate ale Uniunii
Europene şi asta ţine foarte mult
de istoria noastră, de obiceiurile
noastre...

- As ta ţine în primul rând de
identitatea noastră. Da, aşa este.
Trebuie să iei un model care ţi se
potriveşte ţie. Adică ţine şi de iden-
titatea ta, ca individ, dar şi ca iden-
titate a ta ca naţie, ca popor. Iar
dacă nu ai identitate, nu faci nimic.
De aceea spun că proprietatea asu-
pra pământului face ca acele inves-
tiţii pe care le faci să fie durabile,
pentru că atunci când scoţi bani
din buzunar te gândeşti să aibă cel
puţin ăla care vine după tine. Altfel
nu o să faci nici cel puţi o fântână,
că o să te gândeşti mereu că o faci
pe pământul altuia. Aşa că ar tre-
bui să nu ne mai uităm în urmă ce
s-a făcut, dacă s-a făcut ceva gre-
şit, ci trebuie cu toţii să găsim so-
luţiile care să poată îndrepta lucru-
rile. Ar trebui să ne schimbăm noi,
de acum înainte. Să creăm un în-
ceput de acum pentru viitor. Dar
să vedem ce facem noi, asta ar fi
esenţa. Să ne oprim să mai arun-
căm vina de la unul la altul.

- Deci, să înţelegem că aces-
ta ar fi momentul zero...?

- Nu, din păcate, momentul zero
a trecut de mult. Acesta este cea-
sul al 12-lea...

- Noi vă mulţumim pentru
amabilitate şi mărturisim că aţi
spus lucruri interesante şi sun-
teţi îndreptăţit să le spuneţi. Vă
legitimează performanţele greu
de egalat şi maniera de a vedea
lucrurile. După ce aţi cunoscut
o lume întreagă…
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Teheranul s-a iritat teribil faþã
de cel mai aproapiat aliat ºi par-
tener economic, care este Chi-
na. Motivul ? Difuzarea de cãtre
televiziunea oficialã de la Beijing,
China Central  Television
(CCTV), a unui interviu, în lim-
ba englezã, luat lui Reza Pahlavi
(foto), fiul ultimului ºah al Ira-
nului, Mohammad-Reza Pahlavi,

rãsturnat de revoluþia iranianã în
1979. Invitat la o emisiune de
dezbatere, intitulatã „Încins”,
difuzatã la 18 februarie a.c.,
Reza Pahlavi a calificat regimul
iranian drept o ameninþare ºi ale-
gerile din þara sa de origine drept
„o bãtaie de joc”. Reza Pahlavi a
pledat stãruitor pentru un ajutor
al comunitãþii internaþionale în

favoarea miºcãrii contestatare
din interiorul Iranului, care ar
paraliza ºi ar termina regimul.
Afirmaþiile sale n-au scãpat au-
toritãþilor iraniene, care au ame-
ninþat statul chinez cu „conse-
cinþe negative în relaþiile bilate-
rale”. Într-un comunicat emis în
aceeaºi zi, ambasada iranianã în
China a calificat acest act „dezo-

lant, insuportabil ºi ires-
ponsabil”. „Acest act este
perceput ca o ingerinþã di-
rectã în afacerile interne
ale Iranului (...) ºi contra
principiilor paºnice ale re-
laþiilor externe ale Republi-
cii Populare Chineze”, se
poate citi în comunicat.
Ambasada iranianã în Chi-
na a cerut „responsabililor
guvernamentali ºi celor ai
Partidului Comunist Chi-
nez sã facã tot ce este ne-
cesar pentru curmarea
unor asemenea acte pe vi-
itor”. Reza Pahlavi trãieº-
te în SUA ºi ºi-a amplifi-
cat în ultimele luni întâl-
nirile cu responsabili poli-

tici occidentali, pentru a vorbi
despre viziunea sa privind
schimbarea în Iran. În ianuarie,
el s-a întâlnit separat cu parla-
mentari britanici ºi cu Martin
Schulz, preºedintele Parlamen-
tului European. Reza Pahlavi le-
a vorbit de viziunea sa privind
securitatea ºi democraþia în Iran.
El a evocat punerea în loc a unei
organizaþii numite „Consiliul Na-
þional al Iranului”. În esenþã, el
doreºte o campanie pentru „sta-
bilirea dreptului iranienilor la ale-
geri libere”, fãrã a da detalii su-
plimentare. Prima reuniune a
acestui consiliu ar putea avea loc
la începutul lunii viitoare. Profi-
tând de sancþiunile internaþiona-
le impuse Iranului, China ºi-a
construit în ultimii ani partene-
riate economice cu Teheranul.
Potrivit vicepreºedintelui iranian,
Mohammad Javad Mohamaddi-
Zadeh, aceastã þarã este primul
partener economic al Iranului.
Beijingul este în prezent princi-
palul actor care se opune sanc-
þiunilor Naþiunilor Unite contra
programului nuclear iranian.

Fiul ultimului ºah perturbã relaþiile irano-chinezeFiul ultimului ºah perturbã relaþiile irano-chinezeFiul ultimului ºah perturbã relaþiile irano-chinezeFiul ultimului ºah perturbã relaþiile irano-chinezeFiul ultimului ºah perturbã relaþiile irano-chineze

Douã obuze au vizat palatul
prezidenþial din Damasc marþi,
pentru prima datã de la declan-
ºarea conflictului în Siria, în
urmã cu aproape doi ani. La
Alep, al doilea oraº ca impor-
tanþã din Siria, cel puþin 31 de
persoane, între care 14 copii,
au fost ucise ºi câteva zeci
rãnite de explozia unei rachete
sol-sol, produsã luni seara în
cartierul Jabal Badro, transmite
AFP. Douã obuze de mortier
„au fost trase de teroriºti în
direcþia incintei sudice a
Palatului Teshrin, provocând
importante pagube materiale”,
a anunþat agenþia de presã
SANA. Proiectilele au cãzut în
faþa a douã spitale, la o distan-

Palatul prezidenþial de la
Damasc, atacat cu obuze

Scandalul cãrnii de cal eticheta-
tã drept carne de vitã s-a extins, ieri,
în Asia, odatã cu cu retragerea de
pe piaþa din Hong Kong a produse-
lor lasagna marca Findus, în timp
ce ancheta continuã în Franþa la so-
cietatea aflatã în mijlocul scandalu-
lui, informeazã AFP. Autoritãþile din
Hong Kong au anunþat cã au cerut,
sãptãmâna trecutã, unui important
lanþ de supermarketuri sã retragã
de la vânzare lasagna produsã de
Findus, care era importatã din Ma-
rea Britanie ºi fabricat de compania
francezã Comigel. Autoritãþile sani-
tare din Slovenia au descoperit ºi
ele, marþi, carne de cal nedeclaratã
în lasagna produsã de o companie

Lasagna retrasã de la vânzare
în Hong Kong ºi Slovenia,

percheziþii în Franþa
luxemburghezã ºi vândutã de lanþul
de distribuþie austriac Interspar.
„Testele ADN au confirmat prezenþa
cãrnii de cal în lasagna bolognesã
produsã de o companie din Luxem-
burg ºi distribuitã de lanþul de su-
permarketuri Interspar”, a anunþat
Autoritatea pentru siguranþã alimen-
tarã ºi control veterinar ºi fitosani-
tar. Interspar a retras produsul de
pe rafturi dupã anunþarea rezultate-
lor. ªi Camera Comunelor din Ma-
rea Britanie a retras, ca mãsurã de
„precauþie”, patru produse din car-
ne de vitã din meniul parlamentari-
lor, în aºteptarea rezultatelor teste-
lor ce urmeazã sã stabileascã dacã
acestea conþin sau nu carne de cal.

þã de câteva sute de metri de
palatul prezidenþial, situat în
vestul Damascului. Armata
Sirianã Liberã (ASL), principa-
la componentã a insurecþiei,
formatã din militari dezertori ºi
civili înarmaþi, a revendicat
aceste tiruri pe pagina sa de
Facebook. Rusia a avertizat,
ieri, regimul sirian ºi insurgen-
þii sã nu mai continue conflic-
tul militar pentru cã „nici una
dintre pãrþile aflate în conflict
nu îºi poate permite sã mizeze
pe o soluþie militarã. Este o
cale care nu duce în nici un
sens, doar la distrugerea
reciprocã”, a declarat ministrul
rus de Externe, Serghei
Lavrov.

Premierul bulgar, Boiko Borisov (foto), a
anunþat ieri, în Parlament, demisia Guvernului
sãu, dupã zece zile de manifestaþii organizate în
þarã împotriva scumpirii electricitãþii. „Avem
demnitate ºi onoare. Poporul este cel care ne-a
încredinþat puterea, astãzi noi i-o dãm înapoi”,
a declarat Boiko Borisov, precizând cã nu va
participa la un guvern interimar înaintea alege-
rilor legislative. Din moment ce, în mod nor-
mal, alegerile sunt prevãzute pentru iulie, demi-
sia Guvernului le va devansa doar cu câteva
sãptãmâni. Cel mai probabil, vor fi organizate
alegeri anticipate în aprilie. „Nu voi participa la
un Guvern în care poliþia bate oameni ºi în care
ameninþãrile cu proteste înlocuiesc dezbaterea
politicã”, a adãugat el. Premierul a anunþat cã
demisia va fi depusã oficial la prânz, dupã ulti-
ma reuniune a Guvernului. El a reacþionat ast-
fel faþã de intensificarea tensiunilor de stradã,
manifestaþiile de la Sofia soldându-se cu 28 de
rãniþi, între care cinci poliþiºti, marþi ºi mier-
curi. Un tânãr bulgar ºi-a dat foc ieri dimineaþa
în faþa primãriei de la Varna (est). Bãrbatul, în
vârstã de 36 de ani, a fost spitalizat într-o stare
criticã, având arsuri pe 80% din suprafaþa cor-
pului, potrivit unei purtãtoare de cuvânt a spi-

Guvernul bulgar a demisionat, dupã zece zile de proteste în þarã

Ghimpu cere demisia
de onoare a guvernului

Liderul Partidului Liberal din
Republica Moldova, Mihai
Ghimpu, a cerut ieri demisia de
onoare a premierului Vlad Filat,
ca urmare a difuzãrii unor
interceptãri de convorbiri
telefonice în care Filat, precum
ºi alþi funcþionari, dãdeau
indicaþii ºefului Inspectoratului
Fiscal, transmite Agerpres.
Partidul Liberal Democrat
(PLDM), condus de Filat, a
calificat aceste declaraþii drept
„lipsite de sens ºi de viziune
politicã”. „Demisia de onoare a
tuturor funcþionarilor implicaþi,
inclusiv a prim-ministrului, este
iminentã în asemenea cazuri, iar
PLDM trebuie sã înainteze altã
candidaturã”, a insistat Mihai
Ghimpu în cadrul unui briefing.

Israel: Fosta ºefã a diplomaþiei
va conduce procesul de pace
cu palestinienii

Fostul ministru de Externe
israelian, Tzipi Livni, va deþine
portofoliul Justiþiei ºi va condu-
ce negocierile de pace cu
palestinienii în viitorul guvern
condus de Benjamin Netanyahu,
a anunþat partidul Likud (dreap-
ta), al premierului israelian, într-
un comunicat. Livni va fi
ministru al Justiþiei ºi va „nego-
cia cu palestinienii un acord
menit sã punã capãt conflictu-
lui” israeliano-palestinian,
precizeazã documentul preluat de
agenþiile de presã internaþionale.
La începutul acestei luni,
Benjamin Netanyahu a lansat
oficial negocieri cu partidele
politice vizând formarea unei noi
coaliþii guvernamentale, dupã
alegerile legislative din 22
ianuarie. Partea palestinianã
condiþioneazã orice relansare a
dialogului cu Israelul de înceta-
rea colonizãrii în teritoriile
ocupate ºi recunoaºterea graniþe-
lor existente înaintea „rãzboiului
de ºase zile” din 1967.

Ordonanþã papalã pentru
organizarea anticipatã a
Conclavului

Papa Benedict al XVI-lea va
emite o ordonanþã de interpretare
prin care va permite organizarea
Conclavului pentru desemnarea
succesorului sãu înainte de
termenul de 15 zile stabilit în
legislaþia canonicã. Vaticanul a
precizat cã Papa Benedict al
XVI-lea va emite o ordonanþã
pentru interpretarea Constituþiei
„Universi Dominici gregis”,
scrie ziarul „La Stampa”, în
ediþia online. Dupã ce Papa
Benedict al XVI-lea va demisio-
na oficial, pe 28 februarie, cei
117 cardinali electori se vor
reuni în Conclav pentru desem-
narea viitorului Suveran Pontif.
Regulamentul canonic prevede
cã, în cazul în care Scaunul
Apostolic este în mod evident
vacant, cardinalii electori pot
organiza scrutinul în 15-20 de
zile, cu precizarea cã este nevoie
de aºteptarea tuturor cardinalilor
care au drept de vot.

talului local. Potrivit ultimelor sondaje de opi-
nie, partidul GERB, de centru-dreapta, al pre-
mierului Boiko Borisov, ºi-a pierdut o mare parte
din susþinãtori ºi în prezent
are ºanse egale cu socialiº-
tii fostului premier, Serghei
Staniºev. Aproximativ
100.000 de persoane din
peste 35 de oraºe au parti-
cipat, duminicã, la cele mai
ample acþiuni de protest din
ultimii 16 ani din Bulgaria.
Pentru prima datã dupã iar-
na lui 1996, când valul de
proteste a dus la demisia
guvernului socialistului Jan
Videnov, artere rutiere ºi in-
tersecþii importante din în-
treaga þarã au fost blocate,
duminicã, de protestatari
nemulþumiþi de creºterea
facturilor la energie electri-
cã. Principala revendicare a
protestatarilor a fost rena-
þionalizarea celor trei socie-
tãþi de distribuire a energiei

electrice, deþinute în prezent de companiile cehe
CEZ ºi EnergoPro ºi cea austriacã EVN, preci-
zeazã Agerpres.
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CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menaje-
rã. Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã, ne-
fumãtoare, doresc sã
îngrijesc copil (menaj)
sau bãtrâni. Telefon:
0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Tele-
fon: 0758/152.881.

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

Caut femeie îngrijire bã-
trânã intern. Telefon:
0729/951.222.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane ºi
colete ROMÂNIA – ITA-
LIA (MILANO). Plecarea
este vinerea cu plasa-
re la destinaþie. Ofer ºi
cer maximã seriozitate.
Contact: 0763/362.205;
+393/284.662.997.
Servicii de vidanjare. Tele-
fon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la pre-
þuri avantajoase + albumuri
foto. Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilita-
te presteazã servicii de
calitate la preþ avantajos.
Telefon: 0766/379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mo-
bilã, tarif 0,90 lei/km. Tele-
fon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist maro-
chinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigo-
rifice la domiciliul clientului.
Telefon: 0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
VÂND APARTAMENT 2
CAMERE, DRÃGÃNEªTI-
OLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Vând apartament 2 came-
re decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
Vând apartament 2 came-
re în centru. Telefon: 0351/
809.691; 0770/682.554.
Vând apartamnet 2 ca-
mere decomandate, bal-
con mare, cu puþine îmbu-
nãtãþiri, zona Ciupercã etaj
4/10. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/459.222.
Particular, vând apartament
decomandat, îmbunãtãþiri,
zona SIF, 43.000 euro. Te-
lefon: 0754/473.757.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, liber, par-
chet lemn, Valea Roºie,
vis-a-vis de Spitalul Militar.
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, îmbu-
nãtãþiri, cu 3 camere. Te-
lefon: 0724/218.190.
Particular, vând aparta-
ment 2 camere deco-
mandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 ca-
mere, Valea Roºie. Tele-
fon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 came-
re decomandat, zonã cen-
tralã. Telefon: 0744/319.448.
3 - 4 CAMERE
Vând sau schimb 3 ca-
mere semidecomanda-
te + WC de serviciu, 70
mp, et. 2, cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0762/047.095.

Anunþul tãu!
CONVOCATOR Al Adunarii Generale Ordi-
nare a Actionarilor Societatii comerciale
PROIECT S.A. cu sediul in Craiova, str.
“Ion Maiorescu” nr. 4, judetul Dolj, CUI
2291704, inmatriculata sub nr. J16/130/
1991. Administratorul Unic al SC. PROIECT
S.A., (“Societatea”), convoaca Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor, la data
de 26.03.2013, ora 12.00, la sediul Socie-
tatii din Craiova, str. “Ion Maiorescu” nr.
4, judetul Dolj, la care sunt indreptatiti sa
participe toti actionarii Societatii inregis-
trati in Registrul Actionarilor al S.C. PRO-
IECT S.A. la sfarsitul zilei de 26.02.2013
(data de referinta), avand urmatoarea: OR-
DINE DE ZI 1. Prezentarea raportului Ad-
ministratorului Unic cu privire la gestio-
narea societatii pe anul 2012. 2. Prezen-
tarea raportului Comisiei de Cenzori pen-
tru exercitiul financiar incheiat la
31.12.2012. 3. Aprobarea situatiilor finan-
ciare aferente exercitiului financiar 2012
si a modului de repartizare a profitului; 4.
Descarcarea de gestiune a Administrato-
rului Unic pentru exercitiul financiar 2012;
5. Aprobarea bugetului de venituri si chel-
tuieli pe anul 2013. 6. Revocarea din func-
tia de Administrator Unic al SC. PROIECT
S.A.,  a dlui Ciuciu Ion Constantin. 7. Nu-
mirea unui nou Administrator Unic al SC.
PROIECT S.A. Lista cuprinzând informaþii
cu privire la numele, localitatea de domi-
ciliu ºi calificarea profesionalã a persoa-
nelor propuse pentru funcþia de adminis-
trator se aflã la dispoziþia acþionarilor,
putând fi consultatã ºi completatã de
aceºtia. 8. Aprobarea contractului de ma-
nagement pentru noul Administrator Unic.
In caz de neintrunire a cvorumului la data
convocarii, se reconvoaca AGA Ordinara
in aceleasi conditii cu aceeasi ordine de
zi pentru data de 27.03.2013, ora 12.00, la
sediul Societatii. Incepand cu data de
15.03.2013, documentele si materialele
propuse a fi aprobate se pot consulta la
sediul societatii mai sus mentionat, in fie-
care zi de luni pana vineri, intre orele 9.00
– 15.00. Actionarii pot participa la sedinta
Adunarii Generale Ordinare personal sau
prin reprezentanti, in baza unei procuri
speciale, conform dispozitiilor legale,
modelul procurii putand fi disponibil la
sediul societatii mai sus indicat. Un exem-
plar original al procurii de reprezentare
se depune la sediul societatii, cel tarziu
cu 48 de ore inainte de adunare.

Anunþ public privind decizia etapei de în-
cadrare (titular) S.C. PLENIÞA SOLAR 1
S.R.L. titular al proiectului CONSTRUIRE
PARC FOTOVOLTAIC 5 MW, IMPREJMUIRE
ªI RACORD PRIN LES LA PC CEZ, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj – AVI-
ZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU, pentru pro-
iectul CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 5
MW, ÎMPREJMUIRE ªI RACORD PRIN LES
LA PC CEZ propus a fi amplasat în Comu-
na Pleniþa, judeþul Dolj. 1. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1, în zilele L-
V, între orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet http://apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare (în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ) pânã la data
de 25.02.2013.
Anunþ public privind decizia etapei de în-
cadrare (titular) S.C. PLENIÞA SOLAR GAMA
S.R.L. titular al proiectului CONSTRUIRE
PARC FOTOVOLTAIC 9 MW, IMPREJMUIRE
ªI RACORD PRIN LES LA PC CEZ, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj – AVI-
ZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU, pentru pro-
iectul CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 9
MW, ÎMPREJMUIRE ªI RACORD PRIN LES
LA PC CEZ propus a fi amplasat în Comu-
na Pleniþa, judeþul Dolj. 1. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada “Petru Rareº” nr. 1, în zilele L-
V, între orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet http://apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare (în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ) pânã la data
de 25.02.2013.

Anunþul tãu!
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Vând (schimb) aparta-
ment 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 ca-
mere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pre-
tabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 ca-
mere Calea Bucureºti cu
2, comfort I, etaj inferior,
plus diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 ca-
mere, Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 came-
re decomandate, etaj 1, lân-
gã stadionul Tineretului,
65.000 euro. Telefon: 0733/
946.776; 0351/809.320.
Vând apartament 3 ca-
mere 70 mp Calea Bucu-
reºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere, 4/4, Ro-
tonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã pro-
prie, preþ negociabil. Tele-
fon: 0758/063.773.
Particular, vând aparta-
ment 3 camere deco-
mandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.

Vând apartament 4 ca-
mere, Mercur. Telefon:
0724/804.875.

CASE
Vând vila zonã sigurã, cen-
tralã, lângã Facultatea de
Agronomie, teren 462 m2,
garaj. Telefon: 0726/275.943.
Casã 4 camere, bucãtã-
rie, baie, beci, suprafaþã
108 mp, teren 275 mp,
gaze, apã, încãlzire cen-
tralã, Aleea 6 Brestei. Te-
lefon: 0725/505.424.
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada
Ramuri 62 – 60.000 euro.
Telefon: 0786/982.529.
Vând casã stradal Pleni-
þa. Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300 mp ane-
xe (3 camere cãrãmidã).
Telefon: 0761/824.947.
Vând casã Zãval, Comu-
na Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 ca-
mere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp (su-
prafaþã construitã: 600
mp). Preþ: 35.000 lei, ne-
gociabil. Telefon: 0760/
295.905.

Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp te-
ren pretabil amenajare
comercialã Piaþa Chiriac.
Telefon: 0722/226.413.
Vând casã 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã sau
laborator analize zonã cen-
tralã. Telefon: 0760/654.164.
Vând casã, vie, teren ara-
bil, pãdure salcâm, etc.
Telefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650
mp str. Fragilor Aleea II.
Telefon: 0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu
beci, anexe gospodãreºti
+ locul casei în oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbra-
va” nr. 1, preþ 100.000 ne-
gociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0751/400.571 ºi
0721/502.557.
Vând casã bunã cu ane-
xe, teren intravilan ºi extra-
vilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã ºi curte Braniº-
te comuna Podari. Tele-
fon: 0745/350.029.

Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 ca-
mere, liberã, toate utilitãþi-
le, teren 400 mp, 2 ieºiri,
vad comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã, cartierul Roma-
neºti. Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + te-
ren 600 mp cartier Roma-
neºti, strada Aleea Târgu-
lui nr. 26. Telefon: 0251/
428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Bra-
niºte, comuna Podari. Te-
lefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 ca-
mere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp te-
ren, vie, grãdinã, pomi, în
Livezi – Podari. Telefon/
fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str.
Rãºinari, dependinþe,
gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000 euro,
negociabil. Informaþii la te-
lefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000 mp
la intrarea în Palilula, comu-
na Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 12 euro/mp, posibi-
litate parcelare în 2 loturi.
Telefon: 0749/049.646.
Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºti plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Tele-
fon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5
camere, baie, bucãtãrie,
încãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti plus locul casei
oraº Novaci – Gorj, str.
„Dumbrava” nr. 1. Telefon:
0721/502.557; 0751/
400.571; 0253/466.520.

Vând casã, comuna Leu.
Telefon: 0753/534.617.

TERENURI
VÂND teren agricol coma-
sat. Relaþii telefon:  0728/
048.066.
Vând teren intravilan,
3500 mp, situat în Popo-
veni, cu 23 m deschidere
la strada principalã, cu
toate facilitãþle ºi în condiþii
avantajoase. Telefon:
0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intra-
vilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PA-
SARELA PIELEªTI DE 70
– 75.000 MP. TELEFON:
0743/088.899.
Vând teren intravilan 400
mp situat în Segarcea,
strada “Unirii” nr. 29F (în
spatele liceului), cadastru
ºi 3300 mp vie (parþial de-
friºatã) situatã pe linia
mare în plai. Telefon:
0251/428.415.
Vând 4000 m2  + vie ºi
pomi fructiferi + casã bã-
trâneascã pentru demo-
lare, cu cadastru fãcut la
11 km de Craiova – intra-
vilan. Cedez 4200 m2

tren extravilan – pentru
reparaþii casã. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 500 mp,
“Lac Avioane”. Telefon:
0770/684.895; 0724/
084.484.
Vând pãdure POPEªTI
– VÂLCEA. Telefon:
0766/304.708.
Vând  teren zona Tribu-
nal Judeþean, str. “Ian-
cu Jianu”. Telefon:
0746/660.001.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvorul de Sus. Te-
renurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ conve-
nabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren intravilan
12.500 mp împrejmuit cu
gard de beton + construc-
þie 500 mp. Telefon: 0721/
152.832.

Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimni-
cu de Sus (600 mp de La-
cul Tanchiºtilor), negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înma-
triculatã în Bulgaria. Preþ
3400 Euro negociabil.
Telefon: 0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2.,
2002, benzinã, comenzi
volan, 5 uºi, anvelope noi
varã, înscris în RO, taxele
la zi, preþ negociabil 2500
euro. Telefon: 0763/
803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc,
fabricaþie 1993, înmatricu-
lat 1800 E, negociabil. Te-
lefon: 0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO,
preþ 5300 euro. Telefon:
0761/647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã
în Bulgaria, stare de funcþi-
onare, 700 euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/682.917.
Pontiac Transporter 2,3
cm, benzinã, fabricaþie 93,
în stare de funcþionare,
nerulatã în þarã – 550
euro, negociabil. Telefon.
0769/682.917.
Urgent! Vând Mitsubishi
Colt, an fabricaþie 2006,
înmatriculat România,
93000 km, full option, preþ
3950 euro, negociabil.
Telefon: 0765/130.964;
0768/417.804.
Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km re-
ali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

DIVERSE
Douã arcuri spirale Mer-
cedes, huse, cãrucior,
patru roþi transport marfã,
diverse piese. Telefon:
0251/598.518.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs
la sediul central din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de
04.03.2013 orele 1000 – proba scrisã ºi în data de
06.03.2013 – proba de interviu pentru ocuparea ur-
mãtoarei funcþii publice temporar vacantã de exe-
cuþie, din cadrul Serviciului Autoritate Tutelarã – Di-
recþia Administraþie Publicã ºi Asistenþã Socialã:

      - inspector, clasa I, grad asistent - studii univer-
sitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv stu-
dii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma
de licenta sau echivalenta, vechime in specialitate un
an – un post.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la
data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, par-
tea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova
din str. A.I. Cuza nr. 7.

  Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
  Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon

0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.
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Vând plitã aragaz electric,
masca Mercedes 190D,
radiator, roatã cauciuc re-
zervã. Telefon: 0251/
598.518.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu che-
ie Dacia 1310 nou, arzã-
tor încãlzire la gaze sau
butelie, 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. Telefon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimi-
tir Sineasca. Telefon: 0351/
447.472; 0764/060.657.
Vând vin alb, roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã pei-
saj pãdure. Preþ 25-40 lei.
Telefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Tele-
fon: 0757/624.843.
Vând pianinã Goltermann.
Telefon: 0746/241.210.
Vând bibliotecã, pat, ser-
vantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator. Te-
lefon: 0351/410.939.
Vând gâºte albe (idem
lebede 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.
Telefon: 0351/459.222.
Vând convenabil cãrþi be-
letristice, timbre filatelice,
serii complete neºtampila-
te, Spania, Cuba, Iran,
Romania. Telefon: 0351/
468.839.
Vând puieþi salcâm cu di-
mensiunile 0.5-1 cm, pu-
ieþi prun ºi puieþi nuc. Te-
lefon: 0351/430.880;
0762/278.639.
Vând rãsad de trandafiri
toate culorile ºi leandru
culori alb ºi frez. Telefon:
0351/430.880. 0762/
278.639.
Vând oi convenabil. Tele-
fon: 0251/451.716.

Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F Ca-
ravan, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interi-
or, telescop spate pt. Opel
Astra F Caravan ºi 2 oglinzi
exterioare, 1 interior pt.
Dacia 1300. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mânca-
re ecologicã, bãi terapeu-
tice, sterilizator rufe, tacâ-
muri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi
ghete piele militari, piese
dacia noi, combinã muzi-
calã stereo 205 nouã, piei
bovinã argãsite, calculator
pentru instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi, bur-
tierã fãrã picior nouã 25 lei.
Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: cur-
cani, gâºte, gãini ouãtoa-
re. Telefon: 0251/285.145;
0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), co-
vor persan 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vailand 26
kw, membranã, apã cal-
dã, defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã
175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4 gã-
uri, preþ 700 Ron, negocia-
bil. Telefon: 0724/281.744.
Vând putinã salcâm 50
vedre nouã – douã uºi cu
toc noi pentru casã, cilindru
de cupru cu þeavã ºi butoi
galvanizat pentru þuicã. Te-
lefon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu
ferestre 3  canate  lemn,
uºã apartament din lemn.
Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier,
vitrinã, maºini de cusut,
covoare, încãlzitor pe
gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Te-
lefon: 0745/753.524.

Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþiona-
tã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broas-
cã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Tele-
fon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Da-
cia, canistre metal, piscinã
copil, covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã ju-
biliarã argint 25 gr, Carol I
1881, 300 euro. Telefon:
0761/355.869.
Vând avantajos centralã
termicã pe gaze, marca
Anca – Pocket – Italia, în
funcþiune. Telefon: 0722/
680.138.
Vând mobilã dormitor ºi
sufragerie, aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/322.534.
Vând convector pentru
cãldurã instant apã caldã,
ºimineu pe lemne – cãr-
buni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termi-
cã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã -
100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-ti-
neret, excepþional. Tele-
fon: 0725/533.042.

Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) mo-
del ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormi-
tor, aragaz patru ochiuri, fri-
gider mare, mese, scaune.
Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi
bibliotecã, birou, masã.
Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã
perinã electricã; ceas foar-
te vechi (peste 100 ani) în
stare de funcþionare. Tele-
fon: 0724/014.028; 0764/
432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur, con-
venabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând þuicã culoarea be-
rii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Tele-
fon: 0752/166.330.

Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz  voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou.
Telefon: 0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe
lemne, putinã nouã de 50
vedre din salcâm, cãruþ
curte cu douã roþi, 2 uºi cu
toc pentru casã noi. Tele-
fon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
Vând motor, motosapã
Honda, echipament vâ-
nãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând 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 butelii aragaz ºi
spalieri pentru viþa-de-vie.
Telefon: 0744/928.444.
Vând cãrucior pentru han-
dicap cu antrenare ma-
nualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudurã
semiautomat, flux argon,
marca Telelwin, plus mas-
cã profesionalã electroni-
cã, preþ 1.500 lei ºi pica-
mer marca Bosh prefora-
tor ºi demolator la preþul de
1.500 lei. Telefon: 0769/
880.705.
CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2
camere parter- etaj 2 cu
balcon. Telefon: 0760/
548.459.
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GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Telefon:
0736/429.876;  0758/
937.083.
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 sculp-
tat, canapea, fotolii mã-
suþã hol. Telefon: 0761/
824.947.
Caut cumpãrãtor sau in-
vestitor pentru o microfer-
mã de flori: trandafiri,
zambile, frezii ºi pepinie-
rã pomi fructiferi, culturã
de cãpºuni în sere sau
solarii. Telefon: 0351/
430.880.
Caut  beneficiar pentru în-
chiriere sau transport de
mãrfuri diverse din judeþ
sau þarã. Posed Dacia
Papuc cu 2 locuri. Tele-
fon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, mone-
de, timbre, ceasuri, icoa-
ne, cãrþi poºtale, medalii,
argintãrii, sãbii, obiecte
regaliste, acte, antichitãþi.
Telefon: 0723/926.322.

Cumpãr oglindã mare,
NU dreptunghiularã.
Telefon: 0766/304.708.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Doresc sã închiriez sau
sã cumpãr garsonierã –
Brazdã în blocurile G4,
G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de apar-
tament decomandat,
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Te-
lefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
Închiriez garsonierã tot
confortul, strada “A. I.
Cuza”, bloc M18E. Tele-
fon: 0770/784.539.
Închiriez apartament
pentru familie zona
prefecturã. Telefon:
0742/244.476.
Închiriez spaþiu co-
mercial 53 mp, str.
“Amaradia” nr. 56,
parter bloc (fosta Co-
fetãrie Amaradia) 5
Euro mp. Telefon:
0744/550.349.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãl-
tiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.

Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultra-
central, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã depli-
nã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon:
0756/028.300, 0722/
956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mo-
bilatã ºi utilatã. Tele-
fon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gaz-
dã condiþii bloc. Tele-
fon: 0746/274.204.
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon:
0720/863.286.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau în-
chiriez pe termen lung
apartament ultracentral,
4 camere, 2 bãi, mobi-
lat, centralã termicã, tot
confortul, 250 euro. Rog
seriozitate! Telefon:
0720/001.909.
Închiriez garsonierã bu-
levardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Te-
lefon: 0763/589.837;
0740/240.421.
Primesc fete în gazdã,
la bloc, lângã Medicinã.
Telefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2
camere Ciupercã, mo-
bilat ºi utilat. Telefon:
0723/207.953.

Închiriez pe termen
lung apartament ºi piv-
niþã (depozit materiale)
la casã, strada Buco-
vãþ – Craiova. Telefon:
0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi
în gazdã la bloc. Tele-
fon: 0762/047.095.
Închiriez casã, zona
Spitalul nr. 1, pretabil
depozit policlinicã pri-
vatã etc, cu toate utilitã-
þile necesare: curent
220, 380 V, gaze, ca-
nalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã.
Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI
Doresc apartament mobi-
lat 2 sau 3 camere. Tele-
fon: 0749/287.709; 0763/
787.678.
MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani,
fãrã obligaþii, cu serviciu
în Craiova, caut doamnã
pentru prietenie sau cã-
sãtorie. Telefon: 0740/
895.691.
Domn singur doresc
doamnã 65 ani, fãrã copii.
Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
Profesor universitar pensi-
onar, doresc, contra retri-
buþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Tele-
fon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

MEDICINÃ TRADIÞIONA-
LÃ CHINEZÃ! Tratament:
de prevenþie, curativ ºi de
completare a deficitului în
organism cu produse
S.N.B.A. Aparaturã medi-
calã pentru familie. Tele-
fon: 0724/512.304.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

PIERDERI
Pierdut borsetã cu documen-
te pe nunele Covei Horea.
Gãsitorului ofer  recompen-
sã. Telefon: 0764/292.916.

ConducereaConducereaConducereaConducereaConducerea
SC FRASC FRASC FRASC FRASC FRAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BAŢII BACRIZCRIZCRIZCRIZCRIZ

anunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul deanunţă programul de
lucrlucrlucrlucrlucru al Târu al Târu al Târu al Târu al Târguluiguluiguluiguluigului

Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:Comercial Fraţii Bacriz:
LLLLLuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vuni – Vineriineriineriineriineri

9.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.009.00 – 20.00
Sâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – DuminicăSâmbătă – Duminică

9.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 19.00 – 18.008.008.008.008.00

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
ªimnic, cu sediul în

Craiova, ªoseaua
“Bãlceºti” nr. 54, vinde
sãmânþã de porumb Olt
ºi F376, floarea-soarelui

Favorit ºi Performer,
lucernã, orzoaicã, ovãz
ºi mazãre la cele mai
mici preþuri. Relaþii

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188
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Chiar are nevoie Bayern de Pep
Guardiola (n.r. tehnician care va pre-
lua echipa din 1 iulie)? Aceasta este
întrebarea care stã pe buzele tuturor
dupã ce bavarezii au câºtigat clar,
marþi searã, scor 3-1, pe terenul lui
Arsenal, în turul optimilor Ligii Cam-
pionilor. Un meci ºi o calificare pe
care elevii lui Heynckes le-au rezol-
vat rapid! Venitã pe „Emirates” fãrã
gol primit în 2013 (cinci victorii în
cinci meciuri, golaveraj 11-0), Bay-
ern a demonstrat de ce Arsene Wen-
ger se temea înaintea meciului. Cu
un voleu superb de la 16 metri, în
urma un luft de începãtor al lui Wil-
shere, Kroos a deschis scorul (7). Iar

Muller a dublat avantajul cu o relua-
re din careul mic, dupã o nouã gre-
ºealã în defensiva „tunarilor”, care l-
au „uitat” pe van Buyten la colþul
scurt (21).

Fãrã ºut pe poartã în prima repri-
zã, Arsenal a revenit la începutul pãr-
þii secunde. Un ºut al lui Cazorla de-
viat de Podolski a rezultat într-un
corner acordat fraudulos londonezi-
lor. Un corner care a adus golul ace-
luiaºi Podolski (55), aflat la a patra
reuºitã din patru ºuturi în Ligã. Dar
primul gol primit de Bayern în ulti-
mele 664 de minute nu a mai contat.
Finalista ediþiei trecute a controlat
jocul ºi a înscris ºi punctul trei, prin

Mandzukici (77), tot dupã o acþiune
în banda dreaptã, cum se întâmplase
ºi la primele douã. Un gol care prac-
tic a rezolvat problema calificãrii îna-
inte de returul din 13 martie.

Arsenal: Szczesny – Sagna, Mer-
tesacker, Koscielny, Vermaelen –
Wilshere, Arteta – Ramsey (Rosicky
71), Cazorla, Podolski (Giroud 72) –
Walcott. Antrenor: A. Wenger.

Bayern: Neuer – Lahm, van Buy-
ten, Dante, Alaba – Javi Martinez,
Schweinsteiger – T. Muller, Kroos (L.
Gustavo 73), Ribery (Robben 63) –
Mandzukici (Gomez 79). Antrenor: J.
Heynckes.

A arbitrat Svein Oddvar Moen
(Norvegia).

Porto, victorie scurtã,
dar din ofsaid

Porto n-a izbutit decât un succes
la limitã (1-0) cu Malaga, care însã,
dupã cele arãtate în teren, ºi-a atins
scopul. Bine închisã în defensivã,
trupa lui Manuel Pellegrini a accep-
tat dominarea gazdelor ºi n-a tras nici
un ºut la poartã pânã la pauzã.

“Dragonii” au avut 7, dar nici o
ocazie mare. Reduta spaniolã a cãzut

în minutul 56. Juao Moutinho a re-
luat letal, la centrarea lui Alex San-
dro, numai cã autorul golului se afla
într-un ofsaid ignorat de brigada de
arbitrii! Surprinzãtor, Malaga, neîn-
vinsã de 8 meciuri în Europa, n-a
schimbat registrul. S-a mulþumit sã
apere rezultatul, sperând cã va recu-
pera în retur (13 martie).

FC Porto: Helton –
Danilo, Otamendi, Manga-
la, Alex Sandro – Fernan-
do, Lucho Gonzalez (An-
dre Castro 90+1), Moutin-
ho – Varela (James Rodri-
guez 58), Jackson, Izmai-
lov (Atsu 70). Antrenor: V.
Pereira.

Malaga: Caballero –
Sergio Sanchez, Demiche-
lis, Weligton, Antunes –
Joaquin (Portillo 63), Tou-
lalan, Iturra (I. Camacho
78), Isco – Santa Cruz, Ju-
lio Baptista (Piazon 78).
Antr: M. Pellegrini

A arbitrat Mark Clatten-
burg (Anglia).

Partidele AC Milan –
FC Barcelona ºi Galata-

Digi Sport 1

20:00 – FOTBAL – Liga Europa (optimi
de finalã, manºa retur): CFR Cluj – Inter
Milano / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa
(optimi de finalã, manºa retur): Steaua – Ajax
Amsterdam.
Digi Sport 2

10:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
Festivalul Olimpic al Tineretului European
(Braºov) / 16:00 – HOCHEI – Festivalul
Olimpic al Tineretului European / 19:00 –
FOTBAL – Liga Europa (optimi de finalã,
manºa retur): Rubin Kazan – Atletico Madrid.
Digi Sport 3

12:30 – PATINAJ ARTISTIC – Festivalul
Olimpic al Tineretului European / 18:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM
Oradea – BC Timba Timiºoara / 20:00 –
FOTBAL – Liga Europa (optimi de finalã,
manºa retur): Lyon – Tottenham / 22:05 –
FOTBAL – Liga Europa (optimi de finalã,
manºa retur): Liverpool – Zenit St.
Petersburg.
Dolce Sport

20:00 – FOTBAL – Liga Europa (optimi
de finalã, manºa retur): CFR Cluj – Inter
Milano / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa
(optimi de finalã, manºa retur): Steaua – Ajax
Amsterdam.
Dolce Sport 2

20:00 – FOTBAL – Liga Europa (optimi
de finalã, manºa retur): Lazio – Monchen-
gladbach / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa
(optimi de finalã, manºa retur): Chelsea –
Sparta Praga.
TVR 1

10:30, 17:45 – Festivalul Olimpic al
Tineretului European (transmisii alternative).
PRO TV

20:00 – FOTBAL – Liga Europa (optimi
de finalã, manºa retur): CFR Cluj – Inter
Milano.
Eurosport

11:30, 13:30 – SCHI FOND – CM Val Di
Fiemme (Italia): masculin ºi feminin, sprint,
procedeul clasic / 16:15 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM Val Di Fiemme (Italia):
feminin calificãri.

Misiune dificilã pentru Steaua
în aceastã searã, Laurenþiu Reghe-
campf ºi elevii sãi trebuind sã re-
monteze rezultatul din tur, de la
Amsterdam, scor 0-2. Antrenorul
stelist crede însã cã acest deziderat
se poate îndeplini, chiar ºi în pofi-
da stãrii precare a gazonului, la care
se adaugã ºi faptul cã suporterii
roº-albaºtii nu s-au mai înghesuit
ca pânã acum la casele bilete.

„Nu vã spun echipa aºa cum
nu am fãcut-o niciodatã. Lukasz
Szukala (n.r. accidentat la partida
tur) va fi în teren sau nu, rãmâne
de vãzut. El s-a antrenat normal.
Florin Gardoº a fãcut un meci bun
la Amsterdam ºi consider ca la ora
jocului sã intre pe teren doar jucã-
torii care sunt sutã la sutã pregã-
tiþi pentru aceastã partidã. Indife-
rent de câþi oameni vor veni la sta-
dion, noi suntem fericiþi cã facem
parte din aceastã echipã ºi vom
încerca sã-i mulþumim pe cei care
vor veni sã vadã meciul. Ne dorim
foarte mult sã sãrbãtorim califica-
rea alãturi de ei, dar nu va fi sim-
plu. Nu jucãm singuri, vom întâlni
o echipã foarte valoroasã. Terenul
va fi aºa cum va fi, dacã starea
gazonului nu va fi cea mai bunã
nu este o problemã foarte mare.
Trebuie sã ne adaptãm rapid”, a
declarat Laureþiu Reghecampf la
conferinþa de presã de ieri.

Reghecampf: „Ne dorim foarte mult sã sãrbãtorim
calificarea alãturi de fanii noºtri, dar nu va fi simplu”

saray Istanbul – Schalke 04 s-au
disputat asearã, în timp ce meciuri-
le Celtic Glasgow – Juventus Tori-
no (0-3), Valencia – Paris SG (1-2),
Real Madrid – Manchester United
(1-1) ºi ªahtior Doneþk – Borussia
Dortmund (2-2) au avut loc sãptã-
mâna trecutã.

Felgueiras – Ivo Pinto, Picco-
lo, Cadu, Camora – Mureºan, Go-
demeche, Rada, Sepsi – Maah, Rui
Pedro.

Antrenor: P. Sergio.

Handanovici – Nagatomo, Sil-
vestre, Ranocchia, Pereira – Cam-
biasso, Kovacici, Gargano – Gua-
rin – Palacio, Cassano.

Antrenor: A. Stramaccioni.

Stadion: „Dr. Constantin Rãdulescu”,
ora 20:00, PRO TV, Digi Sport 1, Dolce Sport

Echipe probabile

Arbitru: Pawel Gil (Polonia).

Tãtãruºanu – Râpã, Szukala,
Chiricheº, Latovlevici – Prepeliþã,
Tãnase – Chipciu, Rusescu, Ad.
Popa – Tatu.

Antrenor: L. Reghecampf.

Stadion: „Arena Naþionalã”,
ora 22:05, Digi Sport 1, Dolce Sport

Echipe probabile

Vermeer – van Rhijn, Alderwei-
reld, Moisander, Blind – de Jong,
Schone, Eriksen – Cuenca, Sig-
thorsson, Fischer.

Antrenor: F. De Boer.
Arbitru: Paolo Tagliavento (Italia).

CFR Cluj   (în tur 0-2)   Inter Milano Steaua    (în tur 0-2)    Ajax Amsterdam

„Echipa are un moral foarte bun.
Suntem pregãtiþi de un meci mare
ºi sperãm ca la final sã remontãm
rezultatul de la Amsterdam.

Acolo nu am fãcut unul dintre
cele mai bune meciuri ale mele...
am avut douã ocazii mari de a mar-
ca ºi nu am fãcut-o.

Terenul nu cred cã va fi o pro-
blemã. Nici la Amsterdam nu a fost
foarte bun. Suntem pregãtiþi pen-
tru orice.

O sã jucãm ºi pentru Neºu, pen-
tru noi ºi pentru toþi steliºtii”, a
declarat ºi Raul Rusescu, în cadrul
aceleiaºi conferinþe de presã.

La meciul din aceastã searã

Steaua nu se va putea baza pe cei
doi închizãtori, Bourceanu ºi Pin-
tilii, ambii suspendaþi, ei urmând
sã fie înlocuiþi, mai mult ca sigur,
de revenitul Tãnase (suspendat în
tur) ºi de Prepeliþã. Situaþie în care,
asupra primului “11” planeazã
doar douã incertitudini: Szukala
sau Gardoº, respectiv Tatu sau
Nikolici (cel mai slab om al Stelei
în Olanda).

Chivu a fãcut deplasarea
la Cluj

În lotul lui Inter pentru confrun-
tarea din aceastã searã a revenit ºi

Cristi Chivu, cu probleme medica-
le la partida din tur. Totuºi, este de
aºteptat ca Stramaccioni sã nu-l
forþeze pe fostul “tricolor”! Faþã
de confruntarea de pe “Meazza”,
Inter nu va putea conta pe “Prin-
cipele” Milito, accidentat chiar
contra CFR-ului.

Deºi au au un avantaj de douã
goluri, jucãtorii milanezi sunt pre-
vãzãtori: “Consider cã acest 2-0 nu
este un rezultat liniºtitor. CFR Cluj
este o echipã puternicã ºi trebuie
sã ne concentrãm. Am obþinut un
rezultat bun, dar acum trebuie sã
confirmãm acest rezultat”, a spus
columbianul Freddy Guarin. 

Iatã ºi celelelalte partide ale
zilei ºi rezultatele de la care plea-
cã: Viktoria Plzen – Napoli (3-0),
Rubin Kazan – Atletico Madrid (2-
0), Genk – Stuttgart (1-1), Liverpo-
ol – Zenit (0-2), Hannover – Anji
(1-3), Fenerbahce – BATE Borisov
(0-0), Olympiakos – Levante (0-3),
Chelsea – Sparta Praga (1-0), Bor-
deaux – Dinamo Kiev (1-1), Benfi-
ca – Leverkusen (1-0), Metalist
Harkov – Newcastle (0-0), Dnepr
– Basel (0-2), Lazio – M’gladbach
(3-3), Lyon – Tottenham (1-2).

Dacã vor reuºi sã întoarcã sco-
rurile din tur, Steaua va întâlni câº-
tigãtoarea dublei Chelsea/Sparta,
iar CFR pe cea a dublei Lyon/Tot-
tenham.
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

LIGA I – ETAPA A XX-A

Vineri
Gaz Metan – Gloria Bistriţa – ora 20.00 (Digisport 1)

Sâmbătă
Concordia – CS Turnu Severin – ora 15.00 (Digisport 1)
Ceahlăul – Pandurii – ora 17.30 (Digisport 1)
CSMS Iaşi – Rapid – ora 20.00 (Digisport 1)

Duminică
Oţelul – Petrolul – ora 18.00 (Digisport 1)
Dinamo – FC Braşov – ora 20.00 (Antena 1)

Luni
Astra Giurgiu – Viitorul – ora 18.00 (Digisport 1)
„U” Cluj – Steaua – ora 19.30 (Dolcesport 1)
FC Vaslui – CFR Cluj – ora 20.30 (Digisport 1)

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XIX- A

Steaua 19 15 2 2 46-15 47
Astra 19 11 4 4 40-21 37
Vaslui 19 10 5 4 30-18 35
Pandurii 19 10 5 4 30-25 35
CFR Cluj 19 9 5 5 37-24 32
Petrolul 19 8 7 4 27-17 31
Dinamo 19 8 6 5 30-23 30
FC Braşov 19 7 5 7 26-27 26
Rapid 19 7 5 7 21-22 26
Concordia 19 6 6 7 18-28 24
Oţelul 19 5 7 7 23-27 22
Mediaş 19 5 6 8 19-27 21
Viitorul 19 4 9 6 22-25 21
Ceahlăul 19 5 5 9 23-35 19
CSMS Iaşi 19 5 3 11 18-25 18
„U” Cluj 19 4 5 10 18-34 17
Bistriţa 19 2 6 11 13-36 12
Severin 19 2 6 11 18-29 12

6

5

4

* Primele 3 echipe plus câştigătoarea Cupei
României vor evolua în cupele europene, în timp
ce ultimele patru clasate vor retrograda.

Clubul Universitatea Craiova a trimis o cerere
oficială, semnată de Adrian Mititelu, către forurile
decizionale din România prin care solicită înscrierea
în ediţia următoare a Ligii I. Clubul solicită FRF şi
LPF să i se permită să se prezinte la startul sezo-
nului 2013-2014. Cererea oficială se încheie cu
următoarea precizare:  „În acest sens, aşteptăm
în termen de 30 de zile, răspunsul cu privire la
această solicitare, dar nu mai târziu de 20 martie
2013, deoarece timpul este foarte preţios şi după
eventualul dumneavoastră acord scris, vom pu-
tea demara negocierile pentru obţinerea finanţării

STEAUA – au plecat: Macha-
do (Rayo Vallecano), Martinovic
(Wuhan),  T.  Bălan,  Dumitraş
(Ceahlăul) ; au ve nit: Râpă (Oţe-
lul),  Tatu, Năstăsie,  Lupu (ambii
U Cluj), Iancu (Viitorul).

Echipa-tip: Tătăruşanu – Râpă,
Szukala, Chiricheş, Latovlevici –
Bourc eanu,  Pintilii – Ad. Popa,
Tănase, Chipciu – Rusescu.

ASTRA – au plecat: Vădrariu,
Mihalache (ambii la FC Bihor),
Bouma le (Levad iakos) ,  Salif
Nogo; au ve nit: B. Coutinho (H.
Tel Aviv), Ungurean (Zlatna) ,
Giurgiu (Severin).

Echipa-tip: Lung – Măţel, Gă-
man,  Mureşan, Bărboianu – Ta-
kayuki, Dis tefano – Tembo,  Bu-
desc u, William - Fatai.

FC VAS LUI – au ple cat :
Gheorghiu (Ceahlăul),  M. Nicu-
lae (Shandong),  Coman,  Mif,
Zmeu, Varga, Cânu, Tukura,  An-
nang; au ve nit: Roşu (Luceafărul
Oradea), Nedzipi (Tetovo), Bu-
ziuc , Bagu (ambii Suceava),  Po-
povici (Făget).

Echipa-tip: Cerniauskas – Mi-
lanov,  Celeban, Charalambous ,
Sălăgeanu – Antal, N’Doye,  Caue,
Stanciu, Sânmărtean – Temwan-
jera.

PANDURII – au ple cat: Petre
Grigoraş (antrenor, Oţelul),  Ma-
xim (Stuttgart), S. Lupu, Konye-
ha (ambii la FC Baia Mare), Ignea
(Botoşani) ; au ve nit: Cristi Pus-
tai (antrenor, Gaz Metan), Popin
(Novi Pazar), Paraskevas (U Cluj),
Predescu,  Anton (ambii de la
Bistriţa), Nicoară (CFR Cluj) , Ala-
verdashvili (Georgia).

Echipa-tip: Mingote – Unguru-
şan, Viera, Mamele, Vlad – Voicu-
leţ,  Nistor, Nicoară - Răduţ, Lem-
naru, Ibeh.

CFR CLUJ – au ple cat: Sou-
gou (OM), Lui Alberto (Vitoria),
Bastos (Al Nassr), Aguirregaray
(Penarol), Kivuvu, Mincă, Nicoa-
ră (Pandurii), Martinez, Nuno Dio-
go; au ve nit: Muniru (Ghana),
Obiorah (Padova),  Maah (Citta-
della), Weldon (Yatai).

Echipa-tip: Felgueiras  – Ivo
Pinto, Cadu, Piccolo,  Maftei,  Ca-
mora – Deac , Mureşan, Rui Pe-
dro - Weldon, Kapetanos.

PETROLUL - au ple cat: Tony
(Chiajna), Cojocnean (Gaz Me-

Universitatea
Craiova a solicitat
înscrierea în Liga I
din sezonul viitor

şi angajarea celorlalte persoane pentru desfăşura-
rea activităţii (conducere, antrenori, staff + 25
jucători)”. Cererea Universităţii vine la scurt timp
după ce preşedintele Ligii, Dumitru Dragomir, a
declarat că echipa se poate înscrie chiar în primul
eşalon din cauza problemelor financiare cu care
se confruntă multe formaţii. „Craiova o poate lua
din Liga a II-a, însă chiar şi din Liga I din pricina
faptului că sunt multe echipe care au probleme
cu banii şi s-ar putea să nu se înscrie în campio-
natul viitor”, a declarat Dumitru Dragomir în urmă
cu câteva zile.

„Cuvântul Libertăţii” vă prezintă mutările iernii înaintea reluării returului, în acest week-end

Ghidul Ligii I
tan), Ad. Cristea (Standard), Opri-
ţa (Mordovia), M. Roman (Seve-
rin) , Galamaz (Famagusta), Avo-
gadri, Cesinha, Mendy; au ve nit:
Naziri (Milsami), Mojica (Petro-
lero), Sauvadet (Clermont), Ro-
mario (Bistr iţa), Renan (Rapid).

Echipa-tip: Bornescu – Grecu,
Yamiss i,  Geraldo,  Guilherme –
Marinescu, Hoban, M. Cristescu
– Hamza, Grozav – Bokila.

DINAMO – au plecat: Dori-
nel Munteanu (antrenor, Mordo-
via),  Issa Ba,  Ţucudean (Stan-
dard),  Pulhac (Qabala), Galcev
(Botev Plovdiv), Koulibaly, Alva-
rez; au ve nit: Cornel Ţălnar (an-
trenor), Dandea (Severin).

Echipa-tip: Bălgrădean - Nica,
Luchin, D. Grigore,  Muşat – C.
Matei, Boubacar, C. Munteanu,
Curtean – Alexe, Dănciulescu.

FC BRAŞOV – au ple cat: Fl.
Lazăr (Bihor),  Străuţ, Taborda,
Dorinel Popa, Tameş, Olariu, Had-
nagy,  Brata; au ve nit : Guc lu
(Evian),  Vag ner (FCM Tg.
Mureş), Danquah (Ghana), Mari-
nesc u (Severin), Oltean (FC Bi-
hor) , Tătar (Sibiu).

Echipa-tip: Marinesc u – Vela-
yos,  Machado, Munteanu, Cr.  Io-
nesc u – Viveiros,  Mateiu, Dias , I.
Popa – Buga, Batin.

RAPID – au plecat: Bilaşco,
Burcă, Pavlovic, Glauber (Colum-
bus), Albuţ, Ilijoski, Renan (Petro-
lul) , Codrea, Goga (Ramat Gan),
Surdu (Limassol), Bozovic (Mor-
dovia),  Teixeira (Shabab), Rui
Duarte (Famagusta), Milislavjevic
(Razgrad); au ve nit : E.  Dic ă
(Mioveni), Mardare (Oţelul).

Echipa-tip: Pecanha – I. Voi-
cu, Abrudan,  Oros, Mardare - N.
Grigore, Grigorie, E. Dică – M.
Roman, Pancu, Herea.

CONCORDIA – au plecat: M.
Chiţu (Bis triţa),  R. Cârstea, Lep-
mets (Ceahlăul), Simion, V. Creţu
(Beroe); au ve nit: Tony (Petro-
lul) , Coşereanu (Mioveni), Bucu-
rică (Alba Iulia) , Mărgărit (Spor-
tul).

Echipa-tip: Niţă – Leca, Ghio-
nea,  Fl. I lie, Bucurică – A. Stan,
Paraschiv, Serediuc , S.  Pană -
Wellington, Tony.

OŢELUL – au plecat: Viorel
Tănase (antrenor),  Enescu,  Vi-
glianti, L. Buş (Enisey), Inkango,

Pena (FK Baku), Perendija (Mor-
dovia) , Râpă (Steaua), Mardare
(Rapid), Cuc u, Punosevac (ambii
la Tg.  Mureş); au venit: Petre
Grigoraş  (antrenor,  Pandurii) ,
Joao Felipe (Flamengo), Marquin-
hos (Parana), Gazale (Catolica),
Vanc ea, Zaharia (ambii Severin),
Astafei (Gaz Metan).

Echipa-tip: Grahovac  –J. Feli-
pe, Costin, Sârghi, Zaharia - Ior-
ga, Giurgiu, Neagu, Astafei –Van-
cea, Didi.

MEDIAŞ – au plecat: Cris ti
Pustai (antrenor,  Pandurii), Akaki
(Mordovia) , Vukadinovic,   Bud
(Bihor), Vasilache (Bihor), Asta-
fei (Oţelul); au ve nit: Gh.  Mul-
ţescu (antrenor), Radovic (Bor-
ca), Drăghici (U Cluj), Cojoc nean
(Petrolul).

Echipa-tip: Pleşca – Trtovac,
Frăs inescu,  Markovic, Buzean –
Cojocnean, Todea, Eric, C. Petre
– Baw ab, Drăghici.

VIITORUL – au ple cat: Ian-
cu (Steaua), Păcuraru, Călinţaru,
Bolboaşă; a ve nit: Mitache (Tul-
cea).

Echipa-tip: Buzbuchi - Bălaşa,
Larie, Puţanu,  Toşc a – Benzar,
Vaştag, Chiţu, Gavra – Dică, Ali-
bec.

CEAHLĂUL – au plecat: Mus-
calu,  Forminte, Chitoşcă, Viţela-
ru, Drugă,  Gafiţa, Ţepeş (ambii
Suc eava); au venit:  Lepmets
(Chiajna), Dumitraş  (Steaua),
Gheorghiu (Vaslui).

Echipa-tip: Lepmets – Dumi-
traş ,  Marc,  Cazan,  Moreno –
Gheorghiu, Achim, Monroy, Sta-
na – Golubovic, Constantinescu.

CSMS IAŞI – a plecat: P. Jo-
vanovic; au ve nit: Mitic, Mou-
tinho (ambii Severin).

Echipa-tip: Ir imia - Mitic, Cre-
ţu, Tincu, Vladu – Keita, Moutin-
ho,  Milea, Ţigănaşu -  Pătulea,
Onofraş.

„U” CLUJ – au plecat: Tobă,
Ianc u, B. Pătraşcu,  Cucui, Dră-
ghici, Paraskevas (Pandurii),  Ba-
lauru (FCM Tg. Mureş), Krumov,
Ambaris ,  Matac he (Măc iuc a),
Paulinho (Goztepe), Cleiton (Gua-
rantigueta),  Alex Dos Santos; au
venit: Ionel Ganea (antrenor) , V.
Iacob (Volos), Hăisan (CS Buftea),
Dedu (FC Braşov), Raţiu (Ştefă-
neş ti) , Hidişan (UTA),  Apostu
(FCM Tg. Mureş), Ninu (Seve-
rin) , D. Moldovan (Astra), Borza
(Petrolul) , Turcu (Viitorul), Buc-
şă (Bergisch), Buleic ă (Severin).

Echipa-tip: Hăisan – Ninu, Raţiu,
Szilagy, Muzac – Buleică, Borza, Hi-
dişan, V. Gheorghe - Iacob, Apostu.

SEVERIN – au ple cat:  Ni-
colo Napoli (antrenor),  Moutin-
ho,  Mitic  (ambii CSMS Iaş i) ,
Bă lău,  Ologu,  Bar ry Kade r,
Ne ac şa,  D and ea (D ina mo ),
Marinescu (Braşov), Fl. Pătraş-
c u,  Dragalina (Mioveni) , Golic
(Atyrau),  Buleică (U Cluj) , Şteţ-
c ă,  Gugu (Tg. Mureş),  Giurgiu
(Astra),  Abba (Conpet Ploieş ti),
Vancea,  Zaharia (ambii Oţelul) ;
au ve nit:  Vranjkovic  (Celik) ,
D.  Stoic a,  Fl.  Cos tea,  Dănănae,
Velc o vic i,  Me c ea (amb ii FC
Olt),  M. Roman (Petrolul),  Dza-
hlilov (R. Kazan),  Dăruială (Ti-
mişoara) ,  Tătaru (Pandurii) ,
Asanovic (Croaţia) , Tole (Aus-
tr ia) ,  Panagopoulos ,  Tripsas ,
Merkour is ,  Bir is ,  Mo us takis
( toţi din Grec ia) ,  Hasanovic
(Bosna Sarajevo),  Marko (Vos-

lau),  Arezina (Kladovo),  Poiană
(Tg. Mureş) ,

Echipa-tip: Panagopoulos  –
Dănănae, Durimel, Tătaru, Dza-
hlilov – Olah, Velcovici, D. Stoi-
c a,  Fl. Cos tea – Roman,  Joel
Thomas .

BISTRIŢA – au plecat: Ro-
mario (Petrolul), Braganca (Sala-
manc a), Predescu, Anton (ambii
la Pandurii),  Fl. Bratu,  Tudose,
Năstase,  Zahiri, Moraes,  Laio,
Reano, Ayza (Mioveni), Peteleu,
Cafasso; au ve nit:  M.  Chiţu
(Chiajna), A. Berceanu (Buzău),
Hlinc a (Măc iuc a),  C .  Buc ur
(UTA), R. Radu (Tulcea), Ad. Ior-
dache (Mioveni), Pop (Baia Mare).

Echipa-tip: Dolha – Ţârcă, Hlin-
ca, Iordache, Stroe - Enescu, V. Pop,
Feher, M. Chiţu, R. Radu - Curtuiuş.


