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„Pentru contribuţia excepţională în interpretarea poeziei lui Marin Sorescu şi pentru întreaga
creaţie artistică”, maestrul Tudor Gheorghe a fost
răsplătit, ieri, cu Premiul „Marin Sorescu”. Aceeaşi distincţie a fost înmânată şi acad. Nicolae Breban, „pentru valoarea excepţională a opere i şi
pentru prietenia faţă de Marin Sorescu”. Premiile au fost acordate în cadrul şedinţei solemne a
Consiliului Local Craiova, din debutul celei de-a
XIII-a ediţii a Zilelor „Marin Sorescu”, organizate de municipalitate în perioada 25-27 februarie.
La eveniment participă personalităţi din ţară şi
de peste hotare – academicieni, scriitori, critici

Senatorul Mario Ovidiu Oprea
a devenit membru al
Biroului Permanent Naţional al PNL
Într-un comunicat de presă, singurul de altfel din
partea unui liberal doljean, senatorul Mario Ovidiu
Oprea opinează că evenimentul din sânul partidului,
Congresul Ordinar al PNL, nu a accentuat doar menţinerea unei titulaturi cu multă importanţă istorică în
spate, a identităţii liberale, ci şi continuitatea unui partid
a cărui formă din prezent este cel mai oficial şi convingător argument oferit celor care contestă sau denigrează o echipă care dintotdeauna a aşezat în centrul preocupărilor sale interesul naţional.
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literari, poeţi şi actori, care, ca în fiecare din ultimii ani, la sfârşit de februarie, aduc publicului larg
proza, teatrul şi versul sorescian. „Mă onorează
foarte mult acest premiu. (…) M-a legat de Marin
Sorescu o prietenie adevărată”, a mărturisit, cu
acest prilej, Tudor Gheorghe, care, aseară, a susţinut în premieră, pe scena Teatrului Naţional din
Craiova, ce poartă numele lui Marin Sorescu, recitalul „Ce-am avut şi ce-am pierdut”, bazat pe opera scriitorului. Tot ieri, la chipul sculptat al lui
Marin Sorescu din faţa acestei instituţii, ca şi la
bustul său amplasat pe Aleea Personalităţilor, au
fost depuse coroane de flori.
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Premiile „Marin Sorescu”, acordate maestrului
maestrului
Tudor Gheorghe şi acad. Nicolae Breban

La Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură
română (etapa judeţeană):
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Excelenţa înseamnă inimă şi pasiune, soare şi pământ. Este istorie
şi cultură, memorie şi inteligenţă.
Excelenţa este calitate şi control, înţelepciune şi tenacitate. 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 noastre. Din 1884.

www.domeniulcoroanei.ro
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VALUTA
Cursul pieþei valutare din 26 februarie 2013-anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,3810 ............. 43810
1 lirã sterlinã..........................5,0026.......................50026

Cod galben de vânt ºi ploi pânã
mâine la ora 15, inclusiv în Dolj
Administraþia Naþionalã de
Meteorologie a emis o avertizare
cod galben de ploi ºi intensificãri
ale vântului, valabilã de astãzi de
la ora 02:00 pânã mâine la ora
15:00 în Bucureºti ºi 22 de judeþe
din þarã. Potrivit avertizãrii, în
regiunile sudice va ploua pe arii
extinse, cantitãþile de apã vor
depãºi 20 - 25 de litri pe metru
pãtrat, iar în vestul Olteniei ºi în
sudul Banatului, izolat, se vor
cumula peste 40 - 50 de litri pe
metru pãtrat. Vântul va avea
intensificãri susþinute în sudul
Banatului, inclusiv zona montanã,
ºi în Carpaþii Meridionali, unde
vitezele vor fi de peste 70 - 80 de
kilometri pe orã, dar ºi local ºi
temporar în Oltenia, Muntenia ºi
Dobrogea, cu rafale de 50 - 60 de
kilometri pe orã. Avertizarea este
valabilã în Bucureºti ºi judeþele
Timiº, Caraº-Severin, Gorj,
Mehedinþi, Dolj, Vâlcea, Olt,
Teleorman, Argeº, Giurgiu,
Dâmboviþa, Ilfov, Prahova, Buzãu,
Cãlãraºi, Ialomiþa, Brãila, Tulcea,
Constanþa ºi parþial în Hunedoara,
Sibiu ºi Braºov.
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Ponta despre posibila „invazie” de imigranþi
români în Marea Britanie: Vor fi prea
ocupaþi cu dezvoltarea României
Premierul român, Victor Ponta, scrie,
într-un material publicat în revista „The
Times”, cã Marea Britanie nu trebuie sã se
teamã de o „invazie” a imigranþilor din þara
sa, deoarece românii vor fi prea „ocupaþi
cu dezvoltarea” României. Potrivit publica-

Blaga: Cred cã va fi
ºi a patra moþiune pentru
ºefia PDL
Preºedintele PDL, Vasile Blaga,
a declarat, ieri, cã el crede cã va fi
ºi a patra moþiune în PDL pentru
ºefia partidului. „N-aº vrea eu sã
fac pe proorocul aici. Cred cã va fi
ºi a patra moþiune”, a declarat
Blaga înainte de ºedinþa BPN al
PDL, rãspunzând unei întrebãri pe
aceastã temã. Întrebat dacã are
informaþii clare privind a patra
moþiune, liderul democrat-liberal
a rãspuns: „Eu nu sunt spionul
partidului acesta. Colegii vorbesc,
este posibil sã avem încã o
moþiune”. Pânã acum, Vasile
Blaga, Elena Udrea ºi Monica
Macovei ºi-au anunþat candidaturile pentru ºefia PDL.
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þiei, premierul român se declarã „mai degrabã perplex” în faþa unor articole din presa britanicã pe tema sosirii unui val de esteuropeni dupã anularea restricþiilor impuse
românilor ºi bulgarilor pe piaþa muncii din
aceastã þarã, începând cu 1 ianuarie 2014.
Marea Britanie poate constitui o opþiune atractivã, din
cauza crizei economice din
Europa, apreciazã publicaþia, însã Ponta scrie cã Londra nu trebuie sã fie îngrijoratã, deoarece el va introduce o serie de politici în România care sã stimuleze creºterea economicã ºi sã consolideze economia. „Oamenii noºtri sunt, de departe,
cea mai valoroasã ºi semnificativã resursã. Iar noi vom
depune eforturi pentru a-i
pãstra în þarã”, scrie Ponta
în „The Times”. De aseme-

Dragnea: Numãrul de 8
regiuni nu e bãtut în cuie
Vicepremierul Liviu Dragnea a
declarat, ieri, cã numãrul de regiuni în care va fi împãrþitã România va rezulta dintr-o analizã
care va dura câteva luni, el arãtând cã, dacã va reieºi cã nu este
corectã împãrþirea în 8 regiuni,
atunci USL va susþine rezultatele
analizei. „Nu pariaþi pe nimic.
Numãrul regiunilor e rezultatul
unei analize de câteva luni de zile.
(...) Dacã în urma acestei analize
va reieºi cã numãrul de 8 nu e
corect ºi cã trebuie o altã împãrþire, vom susþine rezultatele ana-

lizei”, a spus Dragnea. El a arãtat
cã stabilirea numãrului regiunilor,
a reºedinþelor lor, a pachetului de
competenþe ºi atribuþii care vor fi
transferate are ca obiectiv ca þara
sã se dezvolte echilibrat. Potrivit
lui Dragnea, în luna iulie 2013 va
fi pus pe masa Guvernului proiectul de regionalizare ºi descentralizare, iar regiunile se vor constitui dupã aprobarea referendumului de revizuire a Constituþiei,
moment în care se va trece la adoptarea proiectelor de acte normative necesare.

Remeº ºi Mureºan, condamnaþi definitiv
la trei ani de închisoare cu executare
Completul de cinci judecãtori al
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(ICCJ) a decis definitiv, ieri, condamnarea foºtilor miniºtri ai Agriculturii Decebal Traian Remeº ºi Ioan
Avram Mureºan, la trei ani de închisoare cu executare în dosarul „Caltaboºul”. Instanþa a menþinut astfel
condamnarea lui Remeº ºi Mureºan,
dispusã în 14 februarie 2012 de un
complet de trei judecãtori al ICCJ.
Decizia completului de cinci judecãtori al ICCJ este definitivã, astfel
cã mandatele privind pedepsele dispuse au ºi fost puse în executare.
Mureºan se aflã deja în închisoare,
din mai 2012, dupã ce a fost condamnat definitiv de instanþa supremã la ºapte ani de detenþie într-un
alt dosar, în care a fost judecat pentru deturnare de fonduri. Remeº,
care locuieºte la Baia Mare, s-a predat ieri Poliþiei Maramureº. Acesta a
ajuns cu o maºinã la sediul poliþiei,

în jurul orei 10.20, a coborât la poartã
ºi a intrat singur în sediu. El nu a
dorit sã comenteze decizia magistraþilor. Conform rechizitoriului procurorilor DNA, în septembrie 2007
Remeº, în calitate de ministru al
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, ar
fi acceptat ºi primit produse alimentare (caltaboº ºi þuicã) în valoare de
1.500 de lei ºi suma de 15.000 de
euro de la Gheorghe Ciorbã, prin intermediul lui Mureºan, „în scopul favorizãrii firmei SC Construct Europromt SRL Certeze (aparþinând fiului omului de afaceri Ciorbã Gheorghe) la câºtigarea a douã licitaþii publice de atribuire de lucrãri de amenajãri funciare, (...) din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic ºi Vânãtoare (ITRSV) Râmnicu
Vâlcea (...)”. De asemenea, Remeº
a solicitat ºi a primit ºi o maºinã Audi
Q7, în valoare de 65.000 de euro,
tot prin intermediul lui Mureºan.

nea, premierul îi îndeamnã pe britanici sã
urmeze exemplul prinþului Charles ºi sã viziteze România ca turiºti. Charles a cumpãrat o proprietate în Transilvania, în 2006,
ºi a afirmat, în glumã, cã este urmaºul lui
Vlad Þepeº. Ponta afirmã, de asemenea, cã
Charles a petrecut o vacanþã la casa sa de
la þarã, dupã Jubileul de Diamant al reginei
Elizabeth a II-a, anul trecut. „România nu
poate fi chiar atât de rea, nu?”, se întreabã
el, sugerându-le britanicilor sã profite de
meciul Steaua-Chelsea pentru a vizita þara
noastrã. Unii experþi au avertizat cã un nou
val de imigranþi, ca cel din momentul în care
Polonia ºi alte state est-europene au primit
aceleaºi drepturi, în 2004, ar putea „afecta” ºansele britanicilor de a gãsi un loc de
muncã, potrivit „Daily Mail”, care adaugã
cã asupra guvernului britanic sunt exercitate presiuni pentru a recunoaºte cã nu are
nici o idee în legãturã cu numãrul de imigranþi ce vor veni dupã anularea restricþiilor pe piaþa muncii.

Premierul promite sã
gãseascã soluþii pentru
pensile militare tãiate de Boc
Guvernul nu va recalcula din nou
toate pensiile speciale, în condiþiile
în care peste 90% dintre pensionarii militari au câºtigat în urma acestui proces, ci va cãuta o „soluþie
echitabilã” în cazuri punctuale, pentru acei pensionari care au avut de
pierdut, îi asigurã premierul Victor
Ponta pe militari. „Nu se pune problema sã luãm iarãºi toate pensiile
militare, sã începem sã le recalculãm, sã stârnim vreo panicã în cei
peste 160.000 beneficiari. Dacã
existã probleme punctuale, acestea

se rezolvã fie - dacã e vorba de probleme administrative - doar pentru
acele zone în care s-au descoperit
probleme, dacã este vorba cumva
de probleme care au ºi incidenþã
juridicã, sunt instituþiile statului care
cerceteazã. Dar mesajul meu este
foarte clar: nu se pune problema în
acest moment ºi nici în viitor sã
luãm de la capãt toate pensiile militare”, a spus Ponta ieri, dupã ce a
participat la prezentarea raportului
de activitate pe 2012 al Ministerului
Apãrãrii Naþionale.

Congresul PSD, pe 19-20 aprilie
Congresul PSD va avea loc în perioada 19-20 aprilie, la Sala Palatului,
în prezenþa a circa 4.000 de delegaþi, a declarat, ieri, purtãtorul de cuvânt
al formaþiunii, Cãtãlin Ivan. El a precizat cã la acest Congres vor fi aleºi
16 vicepreºedinþi ai partidului, dintre care 8 vicepreºedinþi vor fi regionali, aleºi doar de cãtre reprezentaþii regiunilor, iar ceilalþi 8 vor fi aleºi la
nivel naþional, pe domenii de activitate. Potrivit lui Ivan, BPN al PSD a
decis ca dintre cele 8 funcþii de vicepreºedinte alese la nivel naþional, pe
domenii de activitate, trei sã fie alocate femeilor.
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20 milioane de euro pentru
Parcul ”Nicolae Romanescu”
Municipalitatea craioveanã intenþioneazã sã reabiliteze Parcul
”Nicolae Romanescu” cu fonduri
europene. Autoritãþile se gândesc
sã investeascã peste 21 milioane de
euro în acest proiect, dintre care
Pe ordinea de zi
a ºedinþei CLM de
joi se aflã un
proiect de hotãrâre
prin care reprezentanþii Primãriei
Craiova le propun
consilierilor sã
voteze cererea de
finanþare pentru
modernizarea
Parcului ”Nicolae
Romanescu„ cu
ajutorul fondurilor
europene. În
documentaþie se
precizeazã cã
municipalitatea are nevoie
pentru aceastã lucrare de o
sumã de 93,27 milioane de lei,
echivalentul a 21,26 milioane
de euro. De la bugetul local ar
urma sã se suporte o cotã-

20 milioane de euro sã fie asiguraþi din fonduri nerambursabile. Pe
lângã refacerea întregii infrastructuri, parcul ar fi ºi supravegheat
prin intermediul unei reþele de camere video.
anumite modele din
fontã, specifice
istoricului parcului.

Debarcaderul
va fi ºi el
modernizat

”evidenþia fondul dendrologic
iniþial” ºi sã se recupereze
fostele poieniþe. Cascadele ºi
toate cãderile de apã care
existã în parc vor fi ele recondiþionate, precum ºi toate

Potrivit municipalitãþii, în Parcul
Romanescu se vor
face ºi lucrãri de
mai mare anvergurã,
care se vor referi la
infrastructura mare.
Pentru zonele
mlãºtinoase se vor
executa drenuri, iar
toate aleile pietonale vor fi
refãcute, ca ºi toate intrãrile ºi
gardul care înconjoarã parcul.
Tot în aceastã lucrare intrã ºi
reabilitarea celor 11 poduri ºi
podeþe care existã în parc.
Municipalitatea craioveanã a
trecut pe listã ºi reabilitarea
construcþiilor existente, cum
sunt casa grãdinarului, pavilioanele rustice, glorieta ºi
debarcaderul. Tot în parc vor
fi amenajate ºi trei locuri de
joacã pentru copii, care se vor
alãtura viitoarei grãdini zoologice noi care va fi amenajatã,
tot pe fonduri europene, în
locul celei vechi.

Iluminat ºi camere
video

parte de 2% din valoarea
eligibilã a proiectului, respectiv
1,8 milioane de lei, echivalentul
a 425.239 de euro. Restul de
bani, de 91,41 milioane de lei,
adicã 20,83 milioane de euro
ar trebuie sã fie atrasã din
fonduri europene, prin Programul Operaþional Regional, Axa prioritarã 1,
privind dezvoltarea
urbanã.

Cascadele vor
fi recondiþionate
Investiþiile ar trebui sã
se termine în termen de
12 luni de la începerea
propriu-zisã a lucrãrilor.
Conform referatului care
însoþeºte proiectul de
hotãrâre, se urmãreºte sã
se defriºeze toatã vegetaþia spontanã ºi fãrã
valoare pentru a se

elementele de mobilier urban,
cum sunt bãncole, pubelele,
stâlpii de iluminat ºi grupurile
sanitare. În parc vor fi montate
sisteme de irigare automatã ºi
fântâni cu apã potabilã. Pentru
acestea din urmã, autoritãþile
ºi-au propus sã foloseascã

Parcul Romanescu va fi
iluminat ornamental de la un
capãt la altul. Autoritãþile
susþin cã vor fi montaþi nu
mai puþin de 730 de stâlpi de
iluminat care vor asigura
vizibilitate mult mai bunã
asupra parcului ºi pe timpul
nopþii. Potrivit municipalitãþii,
în acest loc se va gãsi ºi o
reþea de wi-fi pentru vizitatori,
precum ºi un portal de prezentare a parcului ”pentru creºterea atractivitãþii ºi promovarea
valorii din punct de
vedere al caracterului de monument
istoric”, dupã cum
se aratã în referatul
proiectului de
hotãrâre. Pentru
siguranþa vizitatorilor, autoritãþile ºiau propus sã
supravegheze tot
parcul cu un sistem
video performat,
compus din 99 de
camere video, care
sã fie dispuse, de
asemenea, în tot
perimetrul acestuia.

Luxten mai stã un an
în Craiova
SC Luxten Company Bucureºti nu pleacã nici în acest an din
Craiova. Autoritãþile
locale propun consilierilor municipali sã
aprobe prelungirea
contractului de delegare a serviciului de
iluminat public pentru
o perioadã de încã un
an. Actul adiþional la
contract este cuprins
într-un proiect de hotãrâre care se aflã pe
ordinea de zi a ºedinþei CLM, din aceastã sãptãmânã. Dacã aleºii locali vor vota
favorabil, firma Luxten va administra reþeaua de ilumninat
stradal ºi în acest an. Reamintim cã autoritãþile locale i-au
pus în vedere firmei cã nu îi va mai înnoi contractul de
delegare care a expirat anul trecut. În timpul sãrbãtorilor
de iarnã însã, Luxten s-a întrecut pe sine asigurând gratis
iluminatul ornamental din tot oraºul.

SC Salubritate SRL Craiova,
operator regional
Pe masa consilierilor municipali, care
se întâlnesc în
ºedinþã ordinarã la
mijlocul acestei sãptãmâni, se aflã mai
multe proiecte de
hotãrâre prin care se
propune înfiinþarea
unui opreator regional pentru gestionarea activitãþilor de
colectare ºi ridicare a
gunoiului din judeþ.
În documentaþie se
precizeazã cã numele acestui operator va fi SC Salubritate
Craiova SRL ºi cã el va fi înfiinþat în cadrul Asociaþiei Intercomunitare de Dezvoltare ”Salubris”, care a fost creatã,
la rândul ei, în 2012. Potrivit proiectului, noul operator regional va fi înfiinþat prin cedarea a câte cinc i pãrþi sociale
cãtre comunele Iºalniþa ºi Vârvoru de Jos, localitãþi care
fac parte din asociaþie. Primarul Lia Olguþa Vasilescu este
mandatatã sã semneze contractele de cesiune ale pãrþilor
sociale.

Piaþa „1 Mai”, la al doilea
studiu de fezabilitate
Primãria Craiova
îºi propune din sã
modernizeze Piaþa „1
Mai”. Pe ordinea de zi
a ºedinþei CLM Craiova, de joi, se aflã un
proiect de hotãrâre
prin care se solicitã
aprobarea executãrii
unui nou studiu de fezabilitate care sã spunã cum trebuie sã
arate piaþa. În documentaþie se menþioneazã cã SC Pieþe ºi
Târguri Craiova a iniþiat un astfel de studiu de fezabilitate ºi
în 2011. A reieºit cã execuþia nu se poate face cu o valoare
mai mica de 2,66 milioane de lei. Întrucât pânã în prezent
nu s-au atras fonduri bugetare ºi nici extrabugetare în vederea finanþãrii investiþiei, conducerea susþine cã nu o mai
poate realiza dupã respectivele criterii ºi propune sã se
achiziþioneze un al doilea studiu de fezabilitate. Primul studiu de fezabilitate a costat 24.194 de lei.
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Pedepse între 8 ºi 20 de ani de detenþie pentru
tinerii din Galiciuica acuzaþi de omor calificat
Magistraþii Tribunalului Dolj i-au condamnat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, pe cei patru tineri din comuna doljeanã Galiciuica, arestaþi pentru omor deosebit de grav în noiembrie anul trecut, dupã ce ºi-au omorât în bãtaie un consãtean în vârstã de 23 de ani. Judecãtorii le-au aplicat celor patru pedepse exemplare, cuprinse între 10 ani ºi 4 luni ºi 20 de
Reamintim cã, cei patru tineri
din localitatea Galiciuica, dintre
care unul abia împlinise 16 ani, au
ajuns în arestul IPJ Dolj, dupã ce
au omorât în bãtaie un consãtean,
în vârstã de 23 de ani. Fapta s-a
petrecut vineri 16 noiembrie, zi în
care autorii au ºi fost reþinuþi pe
24 de ore, iar ziua urmãtoare au
fost prezentaþi Tribunalului Dolj,
care le-a emis mandate de arestare preventivã, prelungite ulterior,
pânã la zi. Procurorii ºi poliþiºtii au
stabilit cã totul a pornit de la o ceartã între victimã ºi unul dintre autori. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
care au coordonat cercetãrile în
cauzã, joi 15 noiembrie, Marius
Totora, de 25 de ani, din Galiciuica, se îndrepta spre casã, pe jos.
Pe stradã îl aºteptau doi consãteni,
unul dintre ei fiind Grigorie Cojocaru, de 23 de ani, cu care mai
avusese discuþii ºi care erau acum
hotãrâþi sã-l cafteascã. Totora a
reuºit însã sã scape nebãtut, pentru cã a rupt-o la fugã ºi s-a refugiat în curtea unor vecini.
Dimineaþa urmãtoare, vineri, 16
noiembrie a.c., în timp ce Marius
Totora, împreunã cu tatãl, fratele
sãu vitreg ºi un alt tânãr, Ionuþ Bîcea, de 21 de ani, munceau în grãdinã, Grigorie Cojocaru l-a sunat
pe Marius ºi au stat de vorbã cu
privire la incidentul din seara anterioarã, Cojocaru anunþând cã va
veni la el, sã discute faþã-n faþã.
Imediat Ionuþ Bîcea i-a sunat pe
Gheorghe Buºu, care abia fãcuse
16 ani pe 11 noiembrie, ºi pe Vic-

ani de închisoare. Sentinþa nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova. Inculpaþii, care au fost arestaþi preventiv pe 16 noiembrie 2012, rãmân dupã gratii, întrucât Tribunalul le-a menþinut arestarea. În plus, instanþa i-a obligat pe inculpaþi la
plata sumei de 15.000 lei despãgubiri civile ºi
50.000 lei daune morale cãtre pãrþile civile.

tor Zamfir, de 18 ani, cerându-le
sã vinã acasã la Marius Totora.
Pe la prânz ºi-a fãcut apariþia Grigorie Cojocaru, l-a chemat pe Marius Totora deoparte sã stea de
vorbã, iar în momentul în care cel
din urmã a vãzut cã lângã el au
venit „întãririle”, mai precis, Buºu,
Bîcea ºi Zamfir, a prins curaj ºi la pocnit pe Cojocaru. Toþi patru
au început apoi sã-l loveascã cu
pumnii, iar dupã ce a cãzut, cu
picioarele, în zona capului, pânã
când victima nu a mai miºcat.

I-au fãcut „þãndãri” capul
La faþa locului au ajuns poliþiºtii
din localitate, apoi echipa operativã condusã de un procuror criminalist de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, cei patru tineri fiind reþinuþi ºi aduºi la Craiova. Trupul neînsufleþit al victimei a fost
transportat la morgã, unde, în
urma autopsiei, medicii legiºti au
stabilit cã „moartea a fost violen-

tã ºi s-a datorat hemoragiei meningee, urmare a unui traumatism cranio-cerebral”. În raportul preliminar al medicilor legiºti
ataºat la dosarul cauzei erau menþionate multiple leziuni la nivelul
capului, ceea ce atestã cã victima
a fost lovitã de mai multe ori ºi cu
intensitate doar în aceastã parte a
corpului, deºi unii dintre inculpaþi
susþineau cã l-ar fi lovit (o singurã
datã) în umãr sau în spate.
„S-a reþinut în sarcina celor patru faptul cã, în loc public, prin
acþiuni conjugate, au lovit în mod
repetat cu pumnii ºi picioarele victima, provocându-i leziuni traumatice care au condus la deces.
Instanþa a admis propunerea ºi a
emis mandate de arestare preventivã pe numele inculpaþilor, cei trei
majori fiind arestaþi pe 29 de zile,
în timp ce minorul a primit mandat pentru o perioadã de 19 zile”,
declara, la momentul respectiv,
purtãtorul de cuvânt al Parchetu-

lui de pe lângã Tribunalul Dolj,
procuror Magda Bãdescu.
Cei patru au fost trimiºi în judecatã pe 12 decembrie 2012,
pentru omor calificat, iar pe 20
februarie a.c., Tribunalul Dolj i-a
gãsit vinovaþi ºi i-a condamnat la
pedepse exemplare. Astfel, Marius Cristian Totora ºi Ionuþ Bîcea au primit câte 16 ani ºi 8 luni
închisoare, cu un spor de 2 ani ºi
4 luni, rezultând, în final, 19 ani
de închisoare.
Victor Marius Zamfir a fost
condamnat la 16 ani ºi 8 luni închisoare, pedeapsã sporitã cu 2
ani ºi 4 luni, însã, în plus, instanþa a revocat beneficiul suspendãrii condiþionate pentru pedeapsa de
1 an închisoare aplicatã prin sentinþa penalã nr. 553/09.03.2010 a
Judecãtoriei Piteºti ºi a dispus executarea acesteia alãturi de pedeapsa aplicatã în cauza de faþã, urmând sã execute, în total, 20 de
ani închisoare. Inculpatul minor,

Gheorghe Andrei Buºu, a primit 8
ani ºi 4 luni închisoare, sporitã cu
2 ani, rezultând 10 ani ºi patru luni
de închisoare. Instanþa le-a scãzut din pedepsele aplicate durata
reþinerii ºi arestãrii preventive de
pe 16 noiembrie 2012 la zi ºi a
menþinut aceastã mãsurã faþã de
ei. În plus, a fost admisã acþiunea
civilã formulatã de pãrþile civile
Cojocaru Marina Anca ºi Cojocaru Grigorie, inculpaþii fiind obligaþi, în solidar, la plata sumei de
15.000 lei despãgubiri civile cãtre partea civilã Cojocaru Grigorie ºi 50.000 lei daune morale cãtre partea civilã Cojocaru Marina
Anca. Pe lângã asta, inculpaþii trebuie sã achite minorei Cojocaru
Maria Mirabela câte 150 lei lunar
pânã la intervenirea unei cauze
legale de modificare sau încetare
a obligaþiei.
Sentinþa nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel, care se va
judeca la Curtea de Apel Craiova.

Amendatã cu 20.000 de lei dupã ªofer lãsat fãrã permis dupã ce a
ce a fost prinsã cu þigãri
fost prins circulând cu 121 km/h
netimbrate la vânzare
Un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj, aflat în
timpul executãrii unei misiuni specifice în
municipiul Craiova, a depistat, ieri dimineaþã, în jurul orei 10.30, pe strada „Petre Ispirescu” din Craiova, o persoanã ce deþinea la
punctul de lucru al unei societãþi comercia-

le, pentru comercializare, mai multe pachete de þigãri fãrã marcaj fiscal legal. Fiind întrebatã cu privire la cantitatea de þigãri deþinutã, Mariana G., în vârstã de 28 ani, din
Craiova, nu a putut sã justifice provenienþa
mãrfii ºi a recunoscut cã nu posedã astfel
de documente, iar în urma numãrãrii pachetelor de þigãri a rezultat cã era vorba
despre 138 pachete de þigãri, de mãrci
diferite, fãrã marcaj fiscal legal. „La
faþa locului au fost solicitaþi inspectorii din cadrul Direcþiei Judeþene pentru Accize ºi Operaþiuni Vamale Dolj
care au aplicat persoanei în cauzã o
amendã în valoare de 20.000 lei, conform Legii 571/2003 privind Codul
fiscal, iar cantitatea de þigãri a fost
confiscatã de organele vamale”, a declarat cpt. Ion Þapu, ofiþer de presã
al IJJ Dolj.

Poliþiºtii Serviciul Rutier – Biroul
Drumuri Naþionale ºi Europene, împreunã cu lucrãtori ai Biroului Rutier Craiova ºi formaþiunilor rutiere
Calafat, Bãileºti, Segarcea, Bechet,
Dabuleni ºi Filiaºi au organizat, în
cursul zilei de duminicã, o acþiune
pentru prevenirea ºi combaterea excesului de vitezã pe principalele drumuri naþionale ºi judeþene cu risc accidentogen ridicat. Pe parcursul
acestor activitãþi, oamenii legii au
aplicat 277 sancþiuni contravenþionale, în valoare totalã de 36.840 lei
ºi au reþinut 8 permise de conducere ºi 5
certificate de înmatriculare.
Unul dintre cei rãmaºi fãrã permis duminicã, a fost ºi Gheorghe Paloº, de 37 de ani,
din Drobeta Turnu Severin. Bãrbatul a fost
surprins ºi înregistrat cu aparatul radar de
pe autospeciala Poliþiei în timp ce conducea
un autoturism Ford pe DN 6, în afara loca-

litãþii Iºalniþa cu viteza de 121 km/h pe un
sector de drum unde viteza era limitatã la 70
km/h. Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, faþã
de bãrbat s-a luat mãsura sancþionãrii contravenþionale cu amendã în cuantum de 675
lei ºi i s-a reþinut permisul de conducere în
vederea suspendãrii dreptului de a conduce
pe o perioadã de 90 zile.
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La Olimpiada de Limbã, Comunicare ºi Literaturã Românã (etapa judeþeanã):

Notã de nepromovare pentru ...examinatori!
MIRCEA CANÞÃR

Mai întâi, câteva detalii: Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, Olimpiada de Limbã, Comunicare ºi Literaturã Românã –
faza judeþeanã (23 februarie a.c.), clasa a
V-a. Douã au fost textele supuse atenþiei
micilor competitori. Cel dintâi, din Max
Lucado, un scriitor american, intitulat „Eºti
preþios!” ºi cel de-al doilea din Octav-Pancu Iaºi - „Fetiþa care l-a luat pe NU în
braþe”. „Erudita” inspectoare de specialitate din cadrul ISJ Dolj, Anca Pricinã, se
considerã, probabil, interesantã punând la
grea caznã lecturile, inclusiv cele suplimentare, reiterãm, unor elevi din clasa a V-a.
Altminteri foarte dotaþi, calificaþi pentru
faza judeþeanã a competiþiei. ªi acum prima interogaþie: Cine este Max Lucado ºi
de când îndoielnicele lui texte cu iz religios
sunt materie primã pentru testarea elevilor
dintr-o clasã de gimnaziu? Max Lucado,
aflãm, nãscut în San Angelo (Texas), în
1955, a fost numit „Pastorul Americii” de
cãtre Christianity Today, iar în 2005 – cel
mai bun predicator din America. Sã fie sãnãtos la el acasã! Pentru cine îl lectureazã,
nici o problemã, pentru cine nu îl lectureazã, acelaºi lucru. Dar nu poþi cere competitorilor, elevi din Craiova, o compunere de
cel mult 25-30 de rânduri în care sã îºi
imagineze o posibilã continuare a istorisirii
despre Pancinello, personaj din textul „Eºti

preþios”, decât dacã delirezi. Se aflã cumva inspectorul ºcolar Anca Pricinã într-o
asemenea ipostazã? Poate cocheta, la vârsta dânsei, cu metafizica, dar nu poate avea
pretenþii de aceiaºi facturã la niºte adolescenþi. De ce râdea poetesa Maria Banuº no intereseazã? Dar câteva poeme din A.
Toma? Nici cu stilistica nu stã grozav inspectoarea Anca Pricinã. Fiindcã iatã cum
sunã unul dintre subiecte: „Scrie o compunere de 100-150 de cuvinte în care sã
prezinþi particularitãþile naraþiunii, aºa cum
se reflectã în cele douã texte suport”. Adicã o compunere despre... particularitãþile
naraþiunii. Formularea e tautologicã rãu ºi
urlã. În fine, câteva cuvinte despre OctavPancu Iaºi, caligrafiat greºit în fiºa cu subiecte. Un banal scriitor pentru copii în anii
’50-’60, nereþinut de Istoria literaturii române. ªi avem în vedere tomurile lui Nicolae Manolescu, Marian Popa ºi Ioan
Rotaru. Câte ceva parcã ne amintim din
„Marea bãtãlie de la iazul mic”, (1953, Ed.
Tineretului). O naraþiune vioaie, împiedicatã stilistic ºi atât. Pe mãsura vremurilor
irespirabile. Nu suntem convinºi cã inspectoarea Anca Pricinã chiar l-a lecturat, in
extenso, pe Octav-Pancu Iaºi, dar, în orice caz, gusturile sale estetice rãmân îndoielnice. Nu spunem impudice. Cât grosiere. La nivelul actualei conduceri a ISJ Dolj.

De fapt, aflãm cã Anca Pricinã a fãcut parte
ºi din „echipa anterioarã”, când inspector
ºcolar general era Nicola Lelioara, cunoscutã pentru „rafinamentul” ei pedagogic.
Cu un text din Octav-Pancu Iaºi ºi altul din Max Lucado ne-a dat, oricum, gata.
Pãrinþii unor elevi ºi-au fãcut semnul crucii. Pânã la viitoarea fazã a Olimpiadei de
Limbã, Comunicare ºi Literaturã Româ-

nã, prin pãrþile locului, se mai poate reflecta. ªi s-ar putea ca inspectorul Anca
Pricinã sã nu rãmânã în lipsã de inspiraþie
ºi sã scorneascã subiecte ºi mai nãstruºnice pentru competitori. La faza pe judeþ
a Olimpiadei de Limbã, Comunicare ºi
Literaturã Românã, ediþia 2013, o declarãm ...perdantã. Adicã anacronicã ºi necalificatã mai departe.

Sãptãmâna recrutãrii francofone în martie „Parada mãrþiºoarelor”,
la Casa Bãniei
Aproximativ 15 dintre companiile
francofone cele mai active din
România ºi din strãinãtate vor
participa la cea de-a treia ediþie a
“Sãptãmânii recrutãrii francofone”,
care are loc în perioada 11 – 16
martie a.c. la Bucureºti.
Evenimentul va fi organizat sub
înaltul patronat al GADIF Grupulului
Ambasadelor, Delegaþiilor ºi Institutelor francofone în România(GADIF). Conferinþa de deschidere din
11 martie se va desfãºura în prezenþa
înalþilor reprezentanþi ai GADIF, ai
instituþiilor francofone din România
dintre care OIF, Institutul Francez ºi
persoane cu responsabilitate ale
marilor companii francofone. Aceastã ceremonie de deschidere care se
va desfãºura în sala Aula Magna din

ASE începând cu ora 10:00, va avea
ca scop prezentarea diferitelor
evenimente propuse de cãtre Francojobs.com ºi partenerii sãi cu ocazia
sãptãmânii consacrate inserþiei
profesionale a francofonilor din
România.

Ofertã variatã de joburi
pentru candidaþi
Candidaþii, profesioniºti cu experienþã, proaspãt absolvenþi ºi studenþi
vor primi propuneri de job-uri, de
burse de studii sau de stagii în
standurile companiilor participante.
Angajatorii cautã profesioniºti cu
experienþã pertinentã ºi pasiune
pentru domeniile IT&C, servicii
client, finanþe, contabilitate, inginerie, mecanicã ºi administrativ,

cunoscãtori de limba francezã ºi
stãpânind o a doua limbã strãinã
europeanã. Pentru candidaþii fãrã
experienþã, companii precum Dalkia
cautã tineri cu excelente rezultate
universitare, implicaþi în activitãþi
extraºcolare pentru burse în Franþa
în domeniul producþie sau distribuþie
de energie termicã ºi electricã sau în
domeniul managementul afacerilor –
domeniul energetic. Candidaþii sunt
invitaþi de cãtre companiile Adecco,
Call Point New Europe, Competence
Call Center, Dalkia, Defi Puls Action,
Groupe Allio România, HP, Latecis,
Nexia, ºi Stefanini la Hotel Minerva.
Lista completã a angajatorilor,
programul evenimentelor, formularele de înscriere precum ºi detaliile
despre evenimentul din martie 2013
sunt disponibile la adresa http://
www.franco-jobs.com/forumemploi/fr/index.php/ro/conferinte.
ALINA DRÃGHICI

Grupul Ambasadelor, Delegaþiilor ºi
Institutelor francofone în România (GADIF) are ca scop apãrarea ºi promovarea limbii franceze cã limba comunã, a
valorilor ei (diversitatea culturalã, lingvisticã, drepturile omului etc.) ºi intensificarea sinergiilor între activitãþile membrilor ei în România. De asemenea, grupul GADIF acordã «Premiul GADIF»
unei personalitãþi care a contribuit, prin
domeniul ei de activitate, la promovarea
limbii franceze ºi a valorilor acesteia aparate de cãtre Francofonie. În activitatea
sa, GADIF se bucurã de preþiosul sprijin
al Autoritãþilor romane, în special cel al
Ministerului Afacerilor de Externe, al
Ministerul Culturii precum ºi cel al Ministerului Educaþiei naþionale.

Muzeul Olteniei – Secþia de Etnografie,
în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, organizeazã, în perioada 25-28
februarie, „Parada mãrþiºoarelor” – ateliere de lucru pentru copii de la ºcolile din Craiova. Activitãþile specifice se vor desfãºura
zilnic, atât în sediul din strada „Madona
Dudu” nr. 14 (clãdirea nouã), cât ºi la Casa
Bãniei (strada „Matei Basarab” nr. 16), sub
coordonarea specialiºtilor din cadrul muzeului. Atelierele sunt structurate pe douã secþiuni: pentru preºcolari – între orele 10.00 ºi
11.30 ºi pentru ºcolari – între orele 12.00 ºi
13.30. Mãrþiºoarele confecþionate de cei mici
vor constitui obiectivul unei expoziþii gãzduite de Muzeul Olteniei, vernisajul ºi festivitatea de premiere urmând a avea loc pe
data de 7 martie, ora 11.00.
MAGDA BRATU
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Paginã realizatã de MARIN TURCITU

Senatorul
Senatorul Mario
Mario Ovidiu
Ovidiu Oprea
Oprea aa devenit
devenit membru
membru
alal Biroului
Biroului Permanent
Permanent Naþional
Naþional alal PNL
PNL
Într-un comunicat de presã, singurul de altfel din partea unui liberal doljean, senatorul
Mario Ovidiu Oprea opineazã cã evenimentul din sânul partidului, Congresul Ordinar al
PNL nu a accentuat doar menþinerea unei titulaturi cu multã importanþã istoricã în spate,
a identitãþii liberale, ci ºi continuitatea unui
partid a cãrui formã din prezent este cel mai
oficial ºi convingãtor argument oferit celor

Secretarul Senatului, Mario
Ovidiu Oprea a devenit membru al
Biroului Permanent Naþional al
PNL, recunoscut ca organism de
conducere al partidului cu atribuþii
importante în coordonarea ºi evaluarea activitãþii politice a partidului „Este un privilegiu, o poziþie
importantã, încãrcatã de respon-

care contestã sau denigreazã o echipã care
dintotdeauna a aºezat în centrul preocupãrilor sale interesul naþional. O realitate care nu
poate fi pusã la îndoialã, graþie rãspunsului
pozitiv primit de la români la alegerile din
2012. Un element de noutate al Congresului
a constat în votarea unei noi structuri a Biroului Politic Naþional (BPN), una mai solidã,
care reuneºte nume cu greutate din PNL.

sabilitate, în strânsã legãturã cu
funcþia de secretar, funcþie care,
de altfel, a permis accederea mea
în aceastã structurã. Sporirea
numãrului de membrii din BPN
ºi votarea lor la Congres a fost o
acþiune democraticã ºi încurajatoare, dat fiind faptul cã deciziile
fundamentale vor fi luate þinând
seama de considerentele unor
oameni bine pregãtiþi, mai mulþi
la numãr acum, care formeazã o
majoritate robustã, ce nu poate
fi tranºatã printr-o împãrþire aiuristicã pe tabere rãzboinice, aºa
cum îi clasificã pe liberali unii
«specialiºti» aflaþi în minoritate
sau pur ºi simplu disperaþi dupã
un fals senzaþional. Noi ne-am
întrunit nu pentru a ne duela sau
pentru a discuta despre supremaþia individului politic, ci pentru cã suntem un partid naþional
care, la dimensiunea sa, înþelege
sã-ºi justifice existenþa printr-un
lider puternic ºi motivat, sã-ºi
sublinieze continuitatea prin elaborarea, prezentarea ºi punerea în
practicã a unor programe temeinice pentru România ºi nevoile sale
actuale”, a declarat senatorul Mario Ovidiu Oprea.

„Este nevoie de o nouã
Constituþie care sã conducã
la garantarea efectivã
a drepturilor cetãþeanului”
La Congresul Ordinar, PNL a
adoptat o serie de rezoluþii, respectiv, Modernizarea României Modelul liberal de dezvoltare
2013-2020, rezoluþia PNL privind
obiectivele de politicã externã,
rezoluþia cuprinzând viziunea
PNL în privinþa revizuirii Constituþiei României ºi rezoluþia privind
românii de peste hotare. „Modernizarea României în concepþia
PNL se bazeazã pe cinci dimesiuni fundamentale. Vorbim de o
libertate economicã ce presupune cele mai eficiente cãi de reducere a sãrãciei, stimularea competitivitãþii ºi dezvoltarea pieþelor.
Vorbim despre garantarea proprietãþii în cadrul statului de
drept, de o industrie competitivã
ºi o agriculturã capitalistã, pentru ca românii sã aibã profit ºi
locuri de muncã stabile, dar ºi
bine plãtite. Vorbim de protejarea resurselor naturale naþionale,
prin gestionarea lor raþionalã ºi
valorificarea inteligentã. Nu în

ultimul rând, vorbim despre acces liber ºi egal la educaþie prin
dezvoltarea unor sisteme publice moderne. Cât despre Constituþie, PNL considerã cã România are nevoie de un act fundamental care sã ofere rãspunsuri
adecvate problemelor unei societãþi în plinã transformare, europene, dinamice. Este nevoie de o
nouã Constituþie care sã conducã la garantarea efectivã a drepturilor cetãþeanului ºi sã asigure
buna funcþionare a instituþiilor
statului, o Constituþie care sã rãspundã aºteptãrilor democratice
ale generaþiilor nãscute dupã
1989. Rezoluþia privind românii
de peste hotare dovedeºte faptul
cã ei sunt o prioritate, liberalii
românii susþinând libera circulaþie a persoanelor ºi dreptul românilor de a se integra în þãrile unde
îºi au reºedinþa temporarã, precum ºi apãrarea drepturilor, liber-

tãþilor ºi demnitãþilor românilor
care sunt aspecte esenþiale. Tocmai de aceea, PNL menþine linia
politicã externã, susþinând cã
avem nevoie de relaþii de bunã
vecinãtate, de colaborare reciproc avatajoasã, de bunãstare”,
a mai adãugat senatorul doljean.
Senatorul Mario Ovidiu Oprea
face parte de curând ºi din Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
(GRUI), aceastã uniune fiind una
de talie mondialã care reuneºte
parlamentele a 162 de þãri membre ºi 10 asociate Scopurile Uniunii Interparlamentare (IPU) constau în dialog, cooperare, schimb
de experienþã între parlamentarii
þãrilor membre, punerea în discuþie a problemelor de interes internaþional, exprimându-ºi propria
viziune, pentru ca ulterior sã poatã acþiona spre soluþionarea lor
prin intermediul parlamentarilor.

PDL
PDL Dolj
Dolj retrage
retrage sprijinul
sprijinul politic
politic consilierilor
consilierilor
locali
locali din
din organizaþiile
organizaþiile cu
cu procent
procent sub
sub 10%
10%

Organizaþiile PDL Dolj care au
obþinut un scor sub 10% la alegerile
parlamentare de anul trecut vor fi
dizolvate, iar consilierilor locali li se
vor retrage sprijinul politic, ceea ce
va atrage de la sine, conform legii,
ºi pierderea calitãþii de ales local.
Fãrã nici o excepþie. Ori o asemenea mãsurã este una aberantã. Nu
poþi sã îi dai afarã pe cei care au alergat pentru partid la alegerile locale,
pentru cã nu au scos un scor bun la
cele parlamentare, unde a contat
pentru alegãtor toate nenorocirile
comise de cei care le cereau votul
în ultimii patru ani, fie cã au fost
parlamentari sau directori ale unor
instituþii deconcentrate. Ca sã nu mai
spunem cã cei expuºi la ura colectivã au fost aceºti amãrâþi, din comunele doljene, care au trebuit sã dea
seamã în faþa oamenilor, pentru cã
cei de la judeþ nu au mai avut curajul

sã mergã între oameni pentru a le da
explicaþii.

Peºtele s-a împuþit de la cap
Nu înþeleg logica, dacã existã una,
a celor de la PDL Dolj. Dacã îi vor da
afarã din partid pe cei care ocupã
funcþii de consilieri locali înseamnã
cã au reformat partidul? Sau cei care
urmeazã pe listele de aleºi locali au
muncit mai mult la parlamentare decât titularii ºi de aceea partidul a luat un scor sub
10%? Pentru cã este clar
pentru toatã lumea cã singurii care au alergat în campania electoralã pentru alegerile parlamentare au fost
consilierii locali. Erau singuri care puteau fi constrânºi sã munceascã. Ori,
dacã într-o comunã ai doi
consilieri locali care îþi fac

În aceastã perioadã, PDL Dolj se aflã
într-un proces de reorganizare, ca multe alte
organizaþii din þarã, dupã rezultatul dezastruos de la alegerile parlamentare, din luna
decembrie 2012. Este un demers normal, dar
pânã la un punct. Pentru cã aceastã reaºezare pe poziþii poate sã ducã partidul la un
campanie electoralã, iar adversarii politici vin cu 50 de activiºti de partid,
ce se poate face împotriva acestora?
Nimic. Dar asta nu înseamnã cã trebuie sã dai afarã oamenii din partid,
care pânã la urmã vin în mod voluntar. În PDL peºtele s-a împuþit de la
cap ºi de acolo ar trebui sã înceapã
marile schimbãri. Nu cu niºte consi-

scor ºi mai mic decât cel de acum. ªi doar
pentru cã unii îºi doresc sã ia capete, pentru a da exemple celor mulþi. Interesant este
cã cei care au dus partidul la acest scor nu
pãþesc nimic. Sau mai bine zis ei sunt cãlãii
celor neputincioºi în faþa valului de urã ridicat împotriva PDL.

lieri locali, care nu au fost principalii
demolatori ai partidului ºi nici nu sau bucurat de ciolan cât PDL a fost
la putere. Dacã unii dintre ei au reuºit
sã îºi angajeze un copil pe timpul guvernãrii pedeliste a fost lucru mare.
Iar acum ei sunt cei care plãtesc.

Unii dintre cei daþi afarã
din partid vor ajunge
în curtea USL
Efectele acestor mãsuri fãrã rost se vor vedea la urmãtoarele alegeri
europarlamentare ºi prezidenþiale, când toþi aceºti
izgoniþi din PDL se vor regãsi într-un fel sau altul
în organizaþiile PSD, PNL
sau PC ºi vor munci cu
multã îndârjire împotriva

fostului partid. Nu va fi pentru prima
datã când se va întâmpla acest lucru.
Dupã alegerile locale, din vara anului
trecut, PDL Dolj a mai fãcut unele
executãri. Atunci nu direct prin Biroul Permanent Judeþean, ci la nivel
local, dar cu ajutorul responsabililor
de zonã, majoritatea acestora fiind ºi
candidaþi la alegerile parlamentare.
Pentru cã mulþi dintre cei daþi afarã
din partid aveau niºte voturi de partea lor, cei de la USL i-au cooptat. Au
fost unii dintre cei mai activi oameni
în campania electoralã. Pentru cã au
dorit sã se rãzbune. La fel se va întâmpla ºi pe viitor. ªi poate cã o lecþie
completã pentru un partid, care odatã ajuns la guvernare a þinut mai mult
la clientela politicã ºi a uitat de cei care
i-au votat, este una binevenitã, din
care vor învãþa ºi alþii.

marţi, 26 februarie 2013

cuvântul libertăţii / 7

economie

Maratonul lui Hollande la Salonul de Agricultură
MIRCEA CANŢĂR
Preşedintele Republicii Franceze, Francois Hollande, s -a aflat
duminică printre vizitatorii Salonului de Agricultură din Porte de
Vers ailles, Paris. Unul tradiţional.
Al 50-lea. Până la 3 martie sunt
aş teptaţi 700. 000 de vizitatori.
Sosit la ora 7 dimineaţa, s-a despărţit „cu regret” de cei care l-au
anturat, în principal miniştrii Stephane Le Foll (Agricultură), Guillaume Garot (Indus tria Agroalimentară) şi Benoit Hamon (Protecţia Consumatorilor), în jurul
orei 17. La precedenta ediţie, în
plină campanie electorală, a zăbovit. .. 12 ore în expoziţie. Un record. Două dosare fierbinţi a avut
cu el şeful statului francez: s candalul lasagna cu carne de cal şi
nemulţumirea produc ătorilor de
lapte. Recomandare expresă: etichetarea obligatorie a tuturor pre-

paratelor din carne. „Cons umatorul s ă fie informat c u privire la
originea produsului”, a spus acesta. Francois Hollande ştie bine că
lumea agricolă franceză, cu 3,5
milioane de angajaţi, etalează o balanţă comercială pozitivă. Iar industria agroalimentară franceză
costă 147 miliarde euro investiţii,
din 2009, şi are 400. 000 de s alariaţi, încât este primul sector industrial francez. Unul care depinde exclusiv de s ectorul agricol.
De la o vreme, consumatorii s olicită precumpănitor produse bio.
În faţa insuficienţei ac estor produse, în special la fruc te şi legume, importurile s-au dus la 32%.
Minis trul francez pentru Agricultură, Stephane Le Foll, nu c rede
în revirimentul agriculturii biologice. Pentru cine nu are o imagine c ât de c ât a potenţialului agri-

culturii franceze şi, în egală măsură, al industriei agroalimentare
din Hexagon, prezenţa lui Hollande la salon nu dobândeşte simbolistica adecvată. Să lăsăm degustările din sortimente sofistic ate de
brânzeturi sau alte produse lactate. În faţa producătorilor de lapte, Francois Hollande a anunţat
„un ajutor de trezorerie excepţional”. Anunţul, des tul de vag, va fi
detaliat în zilele următoare, el referindu-se la contractele între producători şi distribuitori. Deşi privilegiaţi prin Politic a Agricolă Comună (PAC), francezii sunt veşnic nemulţumiţi. Mai nou, opinează c ă 80% din ajutoarele europene merg spre cultura cerealelor.
Au apărut ş i probleme mult mai
noi. De pildă, cei 40.000 de apicultori francezi s-au plâns de pierderi între 20-30% din coloniile lor

în ultimii ani. Aproape 25.000 de
tone de miere se exportă anual în
China, ţările din Est sau Spania.
Şi în debutul acestei luni ministrul franc ez al Agriculturii a devoalat un plan trienal, în valoare
de 40 milioane euro, pentru seducerea tinerilor în a s e lans a în
apicultură. Şi apicultorii s-au plâns
de folosirea excesivă a pestic idelor. Uniunea Apicultorilor Francezi
(UNAF) cere o interdicţie generală, citând ca exemplu Slovenia,
un mare producător de miere, care
a interzis total pesticidele în ultimii
trei ani. Apoi Italia, unde mortalitatea la albine a trecut de la 37% la
15% prin interdic ţia pestic idelor
începând cu 2008. S-a discutat şi
despre limitarea folosirii îngrăşămintelor chimice, îndeosebi a nitraţilor. Însă agricultura franceză,
în pofida ajutoarelor importante,

rămâne energivoră, dar deplin performantă. Bugetul PAC pentru
2014-2020 este fixat la 373,2 miliarde euro, din care 56 miliarde
euro pentru Franţa, principalul beneficiar. Ce-am vrea, de fapt, să
subliniem? Nimic altceva decât interesul enorm de care beneficiază
producătorii agricoli francezi din
partea preşedintelui Republicii, şi
nu mai vorbim a Guvernului. Francezii, pentru nimic în lume nu pot
accepta pierderea poziţiilor deţinute
pe piaţa produselor agroalimentare. Ca să-i ajungem din urmă, ceea
ce pare o utopie dacă ne referim
numai la randamente, ar trebui să
avem cel puţin aceeaşi competenţă când abordăm problemele specifice din acest domeniu. Noi etalăm, în schimb, un amatorism desuet şi predilecţia noastră funciară
spre incorectitudine.

COMUNICAT DE PRESĂ
Directia Generală a Finanţelor Publice Dolj
reaminteşte contribuabililor că joi, 28 februarie 2013 este termenul limită pentru depunerea formularului (205) “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă
şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” de către plătitorii de venituri care au avut în anul fiscal 2012 obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului
pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a
impozitului, conform Titlului III din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de anul precedent, formularul (205)
se depune şi pentru următoarele venituri realizate începând cu 01.01.2012:
- veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii prin centrele de colectare;
- veniturile din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, pentru care
proprietarii sau alţi deţinători legali nu au
optat pentru determinarea venitului net în
sistem real;

„CONSTRUCT – Centru de calificări
pentru infrastructura rutieră”
Asociaia de Consultanţă şi
Consiliere Economico-Socială
Oltenia în parteneriat cu Societatea
de Cercetare, Leadership, Management, Marketing şi Cultură
Organizaţonală implementează, în
perioada aprilie 2012-decembrie
2013, proiectul „CONSTRUCT –
Centru de calificări pentru
infrastructura rutieră”, cofinanat
din Fond Social Europea prin
Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013 , Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii”,
Domeniul major de intervenţie: 2.3.
„Acces la formare profesională
continuă”.
Proiectul îşi propune diminuarea decalajului cererii şi ofertei de

pe piaţa muncii, prin furnizarea
accesului ş i participării la formare
profesională continuă în actualul
context macro-ec onomic . În
aces t sens , după 9 luni de
implementare, au fost realizare 4
campanii de conştientizare şi
informare privind benefic iile
formării profesionale continue şi
ale furnizării serviciilor de consiliere în carieră în urma cărora s-a
identificat şi selectat grupul ţintă.
În prezent s e afla in desfas urare prima grupă de curs în oc upaţia de contructor drumuri şi
poduri formată din 28 de angajaţi
şi o grupă de curs în ocupaţia de
tehnician topo-cadas tru, urmând
să s e deschidă alte sesiuni de curs
în funcţie grupul ţintă selec tat.

MARGA BULUGEAN

- veniturile din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei
de bază.
În cazul veniturilor din salarii se generează tabelul prevăzut la secţiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din
salarii”, iar pentru celelalte venituri plătite
se generează câte un tabel prevăzut la secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, înscriinduse datele corespunzătoare tipului de venit
plătit.
În c azul sediilor secundare înregistrate
ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia c orespunzătoare activităţii
sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fis cală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală es te înregistrat contribuabilul.
În c azul în care sediul permanent din
România al unei persoane juridice străine
este plătitor de venituri din salarii, declara-

ţia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat în evidenţa fisc ală.
Pentru salariaţii care au fost detaşaţi la
o altă unitate, declaraţia se completează de
către unitatea care a încheiat contrac tele
de muncă c u aceş tia.
Declaraţia se depune la organul fiscal la
care plătitorii de venituri sunt înregistraţi
în evidenţa fisc ală, în format electronic
(format PDF, cu fişier XML ataşat), pe suport magnetic sau optic, care va fi îns oţit
de exemplarul în format hârtie, semnat şi
ştampilat, potrivit legii. Programul pentru
completarea declaraţiei (205) poate fi descărcat de pe site-ul ANAF la secţiunea „Declaraţii electronice”.
Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloac e electronice de transmitere la dis tanţă, prin utilizarea serviciului de depunere
de declaraţii on-line exis tent pe portalul eguvernare. ro.

Director Executiv
Silviu Mircea Pîrvuleţu
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Lucrãrile la Policlinica Spitalului Judeþean,
realizate în proporþie de 40%
Pânã la sfârºitul acestui an, lucrãrile de
reabilitare a Policlinicii Spitalului Judeþean
din Craiova vor fi finalizate, dupã cum susþin
autoritãþile, în prezent acestea fiind în stadiul de execuþie de 40%. Reprezentanþii uniLucrarea realizatã de Consiliul
Judeþean Dolj, prin fonduri europene, este una complexã pentru cã vizeazã ºi consolidarea clã-

dirii în care funcþioneazã Policlinica, motiv pentru care constructorii au întâmpinat o serie probleme. Spre exemplu, într-unul
dintre zidurile ce urmau sã fie
demolate, au fost descoperite
cablurile care alimenteazã RMNul. În plus, în toatã aceastã perioadã s-a lucrat sub exploatare,
adicã activitatea medicalã nu a
fost opritã decât parþial, doar în
spaþiile în care s-a lucrat la momentul respectiv. Ca stadiu, pe
tronsonul care a fost eliberat lucrãrile sunt gata în proporþie de

tãþii sanitare dar ºi medicii aºteaptã ca noua
policlinicã sã aducã o îmbunãtãþire considerabilã în ceea ce priveºte serviciile medicale
acordate bolnavilor nu doar din judeþul Dolj,
ci din întreaga regiune Oltenia.

87%, iar la nivelul Policlinicii stadiul de execuþie este de 40%. Reprezentanþii Spitalului Judeþean
de Urgenþã din Craiova susþin cã

întreprinse pe acest nivel se vor
obþine cinci noi cabinete medicale. ªi la etajul 2, în zona de analize medicale vor fi executate lucrãri ce vor permite înfiinþarea
unui nou cabinet. În egalã mãsurã, proiectul mai cuprinde lucrãri
de consolidare ºi amenajare a clãdirii, atât interior cât ºi exterior.
Cãile de acces vor fi modernizate, ceea ce înseamnã cã va fi
construitã o scarã exterioarã de
acces în ambulatoriul pentru copii, iar cea principalã va fi refãcutã. Sunt prevãzute, în plus,
douã rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitãþi fizice.
Pentru ca Policlinica sã capete
o cu totul ºi cu totul altã înfãþiºare
din proiectul de reabilitare nu au
fost excluse lucrãrile de reamenajare a parcãrii, dar ºi a zonelor verzi
din faþa clãdirii. Printre cele mai
importante lucrãri se numãrã însã
cele de refacere a instalaþiilor electrice, termice ºi a celor sanitare.
Proiectul finanþeazã ºi achiziþiona-

8,2 milioane de euro,
investite în reabilitarea
Ambulatoriului de specialitate
De altfel, 2,2 milioane de euro
vor fi cheltuite pentru achiziþionarea de aparaturã de specialitate, instrumentar ºi mobilier pentru a ºi dota aºa cum se cuvine
Ambulatoriul.
Reabilitarea Policlinicii este
una dintre cele mai importante
lucrãri de modernizare care se
realizeazã în cadrul Spitalului Ju-

lucrãrile demarate la Ambulatoriului de specialitate al unitãþii sanitare se desfãºoarã conform planului iar reabilitarea, prima dupã
cei 40 de ani care au trecut de la
înfiinþarea spitalului, va fi gata în
luna decembrie a acestui an.

Policlinica va fi renovatã
în totalitate
Conform proiectului, la primul
etaj al Policlinicii trebuie reabilitate zona de acces, zona ambulatoriului de copii, dar ºi cel pentru adulþi. Prin lucrãrile ce vor fi

Burse oferite de Ambasada Franþei
pentru studenþii români
Compania Michelin România
ºi Ambasada Franþei în România
propun douã burse de
10 pânã la 12 luni
pentru a urma studii
de nivelul anului 2 de
Master în Franþa (un
semestru de studii +
un semestru în
întreprindere).
Formarea va debuta
în luna septembrie
2013. La sfârºitul
acesteia, candidatul
ales va fi angajat în
cadrul societãþii

rea dotãrilor ºi echipamentelor
medicale necesare Ambulatoriului
de specialitate, de la aparaturã ºi
instrumentar medical, pânã la mobilierul necesar.

Michelin România ºi va putea
beneficia de mobilitate geograficã

Înscrierile se fac trimiþând un curriculum vitae, însoþit de o scrisoare de motivaþie înainte de data de 15 martie 2013, prin e-mail,
la adresa: isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr sau prin poºtã în atenþia: Doamnei Isabelle GLAS, Responsabil misiune pentru cooperarea universitarã, Institutul francez din România, Bd. Dacia nr. 77,
sector 2, 020051 Bucureºti.

de-a lungul carierei sale.
Ambasada Franþei în România
va pune la dispoziþia
bursierilor o locuinþã în
Franþa, asigurarea
socialã ºi va achita
înscrierea în cadrul
instituþiei de învãþãmânt (pânã la 6.100 •
pe an pentru înscriere,
iar compania MICHELIN România va
suporta cheltuielile
curente în Franþa.
Dacã nivelul de
cunoaºtere al limbii
franceze al candidatului este
considerat ca fiind “insuficient”,acesta va beneficia de cursuri
de limba francezã, timp de 6 luni,
plata acestora fiind suportatã de
Ambasada Franþei în România.
ALINA DRÃGHICI

deþean din Craiova în ultimii 40
de ani. ªi asta numai dacã se þine
cont de faptul cã numãrul pacienþilor care se trateazã anual în
aceastã policlinicã ajunge la aproximativ 270.000 de persoane.
Tocmai din acest motiv, reprezentanþii unitãþii sanitare au hotãrât
ca activitatea medicalã în cadrul
Ambulatoriului de specialitate sã
nu fie opritã pe durata executãrii
lucrãrilor.Pentru majoritatea spaþiilor, cei care se ocupã de aceste lucrãri au gãsit soluþii astfel încât sã existe continuitate în desfãºurarea activitãþii medicale. Mai
ales cã Spitalul Judeþean din Craiova este cea mai mare unitate sanitarã din Oltenia, cu un volum
de solicitãri medicale pe mãsurã.
Reabilitarea, modernizarea ºi
echiparea Ambulatoriului de specialitate de la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã este un proiect finanþat în cadrul Programului Operaþional Regional 2007-2013. Valoarea totalã este de peste 8,2 milioane de euro, din care valoarea totalã eligibilã se ridicã la 28.444.883
lei ºi este formatã din valoarea eligibilã nerambursabilã din Fondul European pentru Dezvoltare, de
24.178.150 de lei, valoarea nerambursabilã din bugetul naþional de
3.697.834 de lei ºi cofinanþarea eligibilã a Consiliului Judeþean Dolj, în
valoare de 568.897 lei.
RADU ILICEANU

Lecþie antidrog pentru elevii
de la “ªtefan Velovan”
Asociaþia Alianþa Internaþionalã
Antidrog, Secþiunea Regionalã SudVest Oltenia, organizeazã astãzi o
lecþie de prevenire antidrog la Colegiul Naþional “ªtefan Velovan” din
Craiova. Evenimentul se desfãºoarã în intervalul orar 12.30-13.30, în
Sala de Festivitãþi a unitãþii de învãþãmânt, ºi se adreseazã elevilor din
clasele a XI-a – a
XII-a, obiectivul
fiind informarea
acestora cu privire la efectele nocive pe care consumul de droguri
le are asupra organismului, precum ºi implicaþiile juridice ale traficului ilicit de
droguri ºi ale in-

fracþiunilor asociate acestora.
Aceastã activitate constituie o bunã
practicã la nivel local, intern, regional ºi internaþional având drept scop
reducerea consumului de droguri,
fiind organizatã în cadrul Caravanei Antidrog Est-Vest.
ALINA DRÃGHICI
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Premiile „Marin Sorescu”,
acordate maestrului Tudor Gheorghe
şi acad. Nicolae Breban

Astăzi, 26 februarie

 Ora 10.00, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Sala
„Marin Sorescu” – Medalion literar „Marin Sorescu”. Interpretează actorii
Rodica Prisăcaru şi Ionica Dobrescu, de la Teatrul pentru Copii şi Tineret
„Colibri”.
 Ora 10.00, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman, Sala
„N. P. Romanescu” – Lansarea cărţilor „Jurnal de călătorie” (vol. VI) şi „Poezia populară”, de Marin Sorescu, ediţii îngrijite de George Sorescu; „Lacrimi
şi bani sau ceţuri peste plaiuri”, roman de N. Bălaşa, „Zbor de ghiocei”,
poezii de Beatrice Silvia Sorescu. Moderator: Maria Antoaneta Dobrescu. Vor
comenta: George Sorescu, Gabriela Rusu-Păsărin, Marian Barbu.
 Ora 11.00, Primăria Craiova – plecare spre Casa Memorială „Marin
Sorescu” din Bulzeşti. Invitat special: Ion Creţeanu.
 Ora 16.00, Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Salonul Medieval – expoziţie de artă plastică „Irizări soresciene”. Expun elevi ai Liceului de
Artă „Marin Sorescu”.
 Ora 17.00, Radio „Oltenia” Craiova, Galeriile „Radio ARTS” –
„Marin Sorescu şi prietenii săi”: Mihai Cimpoi, Vasile Tărâţeanu, Nicolae
Dabija, Adam Puslojić, Victor Crăciun, Nicolae Georgescu, D. Firulovici, Doina Rizea. Moderator: Gabriela Rusu-Păsărin.
 Ora 19.00, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova, Sala „Amza
Pellea” – Recitări din creaţia soresciană: „La Lilieci”. Participă: Dorel Vişan,
Ilie Gheorghe, Ion Colan, Cerasela Iosifescu, George Costea, Valeriu Dogaru,
Emil Boroghină, Claudiu Bleonţ, Mircea Cornişteanu.
Mâine, 27 februarie

 Ora 18.00, Liceul de Artă „Marin Sorescu”, Sala de audiţie – „Marin Sorescu – Omagiu muzical” . Spectacol muzical vocal-instrumental realizat de elevii liceului.

„Pentru contribuţia excepţională în interpretarea poeziei lui Marin Sorescu şi pentru între aga creaţia artis tică”, maes trul Tudor
Gheorghe a fos t răsplătit, ie ri, cu Premiul
„Marin Sorescu”. Aceeaşi distincţie a fost înmânată şi acad. Nicolae Breban, „pentru valoarea excepţională a operei şi pentru prietenia faţă de Marin Sorescu”. Premiile au fost
acordate în cadrul şedinţei solemne a Consiliului Local Craiova, din debutul celei de-a
XIII-a ediţii a Zilelor „Marin Sorescu”, organizate de municipalitate în perioada 25-27 februarie. La eveniment participă personalităţi
din ţară şi de peste hotare – academicieni, scricearta politicienilor, de învrăjbirea societăţii, pe care fiecare le resimţim destul de sever. După părerea mea, în ultimele decenii, înainte de ’90, dar din
abundenţă după, România s-a despiritualizat, un fenomen grav, care ne-a
surprins. În primul rând, au fost nimicite valorile, scoase rând pe rând, înjurate la modul mahalagesc. (…) A
doua problemă care este, cred eu, prioritară pentru intelighenţia românească de astăzi: să ne regândim şi să ne
reconstituim identitatea. Este un lucru care se întâmplă de mulţi ani: discursul identitar românesc a devenit
doar obiect de batjocură, de ironie.
Nimeni nu mai vrea să gândească serios ce s-a întâmplat, care este locul
nostru în lume, modul nostru de a fi.
Nu este un tradiţionalism ieftin, un
conservatorism de două parale, este
un lucru care se întâmplă în toate ţările responsabile (…). Am spus toate

Invitaţi din Chişinău şi Cernăuţi,
alături de cei trei fraţi ai scriitorului
– Nicolae, George şi Ion Sorescu
Lipsite de fastul şi amploarea altor ani, dar păstrând parte din scenariul lor, Zilele „Marin Sorescu” i-au
(re)adus la Craiova, în acest an, pe
academicienii Mihai Cimpoi şi Nicolae Dabija (Chişinău), Vasile Tărâţeanu (Cernăuţi), Eugen Simion şi Nicolae Breban, pro f. un iv. dr. Nico lae
Georgescu – critic şi istoric literar şi
redutabil eminescolog, editorul Doina Rizea ş.a. Li s-au alăturat cei trei
fraţi ai lui Marin Sorescu – Nicolae,
George şi Ion, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură de pe plan local,
dar şi ai administraţiei publice, între
care vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cristinel Iovan, şi prefectul Eugen Deca.
„Vă invit să începem cele trei zile
de ospăţ cultural în memoria lui Marin Sorescu!”, li s-a adresat primarul
Lia Olguţa Vasilescu în cadrul şedinţei solemne de ieri a Consiliului Local Municipal. Una deschisă şi încheiată cu Imnul Naţ ional, intonat de
corul Filarmonicii „Oltenia” condus
de Manuela Enache, din care nu au
lipsit, desigur, luările de cuvânt ale
gazdelor şi premianţilor, rememorări
ale unor întâlniri ori întâmplări cu
Marin Sorescu, dar nici mici nemulţumiri legate de faptul că pe unii invitaţi… i-a sărit rândul la alocuţiuni.

Acad. Eugen Simion: „Opera lui
Marin Sorescu şi toată prezenţa
lui morală şi intelectuală”,
un bun prilej de reflecţie
Rolul de moderator l-a avut, iarăşi,
acad. Eugen Simion, revenit la Craiova în virtutea prieteniei nu numai cu
Marin Sorescu, ci şi cu fostul şi, mai

nou, actualul primar al urbei. „Ştim că
la sfârşitul lui februarie ne regăsim la
Craiova să vorbim de un mare scriitor,
iar pentru noi, cei câţiva de aici, colegii săi de generaţie, un mare prieten.
Sunt deosebit de bucuros că îi revăd
pe basarabeni, pe bucovineni, pe cei
care vin tot din spaţiul românităţii, dar
ceva mai îndepărtate. Să nu aşteptaţi
de la mine acum să vă spun cine este
Sorescu şi ce reprezintă el. Am spus
şi am scris de atâtea ori despre toate
cărţile lui. Nu mi-am schimbat părerea
nici chiar atunci când, mai ales după
1990, Marin Sorescu, împreun ă cu
Nichita Stănescu, de pildă, şi Marin
Preda, au străbătut un teritoriu foarte
accidentat, au fost contestaţi, marginalizaţi, insultaţi. Nu-mi găsesc un
merit, spun că mi-am făcut doar o minimă datorie de a nu fi de acord cu cei
care considerau că trebuie să răstoarne toate valorile ca să le ia ei locul”, a
declarat Eugen Simion.
Academicianul a adus în discuţie
numele lui Marin Sorescu „în legătură
cu două lucruri foarte importante care
se petrec în ţara românească, în lumea
morală şi cea intelectuală”: «Se petrec două lucruri grave în România de
astăzi, în afară de sărăcie, de criză, de

aceste lucruri de ziua lui Marin Sorescu pentru că opera lui şi toată prezenţa lui morală şi intelectuală constituie
un bun argument».

Datorită noului spectacol
al lui Tudor Gheorghe,
«Zilele „Marin Sorescu” vor fi în
peste 40 de oraşe din România»
În mân at e d e edilu l Craio vei,
Premiile „Marin Sorescu” 2013 au
răsp lăt it creaţia ce a cins tit memo-

itori, critici literari, poeţi şi actori, care, ca în
fiecare din ultimii ani, la sfârşit de februarie,
aduc publicului larg proza, teatrul şi versul sorescian. „Mă onorează foarte mult acest premiu. (…) M-a legat de Marin Sorescu o prietenie adevărată”, a mărturisit, cu acest prilej,
Tudor Gheorghe, care, aseară, a susţinut în
premieră, pe scena Teatrului Naţional din Craiova, ce poartă numele lui Marin Sorescu, recitalul „Ce-am avut şi ce-am pierdut”, bazat pe
opera scriitorului. Tot ieri, la chipul sculptat al
lui Marin Sorescu din faţa acestei instituţii, ca
şi la bustul său amplasat pe Aleea Personalităţilor, au fost depuse coroane de flori.

ria lui Marin Sorescu – a menestrelulu i Tud or Gh eorgh e ş i a acad.
Nicolae Breban , un ul dint re cei mai
impo rtanţi ş i p ro lifici p rozat ori români co ntemp orani. « Duc po ezia
lu i M arin Sorescu în t oat ă ţ ara. Începând de astăzi, Zilele „Marin Sorescu” vo r fi în pes te 40 d e o raşe
din Ro mânia, locuri în care vo i prezen ta acest s pectacol ce are la b ază
po eme d in volumul „La Lilieci” al
lu i Marin So rescu », a declarat Tudo r Gheorg he, referin du -se la cel
mai recent s pectacol al său, „C eam avu t şi ce-am pierdut ”, cu care
va p orn i înt r-un tu rn eu naţio nal,
până la fin alu l lunii ap rilie. Cu acelaşi prilej, maest ru l a rememorat o
în tâmplare d e pe vremea în care el
era membru CNA, iar So res cu, minist ru al Cu ltu rii.
On orat că a primit acest premiu

s-a declarat şi acad. Nicolae Breban . „Marin So rescu a fos t un mare
dramat urg, un mare poet. N-am avut
no rocu l să-i fiu aprop iat, deş i, fiin d el min istru, iar eu fiind la Paris,
cu soţia mea, l-am invitat la masă şi
am chefuit împreună. Pentru că eu
eram pu ţin între Nich ita ş i el şi mergeam uneori de la unul la altul. Erau
do i prinţ i ai poeziei român eşt i, o
po ezie care nu va mai fi egalată în
următo rii 50 de ani, dacă nu chiar
mai mu lţi”, a mai sp us Breban.

Vizită la Casa Memorială
din Bulzeşti şi lansări de cărţi la
Biblioteca Judeţeană „Aman”
Ult imu l cu v ân t i-a ap arţ in u t
acad. Mihai Cimpoi, invit at în fiecare din ultimii an i la Zilele „Marin
Sorescu ”. „Mă s imt bine la Craiova, din mo men t ce îl am în faţă pe
Sorescu ş i în spate pe Tud or Gheorghe!”, a mărt urisit acesta, zâmbind.
Mihai Cimp oi a declarat că „pent ru
n oi, p ent ru românii b asarab eni,
Marin Sorescu era Poet ul, cu maju scule ” şi a reamintit celo r prezenţi de p riet enia care l-a legat pe
scriitor de Grigore Vieru. Împ reună
cu ceilalţi invitaţi şi cu reprezentanţi
ai autorităţilor p ublice, Mihai Cimpoi a luat parte, du pă şedinţa solemnă a Consiliului Local Municipal,
la depunerea de coroan e de flo ri la
chipu l lui Marin Sores cu ce st răjuieşte in trarea în Teatru l Naţional,
care de ap roape zece ani îi po artă
numele scriitorului, dar ş i la bu stul
acest uia amplasat în imediata apropiere, pe Aleea Perso nalităţilor.
Zilele „Marin Sorescu” – prilejuite de împlinirea, la sfârşitul acestei
luni, a 77 de ani de la naşterea scriitorului din Bulzeşti – continuă şi astăzi, când, între altele, au loc o deplasare la Casa Memorială a scriitorului,
din comuna doljeană Bulzeşti, deschiderea unei expoziţii de carte la Bibliot eca Judeţeană şi lansarea, tot
aici, a două volume ce poartă semnătura scriitoru lui, amb ele apăru te la
Editura „Autograf MJM” şi îngrijite
de p rof. u niv. dr. Georg e Sorescu.
Este vorba despre „Poezii populare”, ce reuneşte, în cele 330 de pagini, doine de dragoste, de jale, înstrăinare, ciobănie, voinicie, cătănie,
balade, s trigături, descânt ece, obiceiuri, jocuri şi ghicitori culese de
Marin Sorescu, şi de „Jurnal inedit”
(vol. VI), cuprinzând impresii de călătorie din perioada 1965-1981, din
Florenţa-Italia, Belgrad-Serbia, Finlanda, Spania, încheiate cu un „caiet
craiovean”.
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Nicos Anastasiades,
ales preºedinte al Ciprului
Candidatul dreptei, Nicos
Anastasiades, a fost ales
duminicã preºedintele Ciprului,
o þarã care riscã falimentul, cu
57,5% din voturile exprimate în
turul doi, potrivit rezultatelor
oficiale finale stabilite în urma
numãrãrii tuturor buletinelor de
vot. Un avocat proeuropean, în
vârstã de 66 de ani, ºi un
veteran al vieþii politice,
Anastasiades l-a înfruntat pe
Stavros Malas, un candidat
independent susþinut de cãtre
comuniºti, care dominã guvernul
în exerciþiu. Lui Anastasiades îi
revine sarcina sã finalizeze un
plan internaþional de salvare
crucial pentru insulã. Cu puþin
timp înainte ca rezultatele
definitive sã fie publicate pe
site-ul Guvernului, Malas a
susþinut un discurs în care ºi-a
recunoscut înfrângerea, la
cartierul sãu general de campanie. Anunþarea rezultatelor
alegerilor a fost salutatã cu
sunet de claxoane la Nicosia, iar
o mulþime s-a reunit în faþa
sediului partidului Disy (dreapta), pe care Anastasiades îl
conduce începând din 1997.

Bulgaria se îndreaptã
spre alegeri anticipate
Premierul conservator bulgar,
Boiko Borisov, care a demisionat
pe 20 februarie, a refuzat
propunerea preºedintelui Rosen
Plevneliev de formare a unui
nou guvern. „Nu vom forma un
nou guvern”, a spus Borisov
dupã întrevederea cu preºedintele. Conform Constituþiei bulgare,
preºedintele trebuie sã le propunã
celor trei partide reprezentate în
Parlament sã formeze un nou
guvern. Dacã acestea refuzã,
poate dizolva Parlamentul ºi
poate convoca alegeri anticipate.
Socialiºtii, care vor fi consultaþi
oficial pe 27 februarie, ºi
partidul minoritãþii turce (MDL),
consultat pe 1 martie, au anunþat
deja cã vor refuza formarea
guvernului. Vineri, preºedintele a
precizat cã, cel mai probabil, „perioada prevãzutã pentru
alegeri este sfârºitul lunii aprilie
- jumãtatea lunii mai”.

Un cardinal care urma
sã participe la desemnarea
papei a demisionat
Cardinalul Keith O’Brien,
liderul Bisericii Catolice Scoþiene, care este suspectat de comportament indecent ºi urma sã
participe la conclavul ce îl va
alege pe viitorul Papã, a
demisionat, a anunþat ieri
Biserica Catolicã din Scoþia.
„Sfântul Pãrinte Papa Benedict
al XVI-lea a acceptat, la 18
februarie, demisia eminenþei sale
cardinalul O’Brien de la conducerea arhidiocezei Saint Andrews
ºi Edinburgh (Scoþia)”, a
anunþat Biserica Catolicã din
Scoþia într-un comunicat,
confirmând o informaþie difuzatã
anterior de posturile de televiziune britanice BBC ºi Sky News.
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Italia îºi schimbã, pânã în mai,
Parlamentul, Guvernul ºi preºedintele
Italia va avea în urmãtoarele
trei luni, începând de duminicã
ºi pânã în luna mai, un nou Parlament, un nou Guvern ºi un nou
preºedinte al Republicii, în urma
unor proceduri electorale diverse ºi complicate. Scrutinul legislativ, programat duminicã ºi ieri
(24 ºi 25 februarie) a deschis
acest „bal”, aproximativ 47 de
milioane de italieni fiind chemaþi
la urne sã-ºi aleagã deputaþii ºi
senatorii pentru urmãtorii 5 ani,
în douã Camere care au exact
aceeaºi importanþã în viaþa politicã a þãrii, dar care sunt guvernate de reguli electorale foarte
diferite. Coaliþia de stânga, condusã de Pier Luigi Bersani (foto),
s-ar afla pe primul loc în urma
acestor alegeri legislative, potri-

vit sondajului la urne al televiziunii Sky TG-24, transmite AFP.
Acesta indicã un scor de 34,5%
pentru coaliþia de stânga, faþã de
29% cât întruneºte coaliþia de
dreapta, a lui Silvio Berlusconi.
Potrivit acestui sondaj, stânga ar
fi obþinut în Senat 163 de fotolii
(cu 5 în plus faþã de majoritatea
de 158). Partidul comicului Beppe Grillo ar fi obþinut 20% din
voturi. Imediat dupã alegeri, preºedintele Republicii, Giorgio Napolitano, va încredinþa unui lider
politic mandatul formãrii unui
guvern, un proces care necesitã,
în general, mai multe zile ºi care
este supus echilibrului de forþe
rezultat în urma scrutinului. În
mai, Parlamentul va proceda la
alegerea unui nou preºedinte al

Republicii, mandatul de ºapte ani
al lui Napolitano urmând sã expire în acea perioadã. Preºedintele
italian este ales de cãtre o Adunare de „mari electori”, alcãtuitã

din ansamblul senatorilor ºi deputaþilor, cãrora li se alãturã trei
delegaþi din fiecare regiune italianã, cu excepþia Val d’Aosta,
care desemneazã doar unul.

Aderarea României la Schengen Experþi ONU, în Yemen pentru
este pe agenda JAI din martie
anchetarea unui transport
Aderarea României ºi Bulgariei
gen este în prezent pe agenda
de armament provenind din Iran
la zona Schengen se aflã pe agenConsiliului Justiþie ºi Afaceri Inda Consiliului Justiþie ºi Afaceri
Interne (JAI) din 7-8 martie, a declarat ieri, la Bruxelles, pentru
Agerpres, un purtãtor de cuvânt
al preºedinþiei irlandeze a Consiliului UE, refuzând însã sã speculeze asupra formei în care chestiunea va fi introdusã pe ordinea
de zi a reuniunii. „Aderarea României ºi Bulgariei la zona Schen-

terne (JAI) din 7-8 martie. Preºedinþia irlandezã are în prezent consultãri cu statele membre pentru
pregãtirea Consiliului”, a precizat
acest purtãtor de cuvânt. Mai
multe publicaþii din România ºi Bulgaria au preluat în cursul weekend-ului informaþia conform cãreia subiectul nu s-ar afla pe agenda Consiliului JAI din martie, plecând de la faptul cã
agenda pentru urmãtoarele douã sãptãmâni a
Consiliului de Miniºtri
nu face nici o referire la
acest punct. O sursã din
cadrul Consiliului UE a
precizat însã cã aceastã
agendã pe douã sãptãmâni nu prevede decât
principalele subiecte ale
urmãtoarelor reuniuni
ale miniºtrilor ºi poate fi
oricând modificatã.

Experþi din cadrul Comitetului ONU pentru Sancþiuni, aflaþi
în Yemen la solicitarea acestei
þãri, au inspectat duminicã, la
Aden (sud), un vapor încãrcat
cu armament, interceptat în largul coastelor acestei þãri ºi care
venea din Iran, a anunþat agenþia oficialã Saba. Membrii delegaþiei ONU au constat, în prezenþa unui oficial de rang înalt
din cadrul armatei yemenite,
generalul Nasser al-Taheri, cã la
bordul navei se aflau, între altele, rachete de tip sol-aer, rachete de tip Katiuºa, explozivi, muniþie ºi sisteme de supraveghere, a adãugat agenþia. Potrivit
Saba, vaporul, interceptat cu
ajutorul Marinei americane în
Marea Oman, la 23 ianuarie, venea din Iran, însã Teheranul a
„dezminþit categoric”. „Guvernul Yemenului a cerut Comite-

tului pentru Sancþiuni sã efectueze o anchetã aprofundatã”,
declara la 7 februarie emisarul
ONU în Yemen Jamal Benomar.
Experþi din cadrul Comitetului
„vor stabili faptele, de unde venea transportul ºi cine erau destinatarii”, adãuga el. O rezoluþie
ONU adoptatã în 2007 interzice
Iranului sã exporte armament,
sub pedeapsa aplicãrii de sancþiuni. Potrivit unei surse din domeniul securitãþii yemenite, armamentul era destinat rebelilor
zaidiþi (o aripã a ºiismului), care
deþin controlul asupra proviniciei Saada (nord). Ei urmeazã sã
participe la un viitor dialog la
nivel naþional prevãzut sã înceapã la 18 martie, în cadrul acordului de tranziþie care a permis
plecarea de la putere a fostului
preºedinte contestat, Ali Abdallah Saleh.

Preºedinta Coreei de Sud: Testul nuclear nord-coreean
ameninþã supravieþuirea poporului coreean
Noua preºedintã a Coreei de Sud, Park
Geun-hye, a apreciat ieri cã testul nuclear
efectuat de Coreea de Nord la jumãtatea lunii
februarie reprezintã o ameninþare la adresa
supravieþuirii poporului coreean, însã a
promis o politicã de angajare cu Phenianul,
„pas cu pas”. „Recentul test nuclear al Coreei
de Nord este o provocare la adresa supravieþuirii ºi viitorului poporului coreean”, a
declarat Park Geun-hye în discursul de
învestire. „Sã nu existe erori. Principala
victimã va fi însãºi Coreea de Nord. Nu voi
tolera nici o acþiune care sã ameninþe viaþa
poporului nostru ºi securitatea naþiunii
noastre”, a avertizat ea. Conform liniei
adoptate în timpul campaniei electorale, Park
Geun-hye a subliniat totuºi cã va conduce o
politicã bazatã pe încredere cu Phenianul,
opusã celei a predecesorului sãu, Lee Myungbak, adeptul unei linii dure. Ambii provin din
partidul conservator. „Voi avansa pas cu pas,
pe baza unei forþe de disuasiune credibile”, a

explicat ea. Park Geun-hye, în vârstã de 61
de ani, a devenit ieri prima femeie care
accede la preºedinþia Coreei de Sud, a patra
cea mai importantã economie din Asia.
Ceremonia de învestire s-a desfãºurat în piaþa
din faþa clãdirii Adunãrii Naþionale din Seul,
transmit agenþiile
Yonhap ºi Reuters.
În debutul ceremoniei, 18 personalitãþi
cunoscute sudcoreene au tras de
33 de ori din
clopotul situat întrun pavilion din
centrul Seulului, în
cinstea inaugurãrii
mandatului prezidenþial al lui Park GeunHyen. Spre deosebire de predecesorii
sãi, care rosteau de

obicei un discurs de o jumãtate de orã la
ceremonia de învestire, Park Geun-Hyen a
þinut o alocuþiune de numai 15 minute, în
dorinþa de a demonstra cã faptele sunt mai
importante decât vorbele, au remarcat
observatori locali.

marþi, 26 februarie 2013

publicitate

cuvântul libertãþii / 11

Anunþul tãu!
Consiliul Local al comunei Melineºti,
cu sediul în comuna Melineºti, judeþul
Dolj, telefon: 0251/440.042, fax: 0251/
440.042, anunþã organizarea licitaþiei
publice deschise pentru concesionarea pãºunii comunale în suprafaþã de
363 ha, situate în extravilanul comunei Melineºti. Licitaþia publicã deschisã va avea loc în data de 11.03.2013,
orele 12.00. Termenul-limitã de depunere a ofertelor este de 11.03.2013, ora
10.00. Preþul de pornire la licitaþie este
de 10 euro/ha/an. Caietul de sarcini
poate fi achiziþionat de la sediul Primãriei Melineºti pânã în ziua de
08.03.2013 orele 14.00. Garanþia de participare de 1500 de lei va fi achitatã
pânã în ziua licitaþiei, orele 10.00, la
casieria din sediul Primãriei comunei
Melineºti. Documentele de înscriere la
licitaþie, împreunã cu actele doveditoare ale efectuãrii plãþilor, vor fi depuse
pânã în ziua licitaþiei, orele 10.00 la sediul Primãriei Melineºti.
Doamnei Cojocaru Ligia Elena, domiciliatã în Craiova, bld. “Dacia” nr. 72, bl.
F10, sc. 2, ap. 1, judeþul Dolj, având calitatea de angajatã a D.G.F.P. Dolj i s-a
întocmit fiºa de evaluare a performanþelor profesionale indviduale pe anul
2012 cu calificativul satisfãcãtor. Fiºa
poate fi luatã la cunoºtiiþã la sediul
D.G.F.P. Dolj din Craiova, str. “Mitropolitul Firmilian” nr. 2, camera 416. Prezentul anunþ este publicat în temeiul art.
14, alin. (1), a) din O.M.F.P. nr. 2586/2011.

CERERI SERVICIU

Caut de lucru ca menajerã. Telefon: 0720/799.847;
0751/911.417.
Persoanã serioasã,
nefumãtoare, doresc
sã îngrijesc copil (menaj) sau bãtrâni. Telefon: 0771/563.087.
Doamnã serioasã caut de
lucru ca menajerã. Telefon: 0758/152.881.

OFERTE SERVICIU

Caut femeie internã pentru ajutor gospodãrie. Telefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Restaurant, angajez
bucãtari. Telefon: 0768/
357.485.

Ofer serviciu ca bonã.
Telefon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare
stand Sucpi. Telefon:
0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi croitorie la comandã angajeazã modelieri cu experienþã. Telefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bãtrânã intern. Telefon:
0729/951.222.

Meditez limba românã,
orice nivel. Telefon:
0754/031.894.
Pregãtesc contabilitate –
studenþi, ºomeri, etc. Telefon: 0722/943.220; 0755/
139.772.
Meditez matematicã orice
nivel.Telefon:0726/522.670.

CURSURI

PRESTÃRI SERVICII

CURSURI DE BUCÃ- Transport persoane ºi
TAR, BRUTAR. Telefon: colete ROMÂNIA – ITALIA (MILANO). Plecarea
0723/508.951.
este vinerea cu plasaMEDITAÞII
re la destinaþie. Ofer ºi
Meditez limba francezã. cer maximã seriozitate.
Telefon: 0723/289.891 ºi Contact: 0763/362.205;
0751/654.470.
+393/284.662.997.

Servicii de vidanjare. Telefon: 0748/210.827; 0765/
257.983.
Filmez ºi fotografiez la preþuri avantajoase + albumuri foto. Telefon: 0766/
359.513.
Societate de contabilitate presteazã servicii
de calitate la preþ avantajos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14 m
cubi mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90 lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist marochinãrie. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

Repar frigidere ºi lãzi frigorifice la domiciliul
clientului. Telefon: 0740/
895.691.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE
Particular vând garsonierã etaj 1, zona Ciupercã.
Telefon: 0723/223.658.
Vând camerã cãmin îmbunãtãþitã, parchet, geam
termopan, izolaþie interioarã. Preþ 62.000 lei. Telefon:
0743/120.446.

Vând camerã cãmin Bariera Vâlcii (Spiact). Telefon: 0251/328.244; 0760/
884.433.
Vând urgent locuinþã Craiova, preþ 30.000 euro,
preþ negociabil. Telefon:
0771/579.669.

APARTAMENTE
2 CAMERE

VÂND APARTAMENT 2
CAMERE,DRÃGÃNEªTIOLT. TELEFON: 0763/
265.251.
Vând apartament 2 camere decomandat Rovine.
Telefon: 0741/252.102,
dupã ora 17.00.
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Particular, vând apartament 3 camere, 4/4, Rotonda, gresie, faianþã, AC,
termopane, centralã proprie, preþ negociabil. Telefon: 0758/063.773.
Particular, vând apartament 3 camere decomandate, termopan, uºã
metalicã, centralã, izolaþie
termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.

CASE

Vând apartament 2 camere în centru. Telefon:
0351/809.691; 0770/
682.554.
Vând apartamnet 2 camere decomandate,
balcon mare, cu puþine
îmbunãtãþiri, zona Ciupercã etaj 4/10. Preþ negociabil. Telefon: 0351/
459.222.
Particular, vând apartament decomandat, îmbunãtãþiri, zona SIF,
43.000 euro. Telefon:
0754/473.757.
Vând apartament 2 camere decomandate, liber, parchet lemn, Valea Roºie, vis-a-vis de
Spitalul Militar. Telefon:
0745/456.302.
Vând apartament în Craioviþa Nouã, superîmbunãtãþit, centralã termicã,
etaj 1/4 preþ 42.000 euro,
negociabil. Telefon: 0744/
271.225.

Vând sau schimb 2 decomandate Brazdã P-uri, an
construcþie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 camere. Telefon: 0724/218.190.
Particular, vând apartament 2 camere decomandate, îmbunãtãþiri, P/
7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887;
0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Valea Roºie. Telefon: 0753/534.617.
Vând apartament sau
schimb cu casã. Telefon:
0723/692.884.
Vând apartament 2 camere decomandat, zonã
centralã. Telefon: 0744/
319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând sau schimb 3 camere semidecomandate + WC de serviciu, 70
mp, et. 2, cu apartament
2 camere + diferenþa.
Telefon: 0762/047.095.

Vând (schimb) apartament 3 camere, George
Enescu, parter, cu 2 camere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pretabil firmã. Telefon: 0725/
533.042; 0771/510.726.
Vând sau schimb 3 camere Calea Bucureºti cu
2, comfort I, etaj inferior,
plus diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 camere, Craiova. Telefon:
0757/322.534.
Vând apartament 3 camere decomandate, etaj
1, lângã stadionul Tineretului, 65.000 euro. Telefon:
0733/946.776; 0351/
809.320.
Vând apartament 3 camere 70 mp Calea Bucureºti, etaj 2/4. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 4 camere, Mercur. Telefon:
0724/804.875.

Vând în comuna Pleniþa,
Dolj douã case cu câte
douã camere fiecare, cu
antreu ºi beci, mobilate ºi
cu tot inventarul gospodãresc pentru douã familii,
apã, canal, baie, situate
lângã spitalul Pleniþa. Preþ
total 40.000 lei. Telefon:
0230/561.168.
Vând vila zonã sigurã,
centralã, lângã Facultatea
de Agronomie, teren 462
m2, garaj. Telefon: 0726/
275.943.
Casã 4 camere, bucãtãrie, baie, beci, suprafaþã 108 mp, teren 275
mp, gaze, apã, încãlzire centralã, Aleea 6
Brestei. Telefon: 0725/
505.424.
Ofertã promoþionalã –
casã 2008 Bariera Vâlcii,
strada Ramuri 62 –
60.000 euro. Telefon:
0786/982.529.
Vând casã stradal Pleniþa. Telefon: 0742/608.092.
D+P, 6 camere, pivniþã,
utilitãþi, teren 1300 mp anexe (3 camere cãrãmidã).
Telefon: 0761/824.947.
Vând casã Zãval, Comuna Gighera - Dolj. Telefon:
0757/624.843.
Vând casã în Goicea
Micã, stare bunã (5 camere, baie cu boiler
electric, curte mare ºi
grãdinã) – 1.300 mp (suprafaþã construitã: 600
mp). Preþ: 35.000 lei,
negociabil. Telefon:
0760/295.905.
Vând casã în comuna
Brãdeºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni. Telefon: 0743/
888.255.
Vând casã + 365 mp teren pretabil amenajare
comercialã Piaþa Chiriac.
Telefon: 0722/226.413.
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Vând casã 800 mp teren,
localitatea Podari. Telefon:
0765/252.741.
Vând sau închiriez casã
boiereascã pretabil firmã
sau laborator analize
zonã centralã. Telefon:
0760/654.164.
Vând casã, vie, teren arabil, pãdure salcâm, etc.
Telefon: 0784/736.350.
Vând casã + teren 650
mp str. Fragilor Aleea II.
Telefon: 0751/168.297.
Vând casã 4 camere cu
beci, anexe gospodãreºti
+ locul casei în oraº Novaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr. 1, preþ 100.000 negociabil. Telefon: 0253/
466.520; 0751/400.571 ºi
0721/502.557.
Vând casã bunã cu anexe, teren intravilan ºi extravilan în comuna Bulzeºti,
sat Stoiceºti. Telefon: 0244/
312.070; 0722/963.871.
Vând casã demolabilã +
teren 379 mp, zonã bunã.
Telefon: 0251/531.238;
0351/457.919, seara.
Vând casã Craiova 3 camere, liberã, toate utilitãþile, teren 400 mp, 2 ieºiri,
vad comercial. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã, cartierul Romaneºti. Telefon: 0740/
794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren
600 mp cartier Romaneºti,
stradaAleea Târgului nr. 26.
Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi
teren cu gard beton Braniºte, comuna Podari. Telefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere, modernizatã, cu puþ
american ºi 4000 mp teren, vie, 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 telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã
cu teren intravilan 1000
mp la intrarea în Palilula,
comuna Bucovãþ, cadastru, apã, asfalt, 12 euro/
mp, posibilitate parcelare
în 2 loturi. Telefon: 0749/
049.646.

Vând casã neterminatã
Craiova, Centura de Nord,
teren 1560 mp. Telefon:
0720/863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte comuna Podari. Telefon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ
45.000 lei, negociabil. Telefon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe
gospodãreºti plus locul
casei, oraº Novaci, jud.
Gorj, preþ 120.000 lei
(RON), negociabil. Telefon: 0253/466.520; 0721/
502.557; 0751/400.571.
Vând casã Craiova 5 camere, baie, bucãtãrie, încãlzire centralã sau
schimb cu apartament 3
sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodãreºti 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 în Catargiu,
400 mp. Telefon: 0766/
908.984.
VÂND teren agricol comasat. Relaþii telefon: 0728/
048.066.
Vând teren intravilan,
3500 mp, situat în Popoveni, cu 23 m deschidere
la strada principalã, cu
toate facilitãþle ºi în condiþii
avantajoase. Telefon:
0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intravilan. Telefon: 0762/
090.223; 0746/068.061.
VÂND TEREN ZONA PASARELA 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 defriºatã) situatã pe linia
mare în plai. Telefon:
0251/428.415.
Vând teren 2600 mp pe
ºoseaua Craiova – ªimnicu de Sus (600 mp de
Lacul Tanchiºtilor), negociabil. Telefon: 0351/
170.504.
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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
Vând 4000 m2 + vie ºi
pomi fructiferi + casã bãtrâneascã pentru demolare, cu cadastru fãcut la
11 km de Craiova – intravilan. 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 Tribunal Judeþean, str. “Iancu Jianu”. Telefon:
0746/660.001.
Vând teren central 330
mp deschidere 2 strãzi.
Telefon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500
mp, 750 mp ºi 1900 mp
în Vârvorul de Sus. Terenurile fiind la stradã
betonatã având toate
facilitãþile preþ convenabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren intravilan
12.500 mp împrejmuit cu
gard de beton + construcþie 500 mp. Telefon: 0721/
152.832.

STRÃINE

Vând Skoda Octavia 1,9
TDI, fabricaþie 2000, înmatriculatã 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, înmatriculat 1800 E, negociabil. Telefon: 0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an
2007, înmatriculat RO,
preþ 5300 euro. Telefon:
0761/647.718.
Mitsubishi Galant GLSTD
diesel, fab. 96 închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã în Bulgaria, stare de
funcþionare, 700 euro,
negociabil. 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
AUTO
Colt, an fabricaþie 2006,
ROMÂNEªTI
înmatriculat România,
Vând Dacia Supernova, 93000 km, full option, preþ
an 2002, ITP 2014, 3950 euro, negociabil.
3.500 lei. Telefon: 0745/ Telefon: 0765/130.964;
541.174.
0768/417.804.
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S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA
str. “Caracal” nr. 105
Experienþã de peste 40 de
ani VÃ OFERÃ ÎN CELE MAI AVANTAJOASE CONDIÞII DE PLATÃ CEA
MAI DIVERSIFICATÃ GAMÃ DE
PRODUSE METALO – CHIMICE, UZ
GOSPODÃRESC: porþelan – sticlãrie, instalaþii sanitare, electrice,
electrotehnice, chimice, cosmetice,
uz casnic, comercializate prin
depozitul ºi magazinul situate
în str. “Caracal” nr. 105.
Relaþii la telefoanele: 0251/522.581;
0251/522.009; 0351/407.237

Vând Hyundai Lantra 1.4,
anul 1996, 70.000 km reali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/
116.092.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând 100 baniþe grâu
nou, preþ negociabil.
Telefon: 0765/291.623.
Vând grâu nou, comuna Terpeziþa, 1 leu/kg.
Telefon: 0760/191.641.
Butelii aragaz, douã focuri
pentru voiaj. Arcuri spirale
suspensii autoturism Mercedes 190D, 1966. Telefon: 0251/598.518.
Vând canistrã aluminiu 20
litri, ansamblu ax volan cu
pedaliere ºi contact cu
cheie Dacia 1310 nou,
arzãtor încãlzire la gaze
sau butelie, arzãtoare
gaze sobã, reductor tub
oxigen. Telefon: 0251/
427.583.
Vând covor persan 3,5/
2,5 grena – 60 lei; pãlãrie
fetru nr. 55 nouã – 60 lei;
telefon fix cu numere – 25
lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimitir Sineasca. Telefon:
0351/447.472; 0764/
060.657.
Vând vin alb, roºu ºi negru.
Telefon: 0744/673.063.
Vând tablou, îngeri, sfinþi,
înrãmat, tablou picturã
peisaj pãdure. Preþ 2540 lei. Telefon: 0767/
049.976.
Vând cositoare rotativã
1,90 lãþime ºi plug PP2
pentru tractor U 45. Telefon: 0757/624.843.

Vând pianinã Goltermann. Telefon: 0746/
241.210.
Vând bibliotecã, pat, servantã, canapea, ºifonier,
vitrinã, bufet, aspirator. Telefon: 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 beletristice, timbre filatelice,
serii complete neºtampilate, Spania, Cuba, Iran,
România. Telefon: 0351/
468.839.
Vând puieþi salcâm cu dimensiunile 0.5-1 m, puieþi
prun ºi puieþi nuc. Telefon:
0351/430.880; 0762/
278.639.
Vând rãsad de trandafiri
toate culorile ºi leandru
culori alb ºi frez. Telefon:
0351/430.880. 0762/
278.639.
Vând oi convenabil. Telefon: 0251/451.716.
Vând 2 roþi cu jenþi la 4
gãuri pt. Opel Astra F Caravan, montate cauciucuri
de iarnã mãrimea 175/
65R 14. Preþ 100 lei/buc.
Telefon: 0767/517.023.
Vând radio, oglindã interior, telescop spate pt.
Opel Astra F Caravan ºi 2
oglinzi exterioare, 1 interior pt. Dacia 1300. Preþ
negociabil. Telefon: 0767/
517.023.
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Conducerea
SC FRA
ŢII BA
CRIZ
FRAŢII
BACRIZ
anunţă programul de
lucr
u al Târ
gului
lucru
Târgului
Comercial Fraţii Bacriz:
Luni – V
ineri
Q
Vineri
9.00 – 20.00
Q Sâmbătă – Duminică
9.00 – 1
8.00
18.00
Ozonator: purificã aerul,
apã terapeuticã, mâncare ecologicã, bãi terapeutice, sterilizator rufe, tacâmuri, frigider. Telefon:
0724/512.304.
Vând bocanci, pantofi ºi
ghete piele militari, piese
dacia noi, combinã muzicalã stereo 205 nouã, piei
bovinã argãsite, calculator
pentru instruire copii. Telefon: 0735/445.339.
Vând drujbã electricã
bunã, lanþ rezervã noi,
burghierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte:
curcani, gâºte, gãini ouãtoare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse),
covor persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate, preþ negociabil. Telefon: 0251/
428.437.
Vând centralã electricã.
Preþ negociabil. Telefon:
0743/462.582.
Vând centralã Vailand 26
kw, membranã, apã caldã, defectã. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã 175/65 R14(82T) M+S
pneumant R cu jenþi la 4
gãuri, preþ 700 Ron, negociabil. 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. Telefon:
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. Telefon: 0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi
pianinã. Telefon: 0737/
265.196.
Vând maºinã de nervurat
tablã, barã inox rotundã,
diametru 38 mm ºi lungã
de 300 mm. Telefon:
0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia
1100 nouã. Telefon: 0721/
995.405.
Vând mobilã veche de
bunã calitate, preþ bun.
Telefon: 0755/498.834.
Vând maºinã de cusut
casnicã, simplã, acþionatã manual. Telefon: 0251/
531.294.
Vând uºã cu toc ºi broascã 40 lei; douã bidoane
60 litri largi la gurã. Telefon: 0761/355.869.
Avantajos! Piese noi Dacia, canistre metal, piscinã
copil, covor persan. Telefon: 0251/416.455.
Vând lanþ drujbã nou
lama 40 cm, monedã jubiliarã 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 – cãrbuni, stare bunã. Telefon:
0770/682.710; 0351/
464.044.
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Vând grilaje geamuri, preþ
negociabil. Telefon: 0761/
270.365.
Vând ieftin centralã termicã pe gaze, în funcþiune,
marca Pocket 24 F, Italia.
Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã
1200/400/100 scrisã 100 lei; foarfecã tablã 15
lei; vas WC fontã cu plutitor 20 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m,
tãblii nou – nouþ, saltea,
alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-tineret, excepþional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan –
Meissen – (de Saxa) model ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie
lemn masiv, mobilã dormitor, aragaz patru ochiuri,
frigider 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
foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþionare. Telefon: 0724/
014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12
cm lãþime, izolare hidro la
bãi, balcoane, subsoluri.
Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete,
peisaje, naturi statice,
icoane ulei ºi foiþã aur, convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând cauciucuri 155X13
cu jantã, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
alternator 12V nou, delcou motor Dacia nou.
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. Telefon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen
(mare) ºi indicatoare
norme deviz ºi alte cãrþi
tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu
geam. Telefon: 0351/
170.645.
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Vând motor, motosapã
Honda, echipament vânãtoare din piele, hidrofor
pentru irigaþii. Telefon:
0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã în butoi de dud,
minim 5 litri, 10 lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, balcon, 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 handicap cu antrenare manualã, nou, 1000 RON,
negociabil. Telefon: 0736/
311.844.
Vând smoalã (bitum),
mozaic, marmurã, putinã
500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudurã
semiautomat, flux argon,
marca Telelwin, plus mascã profesionalã electronicã, preþ 1.500 lei ºi picamer marca Bosh preforator 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.

GARSONIERE
Vând camerã cãmin
Craioviþa Nouã. Telefon:
0736/429.876; 0758/
937.083.
Particular! Cumpãr apartament – garsonierã, la
stradã, parter, maximum
etajul 2. Telefon: 0748/
195.954.

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

DIVERSE
Cumpãr dormitor sculptat,
canapea, fotolii mãsuþã hol.
Telefon: 0761/824.947.

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

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Ofer spre închiriere
apartament 2 camere,
decomandate, ultracentral, etaj 2, mobilat,
liniºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer condiþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã
Calea Bucureºti (zona
Institut), complet mobilatã ºi utilatã. Telefon:
0764/855.169.
Închiriez apartament 2
camere, utilitãþi. Telefon:
0748/105.609.
Particular vând sau închiriez pe termen lung apartament ultracentral, 4 camere, 2 bãi, mobilat, centralã termicã, tot confortul,
250 euro. Rog seriozitate! Telefon: 0720/001.909.
Închiriez garsonierã bulevardul „1 Mai”. Telefon:
0785/886.507.
Închiriez apartament trei
camere G. Enescu. Telefon: 0763/589.837; 0740/
240.421.
Primesc fete în gazdã, la
bloc, lângã Medicinã. Telefon: 0770/300.327.
Închiriez apartament 2 camere Ciupercã, mobilat ºi
utilat.Telefon:0723/207.953.
Primesc fete sau bãieþi în
gazdã la bloc. Telefon:
0762/047.095.

Închiriez pe termen lung
apartament ºi pivniþã (depozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova.
Telefon: 0757/082.201.
Închiriez casã, zona Spitalul nr. 1, pretabil depozit
policlinicã privatã etc, cu
toate utilitãþile necesare:
curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111
mp + curtea aferentã. Telefon: 0762/611.541;
0251/453.865.

CERERI

Singura argintãrie din Craiova, situatã în Valea Vlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual, cu argint la schimb ºi
manopera / obiect. Telefon:
0351/423.493.
Profesor universitar pensionar, doresc, contra retribuþie, doamnã pentru
companie ºi îngrijire. Telefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.
Ofer unei pensionare sub
70 ani adãpost ºi cãldurã.
Telefon: 0251/428.437.

Doresc apartament mobiPIERDERI
lat 2 sau 3 camere. Telefon: 0749/287.709; 0763/ Pierdut legitimaþie student
eliberatã de Facultatea de
787.678.
Medicinã Generalã pe nuMATRIMONIALE mele Popescu Alexandru
Domn serios, 50 ani, fãrã – Gabriel. Se declarã nulã.
obligaþii, cu serviciu în Cra- PIERDUT Anexã pentru
iova, caut doamnã pentru sediul din Bãileºti, str. Vicprietenie sau cãsãtorie. toriei, nr. 110, bl. A4, sc. A,
Telefon: 0740/895.691. ap. 4, jud. Dolj al SC AgroDomn singur doresc nex SRL, se declarã nulã.
doamnã 65 ani, fãrã copii. Pierdut borsetã cu docuTelefon: 0747/072.472.
mente pe nunele Covei
Horea. Gãsitorului ofer
DIVERSE
recompensã. Telefon:
MEDICINÃ TRADIÞIO- 0764/292.916.
NALÃ CHINEZÃ! Tratament: de prevenþie, cu- CONDOLEANÞE
rativ ºi de completare a Familia Ion Calotã din codeficitului în organism muna Giubega, judeþul
cu produse S.N.B.A. Dolj, este alãturi de famiAparaturã medicalã lia Bobonete Vasile, greu
pentru familie. Telefon: încercatã prin pierderea
0724/512.304.
soþiei. Regrete eterne!

Închiriez spaþiu comercial 148 mp la demisol
pretabil bar, discotecã,
casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/ 784.998
Doresc sã închiriez sau sã
cumpãr garsonierã – Brazdã în blocurile G4, G5, sau
G6. Telefon: 0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de apartament decomandat,
Brazda lui Novac. Telefon:
0762/267.631.
P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Telefon: 0251/429.943;
0742/450.724.
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
Închiriez garsonierã tot z TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
confortul, strada “A. I. z VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
Cuza”, bloc M18E. TeleTalonul - contract de micã publicitate nr: .................
fon: 0770/784.539.
Închiriez apartament pentru familie zona prefecturã. Cãtre S.C.
S.R.L.
Telefon: 0742/244.476.
Subsemnatul.................................................................................
Închiriez spaþiu comercial Domiciliat în ............................................................................
53 mp, str. “Amaradia” nr.
56, parter bloc (fosta Cofe- Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
tãrie Amaradia) 5 Euro mp. vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
apartament 3 camere
modificat în 4 camere, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
blocurile K, strada Pãl- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tiniº, parter, acces bila- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
teral, pretabil firmã. Te- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lefon: 0744/541.452.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primesc 2 fete în gazdã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
condiþii bloc. Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0746/274.204.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primesc o fatã în gazdã,
condiþii bloc. Telefon: 0720/
marþi, 26 februarie 2013
Semnãtura:..........................................
863.286.
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„Derby della Madonnina”, încheiat nedecis
Cine bate Barcelona în Ligã
are din start un atu moral în faþa
oricãrui adversar. Chiar dacã
acesta e marele rival Inter. ªi asta
s-a vãzut duminicã searã din prima secundã în atitudinea Milanului. E adevãrat, i-a trebuit un sfert
de orã pentru prima situaþie periculoasã la poarta lui Handanovici, dar o datã încãlzirea încheiatã, a pus stãpânire pe joc.
Iar 6 minute mai târziu ºi-a
consemnat superioritatea ºi pe
tabelã! Boateng a pasat genial în
diagonalã pentru El Shaarawy,
printre doi fundaºi adverºi, iar
“Faraonul” n-a dezamãgit: 0-1.

Apoi a fost rândul lui Balotelli sã
iasã la rampã. Numai cã împotriva foºtilor coechipieri, “SuperMario” s-a întrecut în ratãri. Sau,
correct ºi aºa, Handanovici a fãcut minuni. În trei rânduri.
Debutul reprizei secunde a
adus un Inter mai convingãtor pe
teren. ªi n-a lipsit mult ca Guarin sã egaleze (52), la prima ocazie adevãratã a “nerazzurrilor”. A
fost un avertisment, pe care Milanul nu l-a luat în seamã. ªi a
plãtit. Revenit pe flancul stâng,
unde se simte cel mai bine, Nagatomo i-a pus balonul pe cap
proaspãt intratului Schelotto, iar

argentinianul n-a iertat: 1-1 (71).
ªi aºa s-a terminat.
Menajat joi, cu CFR Cluj, Chivu a început ºi de aceastã datã
pe bancã. Însã dupã ce Inter a
reuºit egalarea, antrenorul Stramaccioni a simþit nevoia sã securizeze apãrarea ºi l-a trimis în
teren în minutul 77. N-a greºit.
Românul a fost la post în douã
situaþii periculoase, respingând o
datã cu capul, apoi cu piciorul.
Clasament la vârf: 1. Juventus 58p, 2. Napoli 51p (un joc
mai puþin), 3. Milan 45p, 4. Inter
44p, 5. Lazio 44p (un joc mai
puþin).

PSG ºi-a adjudecat
clasicul Franþei
Swansea a surclasat-o pe Bradford

Gata cu surprizele!

în finala Cupei Ligii Angliei
Galezii de la Swansea City au reuºit sã
câºtige primul trofeu
din istorie în fotbalul
englez, dupã ce au dispus cu 5-0, duminicã
searã, în ultimul act al
Cupei Ligii, de Bradford City, într-o partidã disputatã pe arena
londonezã Wembley.
Prin acest triumf,
„lebedele”, cãrora le
cãzuse victime în drumul lor spre finalã Liverpool sau
Chelsea, ºi-au asigurat prezenþa în
viitoarea ediþie a Europa League,
urmând sã intre în luptã din turul
trei preliminar.
De cealaltã parte, Bradford a rãmas cu satisfacþia de a le fi eliminat
pe Wigan Athletic, Arsenal ºi Aston
Villa pentru a deveni prima echipã
din liga a patra care disputã finala
Cupei Ligii în ultimii 51 de ani.
Swansea a rezolvat problema
câºtigãtoarei încã din prima repri-

zã, pe care a încheiat-o cu un avantaj de douã goluri, graþie reuºitelor
lui Nathan Dyer (16) ºi Michu (40).
Imediat dupã pauzã (48), Dyer
a fãcut dubla, iar Jonathan de Guzman a dus scorul la 4-0 în favoarea echipei antrenate de Michael
Laudrup, transformând un penalty (59) pe care tot el îl obþinuse ºi
în urma cãruia portatul Matt Duke
a fost eliminat.
Acelaºi de Guzman a stabilit rezultatul final în minutele de prelungi-

re ale întâlnirii (90+1),
ceea ce nu i-a împiedicat însã pe fanii lui
Bradford sã-ºi aclame
favoriþii, în ciuda înfrângerii categorice.
„Este cel mai important trofeu pe care
l-am cucerit. Câºtigi
trofee la cluburi mari,
dar cu cele mici chiar
ºi finalele sunt ceva
rar, iar atunci când se
întâmplã, de obicei
joci împotriva echipelor mari”, a
spus Laudrup la finalul partidei.
Una la care au asistat nu mai puþin
de 82.997 de spectatori.
A fost cea mai dezechilibratã finalã din istoria de 53 de ani a competiþiei, titlu furat l-a mustaþã diputei din 2006, când Manchester
United a trecut cu 4-0 de Wigan
Athletic.
Lider detaºat la trofee este Liverpool, cu 8, secondatã de Aston
Villa, trimfãtoare în 5 ocazii.

Prima încleºtare “extraterestro-galacticã” a acestei sãptãmâni!

Barça ºi Real se bat pentru un loc
în ultimul act al Copei del Rey
Suferinde în Liga Campionilor, unde fie a
pierdut cu 0-2 pe terenul lui AC Milan, dacã vine
vorba de Barcelona, fie a remizat la 1, acasã,
cu Man. United, dacã facem referire la Real,
cei doi coloºi din patria lui Cervantes vor în-

cerca în aceastã searã (ora 22:00, Digi Sport 1)
sã acceadã în finala Cupei Regelui, al cãrei trofeu, dacã îl vor câºtiga, ar putea atrage dupã
sine ºi un altul, Supercupa Spaniei.
Duelul va porni de la scorul de 1-1, rezultat
consemnat în 30 ianuarie pe “Bernabeu”. Catalanii au miºcat primii tabela
atunci, prin Fabregas (51), madrilenii
egalând prin puºtiul francez Varane
(81).
Barcelona ºi Real se vor întâlni ºi
sâmbãtã, de astã datã la Madrid, meciul
cotând pentru etapa 26-a din Primera.
Competiþie unde Messi & co. sunt ca ºi
campioni, având un avans de 12 puncte
peste echipa lui Falcao, Atletico, ºi 16
peste Realul lui Ronaldo.
Sevilla ºi Atletico se luptã mâine în
cealaltã semifinalã, oaspeþii arenei “Ramon Sanchez Pizjuan” având un avans
de un gol dupã manºa tur, 2-1.

Paris Saint-Germain a câºtigat,
duminicã searã, derby-ul de tradiþie al fortbalului din Hexagon, 2-0
cu Olympique Marseille, depãrtându-se din nou la trei puncte în fruntea clasamentului de Lyon (3-1 în
aceastã rundã cu Lorient).
Pe “Parc des Princes”, echipa
lui Carlo Ancelotti a început meciul în forþã, iar Lavezzi a ºutat în
barã în minutul 2. Insistenþele în
ofensivã ale lui PSG au fost rãsplãtite peste nouã minute, când
Nkoulou a deviat nefericit în propria poartã ºutul lui Lucas Moura.
Marseille a replicat prin Mathieu

Valbuena, dar Sirigu a parat execuþia acestuia din loviturã liberã în
minutul 41. OM a fost mai periculoasã ºi în debutul reprizei secunde, iar Gignac a trecut pe lângã egalare în minutul 54, când nu l-a putut învinge pe Sirigu.
Momentul debutului pentru Beckham
Cu un sfert de orã înainte de final, a fost consemnat debutul lui
David Beckham, devenit jucãtorul
cu numãrul 400 care îmbracã tricoul lui PSG.
Iar englezul a stat la originea
fazei din care parizienii ºi-au majorat avantajul în prelungiri: Beckham a deviat spre Menez, iar
pasa acestuia a fost
fructificatã cu ºansã
de Ibrahimovici, aflat
la al 22-lea gol al sezonului.
Clasamentul în partea sa superioarã: 1.
PSG 54p, 2. Lyon 51p,
3. Marseille 46p, 4.
Nice 45p, 5. St’Etienne 44p.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 1
22:00 – FOTBAL – Cupa
Spaniei (semifinale, manºa
retur): FC Barcelona – Real
Madrid.

Digi Sport 2
16:30 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: CSM Bucureºti – HCM Constanþa /
18:00 – BASCHET (M) –
FIBA Eurochallenge: Gaz
Metan Mediaº – BK Ventspils
/ 19:45 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: BC Farul
Constanþa – „U” Mobitelco
Cluj.

Digi Sport 2
16:00 – FUTSAL – Camp.
Naþional: Dunãrea Cãlãraºi –
Progresul Focºani / 18:00 –
FUTSAL – Meci amical:
România – Belgia / 19:30 –
HANDBAL (F) – Liga Naþio-

nalã: Oltchim Rm. Vâlcea –
Corona Braºov.

Dolce Sport
20:00 – FOTBAL – Cupa
Germaniei (sferturi de finalã):
FSV Mainz – SC Freiburg.

Dolce Sport 2
21:00 – FOTBAL – Camp.
Italiei: Bologna – Fiorentina.

Eurosport
9:30 – SNOOKER – Openul Mondial Heikou (China):
etapa a doua / 13:30 – SCHI
FOND – CM Val di Fiemme
(Italia): feminin 10 km liber /
14:45 – SNOOKER – Open-ul
Mondial Heikou (China):
etapa a doua.

Eurosport 2
8:30, 13:30 – SNOOKER –
Open-ul Mondial Heikou
(China): etapa a doua.
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Pase scurte, pase lungi

Spiritul Ştiinţei, resuscitat sub panou
De câteva luni, Craiova îşi exploatează potenţialul sportiv în Polivalentă, în special lângă echipa de
baschet. Bănia nu are tradiţie în
acest sport, dar l-a adoptat rapid,
iar orgoliul local a fost alimentat cu
victorii pe bandă rulantă, care au
aruncat rapid Universitatea în lupta pentru primul loc. Bănia parcă
vrea să rec upereze anii în care
sporturile de sală au fost prohibite,
în condiţiile în care milioane de euro
erau înghiţite fără efect de ruina de
la Ciupercă. Pe hârtie, Ştiinţa de
sub panou nu are look de campioană, dar trupa-underdog a lui Andelko Mandic a adunat 8 succese
la rând pentru un loc secund neverosimil, la un singur punct de lider.
Înainte de start, cota Craiovei nu
era îndeajuns de ridicată pentru a
prinde play-off-ul, dar o serie de
factori au transformat-o în surpriza unui campionat mai echilibrat şi
mai valoros ca oricând. Spectatorii s-au înghesuit să absoarbă mirosul de nou al Polivalentei şi au
dat acolo peste o echipă adevărată. Mulţi dintre ei nici nu ştiau că
există o trupă de sârbi şi americani
care reprezintă Craiova, refugiată
până de curând într-o sală prea infimă şi incomodă pentru oraş hămesit de sport, în special după extincţia fotbalului. Moftul de la început, creat pe fondul deschiderii
unei săli moderne, s-a transformat
în apetit, iar în locul accesului liber au apărut cozi la casele de bilete. Foamea de sport, de competiţie, de spectacol, de performanţă,
orgoliul oltenesc care lâncezea, i-a
strâns pe craioveni în Polivalentă,
dorul de fotbal fiind ostoit de o
echipă care le-a câştigat rapid în-

crederea. La Polivalentă răsună
„Cântec pentru Oltenia” la fel ca
pe „Ion Oblemenco”, fularele albalbastre sunt arborate cu mândrie,
numai că victoriile sunt mai dese,
spectacolul – mai prezent, iar farsele aparţin doar mascotei. Fanii sau lăsat vrăjiţi de slam-dunk-urile
apăsate şi „triţele” ale lui Seals, de
alley-oop-urile şi aruncările „din
muşchi” ale lui Bureau, care pare
să stea în aer neobinuşuit de mult,
precum idolul său Michael Jordan,
de dominaţia la altitudine instaurată de Drăguşin, condimentată cu
capace pe care scrie „pe aici nu se
trece”, de metronomul Dzambic,
care imaginează trasee pe teren de
parcă-i conectat la ritmurile lui Bregovic, de „Doctorul” Habus, care
cu precizia sa scoate din sărite adversarii sau de momentele în care
Djurasovic şi Hallik sunt nesperat
de exacţi de dincolo de semicerc.

O echipă „scurtă”, fiindcă rotaţia
suferă, dar o echipă adevărată, „de
caractere”, aşa cum o cataloghează antrenorul său. Debutant ca antrenor pe banca Ştiinţei în sezonul
trecut, Andelko Mandic, pregăteşte acest „dream team” care întreţine de câteva luni speranţele craiovenilor. Pe un ton temperat, nu promite titluri, nu alimentează euforia,
poate garanta doar sacrificiul băieţilor săi. Poate că visul se va spulbera în play-off, poate că la vară
vor dispărea anumiţi jucători care
şi-au consolidat în acest sezon statutul de vedete, dar este important
ca emulaţia să continue până la instaurarea unei tradiţii, unei stabilităţi din punct de vedere administrativ. Cei care se ocupă de echipă
au datoria de a întreţine această stare de lucrur. Să rămână discreţi,
serioşi, capabili, profesionişti. Rămas fără fotbal, publicul s-a năpus-

Grigoraş a plecat
de la Oţelul
undeva la mijloc.
Dacă cele două părţi
se înţeleg, mă întorc cu ce a mai
mare plăcere. Nici
nu vă imaginaţi cât
de dezamăgit am
plecat. În acest moPetre Grigoraş n-a apucat nici
un meci oficial pe banca Oţelului. Nemulţumit de problemele
financiare ale clubului, antrenorul a decis să plece de la Galaţi.
Principalul motiv care l-a determinat să ia această decizie e legat de neînţelegerile dintre primarul Marius Stan şi patronulDan Adamescu. „Eu nu am nici
o vină, diferendele sunt mai sus.
Eu am discutat cu Marius Stan
la venirea mea aici, nu credeam
că există o lipsă de colaborare.
Marius Stan nu are nici o putere
la club, patron este domnul Adamescu. Am sperat că cele două
părţi vor ajunge la un numitor
comun. Când am venit, am discutat cu cineva, şi se pare că controlul îl deţine altcineva. Sunt
datorii la jucători, am înţeles cu
plata unor chirii, eu am căzut

C

M

Y

K

ment cel mai mult îmi doresc ca
suporterii să înţeleagă în ce situaţia am fost pus, m-ar durea enorm
să fie supăraţi pe mine, să creadă
că am plecat ca un laş” a spus Grigoraş. La meciul Oţelul - Petrolul 0-1, fostul tehnician al de la
Pandurii a stat în tribună.
Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa “U” Craiova organizează zilnic
înscrieri la fotbal, pentru grupele
de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Cantonament Universitatea CraiovaLunca.
Relaţii la tel:
0743167634 - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)
0752190536 - antrenor Ciocan
Ion (2003)
0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)
0723622961 – antrenor Ustabacieef Dandu (2005)
0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

tit iniţial către Polivalentă pentru aşi îneca amarul. Imediat, craiovenii
şi-au însuşit acest „dream team”,
fiindcă jucătorii se dăruiesc total şi
fac spectacol, sala este primitoare
din toate punctele de vedere, dar mai
ales fiindcă simt că echipa le aparţine. Este echipa Craiovei, nu a vreunui om de afaceri recte interlop,
îmbogăţit peste noapte din afaceri
dubioase, care să-i oripileze cu discursuri şi gesturi compromiţătoare, care să-i mintă făţiş, cu schimonoseli de june inocent şi bufonerii pentru ahitaţii de rating şi can-

can. Echipa este a lor şi o strigă
„Ştiinţa”, „Craiova” sau „Universitatea”, nu SCM, CSM sau alt acronim purtat de mai toate echipele din
ţară la sporturi de sală. Prin numele
de adopţie, prin starea de spirit instaurată şi întreţinută, prin recunoaşterea publică, fanii proclamă adevărata identitate a echipei, nu o hârtie înscrisă de un oarecare la OSIM.
Suferind din pricina fotbalului, publicul craiovean se regăseşte în echipa de baschet. Deocamdată, aici nu
se simte trădat, folosit, minţit, ci respectat şi reprezentat.

LIGA I – ETAPA A XX-A
Gaz Metan – Gloria Bistriţa
3-1
Au marcat: Llulaku 31, Bawab 45 – pen., 60 / Antonache 34.
Concordia – CS Turnu Severin
1-1
Au marcat: Ispir 18 – pen. / Fl. Costea 58 – pen.
Ceahlăul – Pandurii
0-1
A marcat: Matulevicius 28.
CSMS Iaşi – Rapid
0-1
A marcat: Creţu 4 – aut.
Oţelul – Petrolul
0-1
A marcat: Bokila 80.
Dinamo – FC Braşov
2-1
Au marcat: Alexe 18, 33 – pen. / Păun 60.
Meciurile Astra Giurgiu – Viitorul, „U” Cluj – Steaua şi FC Vaslui – CFR Cluj s-au jucat aseară.

CLASAMENT
M
Steaua
19
Pandurii
20
Astra
19
4
Vaslui
19
5
Dinamo
20
6
CFR Cluj
19
Petrolul
19
Rapid
20
FC Braşov
20
Concordia
20
Mediaş
20
Oţelul
20
Viitorul
19
Ceahlăul
20
CSMS Iaşi
20
„U” Cluj
19
Severin
20
Bistriţa
20
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V
15
11
11
10
9
9
8
8
7
6
6
5
4
5
5
4
2
2

E
2
5
4
5
6
5
7
5
5
7
6
7
9
5
3
5
7
6

Î
2
4
4
4
5
5
4
7
8
7
8
8
6
10
12
10
11
12

G
46-15
31-25
40-21
30-18
32-24
37-24
27-17
22-22
27-29
19-29
22-28
23-28
22-25
23-36
18-26
18-34
19-30
14-39

P
47
38
37
35
33
32
31
29
26
25
24
22
21
19
18
17
13
12

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

