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Primul

cotidian al

Olteniei

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- N-am avut noroc cu însură-
toarea, Popescule; patru neveste
au plecat cu câte un prieten de-al
meu, iar ultima nu vrea să plece. actualitate / 5

Cărţi pentru toate vârstele şi gusturile, literatură
contemporană de ficţiune, memorii şi jurnale, bio-
grafii, cărţi de poezie, artă, gastronomie, timp liber,
studii academice şi de specialitate în diferite dome-
nii, de la psihologie şi psihanaliză la economie, medi-
cină şi ştiinţe exacte, majoritatea cu preţuri promoţi-
onale, îşi aşteaptă cititorii la sărbătoarea cărţii-măr-
ţişor! Le găsiţi, desigur, la Târgul de Carte GAU-
DEAMUS, organizat, în perioada 27 februarie – 3
martie, în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sores-
cu”! Deschiderea oficială a celei de-a XII-a ediţii a
avut loc, ieri, bun venit urându-le expozanţilor şi pu-
bl icului reprezentanţi i organizatorilor –  Radio
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naRomânia şi Radio „Oltenia” Cra-
iova –, ai autorităţilor publice şi ai
unor instituţii de cultură locale.
Până duminică, Târgul este locul
de întâlnire al profesioniştilor cărţii, editorilor, tipo-
grafilor, distribuitorilor de carte, librarilor, dar şi al
autorilor, criticilor literari şi traducătorilor, invitaţi
în cadrul celor peste 30 de evenimente culturale, în
principal lansări şi prezentări de cărţi, dar şi dezba-
teri şi concursuri. Târgul poate fi vizitat zilnic, până
sâmbătă, între orele 10.00 şi 18.00, iar duminică – zi
în care vor fi decernate Premiile GAUDEAMUS –, de
la 10.00 la 14.00, intrarea fiind liberă.

Redactorii cotidianului „Cuvântul
Libertăţii” din Craiova sunt alături

de Lucian şi Anca Dindirică
la greaua încercare pricinuită
de decesul celui care a fost

CONSTANTIN DINDIRICĂ.
Dumnezeu să-l odihnească

în linişte şi pace!
Condoleanţe familiei îndoliate!

actualitate / 6 Valeriu Zgonea
s-a întâlnit cu
Sandie Blanchet,
reprezentantul
UNICEF în România

Italia:
Doar o mare coaliţie
poate evita haosul

Tsunami-ul care a făcut ravagii
pe scena politică italiană se chea-
mă fostul comediant Beppe Grillo.
Chiar dacă Pier Luigi Bersani, lide-
rul democraţilor (PD), practică eu-
femismul, „ţara se găseşte într-o
situaţie foarte delicată”, acesta ştie
că uşor nu-i va fi să formeze un
nou guvern. Cât priveşte reîntoar-
cerea la urne, aceasta este văzută
drept catastrofală. Noi alegeri ar
putea avea loc peste un an, după
modificarea legii electorale, consi-
derată una „de coşmar”. Dar opţi-
unile sunt diferite de la unul la al-
tul, ceea ce întreţine perplexitatea.

politică / 7

CAS Dolj încheie
actele adiţionale
cu furnizorii de
servicii medicale
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Guvernul va începe un program de concedieri
în 16 companii din sectorul energetic, în baza unor
proiecte de restructurare ºi reorganizare care vor fi
aplicate în intervalul 2013-2018, salariaþii conce-
diaþi urmând sã beneficieze de plãþi compensatorii
ºi venit lunar de completare. Potrivit unui docu-
ment obþinut în exclusivitate de Mediafax, mãsuri-
le de  protecþie socialã de care vor beneficia dispo-
nibilizaþii în urma concedierilor colective, ca urma-
re a restructurãrii ºi reorganizãrii unor companii de
stat, a fost deja pregãtit de Guvern ºi urmeazã sã
fie introdus în perioada imediat urmãtoare. Docu-
mentul, elaborat sub forma unui proiect de ordo-
nanþã de urgenþã, stabileºte cã societãþile care pot
efectua concedieri colective ºi numãrul de sala-
riaþi ce urmeazã sã fie disponibilizaþi se stabilesc
prin hotãrâre a Guvernului, dacã existã un program
de restructurare sau reorganizare aprobat, astfel
încât concedierea colectivã sã nu depãºeascã ter-

menul de 31 decembrie 2018. Acelaºi document
include însã ºi o listã de 16 companii care au sau
vor avea programe de restructurare sau reorgani-
zare aprobate pânã în anul 2018. Pe aceastã listã
au fost incluse Complexul Energetic Hunedoara,
Societatea Naþionalã de Închidere Conservare
Mine Valea Jiului, Compania Naþionalã a Uraniu-
lui, Complexul Energetic Oltenia, Societatea Naþi-
onalã a Sãrii, Societatea Naþionalã a Huilei Petro-
ºani, Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare
Drobeta-Turnu Severin, Compania Nationala a
Cuprului, Aurului ºi Fierului Minvest Deva, cu fi-
lialele sale, Cuprumin Abrud, Bãiþa ªtei, Societa-
tea Naþionalã a Cãrbunelui Ploieºti, cu filialele sale,
Termoelectrica, Electrocentrale Grup, Electrocen-
trale Galaþi, Electrocentrale Bucureºti, Electrica, cu
filialele sale, ºi Transelectrica, de asemenea cu fi-
lialele sale. În document este introdusã ºi o listã a
companiilor care pot angaja salariaþi concediaþi

colectiv, dar numai la activitãþi de con-
servare, închidere, ecologizare ºi moni-
torizare postînchidere a minelor. Pe
aceastã listã figureazã Minvest Deva,
Societatea Naþionalã de Închidere Mine
Valea Jiului, Remin Baia Mare, cu filia-
lele sale, Compania Naþionalã a Uraniu-
lui Bucureºti, Societatea Naþionalã a
Cãrbunelui Ploieºti, cu filialele sale,
Complexul Energetic Oltenia, Societa-
tea Naþionalã a Sãrii Bucureºti, Cupru-
min Abrud, Bãiþa ªtei. Programele de
restructurare vor include obligatoriu
„salariaþii care se încadreazã în preve-
derile Legii 263/2010 privind pensia
pentru limitã de vârstã, cu reducerea

vârstelor standard de pensionare, mãsura aplicân-
du-se inclusiv membrilor aleºi în organele executi-
ve de conducere ale organizaþiilor sindicale”, se
aratã în document. Persoanele concediate vor primi
indemnizaþie de ºomaj, venit lunar de completare
ºi plãþi compensatorii acordate în conformitate cu
prevederile contractelor de muncã aplicabile la ni-
velul fiecãrei societãþi. Întrebat pe acest subiect,
premierul Victor Ponta a declarat ieri cã Guvernul
doar prelungeºte protecþia angajaþilor din firme de
stat adoptatã în 2006 ºi nu va concedia personal.
„În presã se spune cã o sã începem un program de
dat oameni afarã din companiile de stat. Acum
ºapte ani, printr-o ordonanþã de urgenþã adoptatã
în 2006, s-a aprobat protecþia socialã a persoane-
lor disponiblizate prin concedieri colective ca ur-
mare a reorganizãrii unor companii. Deci, ºtirea e
foarte proaspãtã, de acum ºapte ani. Aceastã pre-
vedere legalã a fost de fiecare datã prelungitã, prin
ordonanþã, în 2009, a Guvernului Boc, ºi va fi pre-
lungitã ºi de noi, pentru cã prevede niºte drepturi
în favoarea angajaþilor în cazul în care, din 2006 ºi
pânã în 2018, apar situaþii importante pentru anga-
jaþi. Deci, de la faptul cã ordonanþa din 2006 care
se prelungeºte tot timpul, astãzi toatã ziua aºtep-
tãm sã aflãm cum dãm noi oameni afarã”, a explicat
Ponta în ºedinþa de Guvern. Totuºi, susþine Me-
diafax, sistemul de protecþie socialã a angajaþilor
din companii de stat incluse într-un proces de re-
structurare a fost reglementat în 2006 ºi extins ul-
terior, în 2009, dar nu fãrã motiv, ci pentru cã Gu-
vernul a pregãtit atunci o nouã listã de concedieri,
iar pentru acordarea plãþilor compensatorii era ne-
voie de un cadrul legal. Aceeaºi procedurã va fi
aplicatã ºi de actualul Guvern.
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Ponta i-a asigurat pe liderii
europeni cã nu va mai
exista crizã politicã pânã la
prezidenþiale

Premierul Ponta a declarat cã i-a asi-
gurat pe liderii europeni în vizitele pe
care le-a efectuat pânã în prezent, ºi cã
va transmite ºi în continuare acest me-
saj, cã România nu se va mai confrunta
cu o crizã politicã pânã la alegerile pre-
zidenþiale, indiferent de conþinutul de-
claraþiilor preºedintelui. „Peste tot pe
unde merg, la Bruxelles, la Viena, la Pa-
ris, la Copenhaga, unde voi merge în con-
tinuare, am asigurat cu toatã sincerita-
tea, ºi o fac cu toatã convingerea, faptul
cã România nu va mai avea nici un fel de
crizã politicã pânã la alegerile preziden-
þiale, când se va alege un alt preºedinte, ºi
cã, indiferent de ce spune preºedintele Bã-
sescu - cã de fãcut, din fericire, nu poate sã
facã nimic - îl voi trata cu condescenden-
þã”, a spus Ponta.

Bãsescu anunþã cã rãmâne
în politicã dupã terminarea
mandatului

Preºedintele Traian Bãsescu a decla-
rat ieri, la Viena, la o întâlnire cu români
din Austria, cã nu poate fi pensionar dupã
ce terminã mandatul de la Palatul Co-
troceni ºi cã o sã rãmânã activ în viaþa
politicã, deºi nu îi este clar acum sub ce
formã. „Dar recunosc, la un moment dat
am spus dupã ce îmi termin mandatul,
nu mã mai intereseazã, vreau sã fiu un
om liber, nu vreau sã mai aud de politi-
cã, de nimic. Ei, cred cã a fost cam pre-
cum cea cu «demisionez în cinci minu-
te». Am avut vreo trei zile în care am stat
degeaba ºi nu îmi gãseam locul ºi mã
întrebam într-adevãr ce aº face dacã nu
aº mai avea nimic de fãcut. Deci, cred cã
o sã rãmân activ în viaþa politicã, în via-
þa publicã, nu mi-e clar cum, pentru cã
am mai multe variante, dar sigur o sã
rãmân. (...) Oricum, am ajuns la conclu-
zia cã nu pot fi pensionar”, a spus Bãses-
cu. El a adãugat cã, dupã ce îºi va înche-
ia mandatul ºi va preda cheile seifurilor
cu documente de la Palatul Cotroceni,
va pleca împreunã cu soþia într-o va-
canþã de douã-trei sãptãmâni, în care sã
fie sigur cã nu va fi sunat de nimeni.

Guvernul aºteaptã un rãspuns
din partea Comisiei Europene cu
privire la înfiinþarea Companiei
Naþionale pentru Autostrãzi,
deoarece regulile europene prevãd
anumite restricþii privind deþinerea
ºi a prerogativelor de reglementare
ºi a celor de administrare, a
declarat, ieri, premierul Victor
Ponta. Luni, premierul a anunþat cã
actul normativ care reglementeazã
înfiinþarea Companiei Naþionale
pentru Autostrãzi va fi citit
miercuri, în primã lecturã, în
ºedinþa de Guvern. Cum asta nu s-
a întâmplat, Ponta a fost întrebat
de jurnaliºti care este motivul ºi
rãspunsul a fost cã ministrul
delegat pentru Proiecte de
Infrastructurã, Dan ªova, aºteaptã
de la CE un accept în acest sens.
„ªova aºteaptã de la Bruxelles un
accept care sã permitã viitoarei
autoritãþi naþionale de autostrãzi sã
fie atât autoritate de management,

Înfiinþarea Companiei Naþionale
de Autostrãzi aºteaptã avizul CE

Curtea Constituþionalã (CC) a admis,
ieri, sesizarea PDL ºi PP-DD de necon-
stituþionalitate a modificãrilor aduse Sta-
tutului parlamentarilor referitoare la ma-
jorarea de la 15 la 45 de zile a termenului
în care un ales poate contesta un raport
al ANI în cazul unei decizii de incompa-
tibilitate. În aceste condiþii, Statutul se
va întoarce în Parlament, pentru a fi pus
în acord cu decizia CC. În 14 februarie,
PDL ºi PP-DD au depus la Curtea Con-

CC: Modificãrile aduse Statutului
parlamentarilor sunt neconstituþionale

Peste o sutã de foºti angajaþi ai Me-
chel Câmpia Turzii, care au fost dispo-
nibilizaþi în ianuarie ºi februarie, au pro-
testat ieri în faþa combinatului, cerând
conducerii companiei acordarea celor
trei salarii compensatorii la care aveau
dreptul, în valoare de 3.500 ºi 4.000 de
lei. Angajaþii au forþat intrarea în unitate
pentru a discuta cu directorul societãþii,
iar în momentul în care au reuºit sã ajun-
gã la clãdirea administraþiei au spart un
geam. Protestul a fost spontan. „Con-
ducerea Mechel Câmpia Turzii trebuia
sã ne achite în 45 de zile de la
disponibilizare cele trei plãþi
compensatorii la care aveam
dreptul. Sunt peste 700 de
persoane care au fost dispo-
nibilizate în lunile ianuarie ºi
februarie ºi care nu au primit
banii. În plus, trebuia sã pri-
mim ºi bonurile de masã”, a
spus unul dintre protestatari.
Grupul rus Mechel a anunþat
marþi, 19 februarie, printr-un
comunicat, cã a vândut pen-

Disponibilizaþii de la Mechel Câmpia
Turzii ºi-au cerut salariile

compensatorii în faþa combinatului

cât ºi autoritate de control ºi
reglementare. Este împotriva
regulilor europene sã deþii preroga-
tive de reglementare, dar sã ºi
administrezi”, a precizat premierul.
În opinia sa, Guvernul poate primi
un rãspuns din partea organismelor
europene în douã-trei sãptãmâni.
La finele anului trecut, Departamen-
tul pentru Proiecte de Infrastructurã
ºi Investiþii Strãine, coordonat de
ministrul delegat Dan ªova, a fost
autorizat de Guvern sã cearã în
Adunarea Generalã a Acþionarilor a
CNADNR divizarea societãþii în
douã noi companii naþionale,
respectiv Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Compania Naþionalã
de Drumuri. Compania Naþionalã de
Autostrãzi va funcþiona sub
autoritatea acestui nou
departament, iar Compania
Naþionalã de Drumuri va fi
organizatã sub autoritatea
Ministerului Transporturilor.

stituþionalã sesizarea privind proiectul
de modificare a Statutului parlamentari-
lor , adoptat de plenul comun al celor
douã Camere. Liderul grupului parla-
mentar al PDL din Senat, Cristian Rãdu-
lescu, explica atunci cã în tot Dreptul
românesc ºi în tot Dreptul internaþional
nu existã un termen de 45 de zile pentru
contestare, ci unul de 15 zile, aºa cum se
prevedea anterior introducerii acestei
modificãri.

tru 230 de lei (52 euro) cele patru combi-
nate metalurgice pe care le deþine în
România - Mechel East Europe Meta-
llurgical Division SRL ºi combinatele
Ductil Steel Buzãu, Mechel Câmpia Tur-
zii, Mechel Târgoviºte ºi Laminorul Brãi-
la - puternic îndatorate, cãtre firma In-
vest Nikarom din Bucureºti, controlatã
de douã persoane cu cetãþenie rusã,
Chumakova Svetlana (55 de ani) ºi Chu-
makov Victor (58 de ani). Firma are ca
obiect de activitate comerþul cu ridicata
de maºini ºi echipamente.Adrian Nãstase a avut un com-

portament conform „întru totul”
cu rigorile mediului carceral ºi nu
a fost niciodatã sancþionat, iar re-
gimul de detenþie ºi-a atins sco-
pul pentru care fostul premier a
fost condamnat, aratã instanþa Ju-
decãtoriei Sectorului 4 în motiva-
rea deciziei de eliberare. În 12 fe-
bruarie, Judecãtoria Sectorului 4
a admis cererea lui Adrian Nãsta-
se de eliberare înainte de termen,
notând în motivarea deciziei, datã
publicitãþii ieri, cã  „de asemenea,

Nãstase a avut un comportament
„de îndreptare” în penitenciar

instanþa reþine cã este îndeplini-
tã ºi condiþia dovezilor temeinice
de îndreptare, concluzie ce rezul-
tã din aceeaºi caracterizare, care
relevã participarea constantã a
condamnatului la nu mai puþin de
17 programe educaþionale, pe
parcursul cãrora s-a implicat în
acþiuni de instruire ºi influenþare
pozitivã a celorlalte persoane pri-
vate de libertate, fapt ce a con-
dus la acordarea a trei recompen-
se constând în suplimentãri ale
drepturilor”.
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Din cauza lucrãrilor de execu-
tare a canalizãrii care preia apele
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pluviale din pasajul subteran, au-
toritãþile locale anunþã cã este

„necesar sã fie instituite unele re-
stricþii temporare de circulaþie pe
strada Arieº”. Este vorba despre
tronsonul de drum cuprins între
intersecþia cu strada „Alexandru
Macedonski” ºi intersecþia cu
strada „Eugeniu Carada”. Circu-
laþia vehiculelor se va desfãºura
pe o singurã bandã din cele patru
existente. Totodatã, se instituie
sens unic de circulaþie rutierã din-
spre strada „Alexandru Mace-
donski” cãtre strada „Eugeniu
Carada”. Reprezentanþii munici-
palitãþii susþin cã aceste restricþii
se vor menþine pânã pe data de
18 martie. „Rugãm conducãtorii
auto sã se conformeze semnali-
zãrilor rutiere ce vor fi instituite”,
se aratã într-un comunicat al Pri-
mãriei Craiova.

Craiovenii care beneficiazã de
ajutor social vor presta orele de
muncã la regiile din
subordinea Primãriei.
Pe ordinea de zi a
ºedinþei de astãzi se aflã
un proiect de hotãrâre
prin care se propune
ca aceºtia sã desfãºoa-
re activitãþi la RA-
ADPFL Craiova - unde
vor ajuta la întreþinerea
cimitirelor Ungureni,
Sineasca, Craiova
Nord, Dorobãnþia ºi a
parcurilor Romanescu
ºi Tineretului, la RAT
Craiova – unde vor

curãþa halele ºi atelierele, vor spãla
ºi curãþa mijloacele de transport,

vor toaleta calea de rulare a tram-
vaiului, la Salubritate – unde vor

ajuta la salubrizarea zo-
nelor periferice ºi la SC
Pieþe ºi Târguri – unde,
timp de douã zile pe
sãptãmânã, câte cinci
persoane vor face cu-
rãþenie în pieþele din
Craiova. Potrivit rapor-
tului, orele de muncã se
calculeazã proporþional
cu cuantumul ajutorului
social de care beneficia-
zã familia sau persoana,
criteriul fiind sã fie apt
de muncã din punct de
veere medical.

Zona centralã a Craiovei este închisã astãzi, între
orele 10.00 ºi 13.00, timp în care se vor desfãºura
manifestãrile dedicate sãrbãtoririi a 80 de ani de la
înfiinþarea protecþiei civile în România. Circulaþia rutierã
este blocatã pe urmãtoarele strãzi: pe strada „A.I.Cuza”
– tronsonul cuprins între intersecþia cu strada „C.S.
Nicolãescu –Plopºor” ºi strada „Romul” ºi intersecþia cu
strada „Arieº”, precum ºi pe strada „Theodor Aman” –
tronsonul cuprins între strada „Mihail Kogãlniceanu” ºi
intersecþia cu strada „A.I. Cuza”. În acest timp, traficul
rutier este deviat pe arterele adiacente, iar traseele de
autobuze sunt modificate ºi ele.

Centrul Craiovei este închis la orele prânzului

Mai multe mijloace de transport ºi chiar debite sunt propuse
a fi ºterse de cãtre conducerea Direcþiei de Taxe ºi Impozite a
Primãriei Craiova. Inspectorii financiari susþin cã, în urma ac-
tivitãþii derulate, a fost imposibil sã fie identificate persoanele
fizice care figurau ca debitori în evidenþele fiscale, atât în ba-
zele de date locale ºi naþionale, cât ºi pe teren, la ultimul domi-
ciliu cunoscut. În ceea ce priveºte maºinile, inspectorii spun
cã acestea nu figureazã ca fiind înregistrate  în baza de date a
Serviciului Public Comunitar, Regim Permise de Conducere ºi
Înmatriculare a Vehiculelor Dolj. În lipsa unui domiciliu al pro-
prietarului, ele nu pot fi identificate nici pe teren, mai spun
agenþii fiscali. Ca urmare, conducerea Direcþiei de Taxe a în-
tocmit un raport cãtre Primãria Craiova prin care solicitã sã fie
scãzutã din structura bugetarã suma de 5,74 milioane de lei,
care ar fi trebuit sã fie colectatã din aceste surse.

Familia Ion ºi Natalia Prioteasa
transmite sincere condoleanþe  ºi
întreaga compasiune  familiei Lucian
ºi Anca  Dindiricã, pentru decesul
tatãlui, respectiv socrului,
CONSTANTIN DINDIRICÃ.

Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

Conducerea executivã a Consiliului
Judeþean Dolj este alãturi de Directorul
Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia
Aman, Lucian  Dindiricã, la greaua
durere pricinuitã de decesul tatãlui.

Sincere condoleanþe!

Organizaþia Judeþeanã Dolj a
Partidului Social Democrat este alãturi
de Directorul Bibliotecii Judeþene
Alexandru ºi Aristia Aman, Lucian
Dindiricã în aceste clipe de grea
încercare pricinuite de trecerea în
nefiinþã a tatãlui ºi transmite sincere
condoleanþe familiei îndoliate.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Marin Pelea, bãrbatul care a vrut
sã-l mituiascã pe ºeful Postului de Po-
liþie Unirea ca sã-ºi scape nepotul de
dosar penal, a fost reþinut, marþi seara,
pe 24 de ore, de procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, sub acu-
zaþia de dare de mitã. Asta dupã ce a
fost prins în flagrant în timp ce-i  dãdea
1.600 de lei agentului Cãtãlin Cicã, ºeful
Postului de Poliþie Unirea, care-i întoc-
mise dosar penal pentru conducere fãrã
permis lui Vasile Icã, nepotul sãu. Cu
banii în mânã, bãrbatul n-a vrut sã re-
cunoascã nimic, susþinând sus ºi tare
cã cei 1.600 de lei îi scosese de la ban-
cã pentru cã ºeful de Post îi ceruse
banii cu împrumut. Acest lucru se poa-
te vedea ºi pe imaginile înregistrate de
anchetatori în timpul flagrantului reali-
zat marþi.

Doljeanul care a vrut sã-l mituiascã pe ºefulDoljeanul care a vrut sã-l mituiascã pe ºefulDoljeanul care a vrut sã-l mituiascã pe ºefulDoljeanul care a vrut sã-l mituiascã pe ºefulDoljeanul care a vrut sã-l mituiascã pe ºeful
de Post din Unirea, arestat pentru 29 de zilede Post din Unirea, arestat pentru 29 de zilede Post din Unirea, arestat pentru 29 de zilede Post din Unirea, arestat pentru 29 de zilede Post din Unirea, arestat pentru 29 de zile
Magistraþii Tribunalului Dolj au dis-

pus, ieri dupã-amiazã, arestarea pre-
ventivã pe o perioadã de 29 de zile a
doljeanului care a vrut sã-l mituiascã
pe ºeful Postului de Poliþie Unirea.

Acesta a încercat sã-ºi scape nepotul
de rãspundere penalã pentru cã a fost
deja condamnat cu suspendare tot
pentru conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice fãrã a avea permis.

Operaþiunea a avut la bazã denun-
þul pe care poliþistul l-a fãcut la Servi-
ciul Judeþean Anticorupþie Dolj. Agen-
tul Cãtãlin Cicã a decalarat cã Pelea
insistã sã primeascã bani pentru a-ºi
scãpa nepotul de dosarul penal întoc-
mit de poliþiºti. Insistenþele bãrbatului
erau întemeiate în condiþiile în care
nepotul sãu este în perioada de supra-
veghere, pentru cã are deja la activ o
condamnare la 3 luni de închisoare cu
suspendare pe o perioadã de 2 ani ºi 3
luni, tot pentru conducere fãrã permis.

“În fapt, la data de 25.02.2013,
agentul de poliþie C. M. C. (n.r.-Cãtã-
lin Ciucã) a sesizat S.J.A. Dolj cu pri-
vire la faptul cã cetãþeanul P. M.  (n.r.
-Pelea Marin) i-a oferit suma de 2.000
lei pentru soluþionarea favorabilã a
dosarului în care era cercetat I. V.

(n.r.- Icã Vasile), acesta aflându-se în
suspendarea executãrii unei pedep-
se cu închisoarea, pentru o faptã si-
milarã comisã ºi constatatã anterior.
Poliþistul a refuzat categoric aceastã
ofertã ºi a sesizat de îndatã conduce-
rea I.P.J. Dolj ºi D.G.A. – S.J.A. Dolj”,
se aratã în comunicatul dat publicitãþii
ieri, de Direcþia Generalã Anticorupþie.

Marin Pelea a petrecut noapte în
arestul IPJ Dolj, ieri a fost dus din nou
la Parchet, unde i s-a prezentat materi-
alul probator, apoi a fost dus la Tribu-
nalul Dolj cu propunere de arestare
preventivã. Judecãtorii au admis pro-
punerea procurorilor ºi i-au emis bãr-
batului mandat de arestare pentru 29
de zile, astfel cã acesta s-a întors în
arestul IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

În urma definitivãrii cercetãrilor
efectuate într-un dosar penal aflat
în lucru, poliþiºtii de la Serviciul de
Investigare a Fraudelor Dolj au re-
þinut-o, ieri dupã-amiazã, pe Elena
Pîrvulescu, de 39 de ani din Craio-
va, cercetatã pentru sãvârºirea in-
fracþiunilor de delapidare ºi fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã.
Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
verificãrile efectuate de poliþiºtii de
Investigarea Fraudelor au scos la
ivealã faptul cã, în perioada 2006 –
2010, cât a îndeplinit funcþia de ad-

A sustras peste 300.000 lei din banii locatarilor:

Craioveancã reþinutã pentru delapidare
Poliþiºtii Serviciului de Investigare a Fraudelor au

reþinut-o, ieri dupã-amiazã, pe craioveanca Elena Pîr-
vulescu, de 39 de ani, acuzatã de delapidare. În urma
cercetãrilor, oamenii legii au stabilit cã, în perioada 2006
– 2010, în calitate de administrator al Asociaþiei de Pro-
prietari Nr. 10 Rovine, a sustras peste 300.000 lei din
banii achitaþi de locatari, folosind evidenþã contabilã
dublã. Astãzi va fi prezentatã Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã.

ministrator la Asociaþia
de Proprietari nr. 10 Ro-
vine învinuita ºi-a însu-
ºit din gestiune, în total, suma de
341.747 lei. Femeia tãia locatarilor
chitanþe pentru sumele achitate,
însã în registrul de casã trecea va-
loare mai micã, diferenþa intrând în
buzunarele ei.

“Modalitatea de comitere a fap-
tei a constat în þinerea unei evi-
denþe contabile duble, respectiv
înregistrarea în mod intenþionat în
registrul de casã zilnic a unor sume

mai mici faþã de cele încasate pe
bazã de chitanþã, precum ºi prin
nepreluarea soldurilor zilnice rea-
le”, a declarat comisarul ºef Adri-
an Cãpraru, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj. Femeia va fi prezentatã
astãzi Parchetului de pe lângã Ju-
decatoria Craiova ºi instanþei, cu
propunere de arestare preventivã
pe 29 de zile.

CARMEN ZUICAN

Astãzi, în intervalul orar 14.30 –
16.30, efective din cadrul Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean Dolj, I.P.J.
Dolj – Poliþia Municipiului Craiova,
Poliþia Localã Craiova ºi specialiºti din
cadrul I.S.U. Dolj vor asigura mãsuri-
le de ordine publicã ºi protecþia parti-
cipanþilor la mitingul de protest orga-
nizat de cãtre reprezentanþii Sindica-

Mãsuri de ordine pentru protestul
factorilor poºtali din Craiova

tului Lucrãtorilor Poºtali
din România - Filiala
Dolj. Mitingul de protest
se va desfãºura pe es-
planada Parcului Tinere-

tului, organizatorii anticipând partici-
parea unui numãr de aproximativ 100
de persoane. Jandarmii doljeni vor asi-
gura mãsurile de ordine publicã ºi pro-
tecþia participanþilor pe întreaga pe-
rioadã de desfãºurare a evenimentu-
lui, prin activitãþi specifice, în vederea
prevenirii oricãror acte de tulburare a
ordinii publice ºi asigurarea unui cli-

mat civic corespunzãtor desfãºurãrii
activitãþilor publice.

„Inspectoratul de Jandarmi Jude-
þean Dolj face apel cãtre toþi partici-
panþii, precum ºi la toþi cetãþenii care
se vor afla în zona manifestãrii, sã ad-
opte un comportament civilizat, sã res-
pecte prevederile legilor în vigoare ºi
indicaþiile forþelor de ordine pentru
menþinerea ordinii ºi liniºtii publice pe
tot parcursul desfãºurãrii manifestã-
rii”, a declarat cpt. Ion Þapu, ofiþerul
de presã al IJJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Poºtaºii craioveni organizeazã, astãzi, un miting de protest
pe esplanada Parcului Tineretului din municipiu, ordinea ºi
liniºtea publicã pe parcursul celor douã ore, cât au anunþat

organizatorii cã va dura manifestarea, urmând sã fie asigura-
te de jandarmii IJJ Dolj, împreunã cu poliþiºtii IPJ Dolj,
agenþi ai Poliþiei Locale Craiova ºi lucrãtori ai ISU Dolj.

Ieri, dar ºi astãzi douã grupuri de
persoane private de libertate de la
Penitenciarul de Minori ºi Tineri
(PMT) din Craiova viziteazã Muzeul
Olteniei din Craiova.

Evenimentul face parte din seria
de activitãþi ce se desfãºoarã sub ti-
tulatura „Dezvoltare personalã” de-
rulate de voluntari de la Casa de Cul-
turã a Sindicatelor din Craiova în ca-
drul penitenciarului. Cele douã gru-
puri de tineri vor fi îndrumate în lu-
mea astrelor în cadrul expoziþiei per-
manente „Universul ºi sistemul nos-
tru solar”.

Parteneriatul dintre Penitenciarul
de Minori ºi Tineri ºi Casa de Cultu-
rã a Sindicatelor are drept principal
obiectiv implicarea persoanelor pri-
vate de libertate, atât minori ºi tineri
– în activitãþi menite sã le dezvolte
aptitudinile de relaþionare ºi compor-
tament în beneficiul dezvoltãrii unor
relaþii sociale de bunã convieþuire,
în respect pentru semeni ºi pentru
norme.

„Menþinerea legãturii permanen-
te cu valorile sociale ºi culturale pre-

cum ºi  cu membrii comunitãþii con-
tribuie la sporirea ºanselor de reinte-
grare socialã a tinerilor dupã execu-
tarea pedepselor privative de liber-
tate”, a declarat Daniel Barbu, purtã-
tor de cuvânt al Penitenciarului de
Minori ºi Tineri din Craiova.

În vizitã la expoziþia permanentã
„Universul ºi sistemul nostru solar”

În cadrul activitãþii desfãºurate la
Muzeul Olteniei, un grup de ºapte
persoane private de libertate clasifi-
cate în regim închis au vizitat expozi-
þia permanentã „Universul ºi siste-
mul nostru solar”, ieri, urmând ca as-
tãzi un alt grup de tineri clasificaþi în
regim semi-deschis sã se familiarize-
ze cu tainele Universului.

În perioada urmãtoare, acest gen
de activitãþi în comunitate va conti-
nua prin organizarea unor eveni-
mente în cadrul proiectelor derulate
de Penitenciarul de Minori ºi Tineri
Craiova alãturi de partenerii din co-
munitate.

RADU ILICEANU
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Tsunami-ul care a făcut ravagii
pe scena politică italiană se cheamă
fostul comediant Beppe Grillo.
Chiar dacă Pier Luigi Bersani, lide-
rul democraţilor (PD), practică eu-
femismul, „ţara se găseşte într-o
situaţie foarte delicată”, acesta ştie
că uşor nu-i va fi să formeze un
nou guvern. Cât priveşte reîntoar-
cerea la urne, aceasta este văzută
drept catastrofală. Un acord cu li-
derul Mişcării Cinci Stele (M5S),
care s-a afirmat ca principalul par-
tid al ţării (25,5%), devansând toa-
te celelalte formaţiuni politice, sau

MIRCEA CANŢĂR

Italia: Doar o mare coaliţie
poate evita haosul

cu Partidul Poporul Libertăţii, al lui
Silvio Berlusconi, şi coaliţia centristă
a lui Mario Monti, care a realizat
puţin peste 10 procente, pentru a
conlucra, sub numele unei „alian-
ţe naţionale” fondate pe câteva
priorităţi urgente, menită să garan-
teze stabilitatea ţării, este în explo-
rare. Noi alegeri ar putea avea loc
peste un an, după modificarea legii
electorale, considerată una „de coş-
mar”. Dar opţiunile sunt diferite de
la unul la altul, ceea ce întreţine per-
plexitatea. Cum stau, de fapt, lu-
crurile? La Camera Deputaţilor,
coaliţia de centru-stânga, în jurul
Partidului Democrat (PD), al lui Pier
Luigi Bersani, deţine 345 de locuri
din 630 şi implicit majoritatea. Coa-
liţia de dreapta, condusă de Silvio
Berlusconi, liderul PdL, deţine 125
de locuri (21,1%), iar Agenda Monti
pentru Italia (centru-dreapta), 47 de
locuri (10,5%). Mişcarea Cinci Ste-
le a obţinut 109 locuri (25,5%). Mai
complicat stau lucrurile la Senat,
unde Pier Luigi Bersani contează pe
123 de locuri (31,6%), Silvio Ber-

lusconi pe 117 (30,7%), Beppe
Grillo pe 54 (23,8%), iar Mario
Monti pe numai 19 locuri (9,1%).
„Momentul este dramatic. Noi sun-
tem însă conştienţi, a spus Bersani
într-o conferinţă de presă. Ieşirea
Italiei din zona euro ar fi un dezas-
tru. Noi rămânem fideli Europei”.
Negocierile se poartă separat cu fie-
care în parte. Conform prevederi-
lor constituţionale, preşedintele Re-
publicii, Giorgio Napolitano, urma
să-l convoace, ieri, pe Pier Luigi Ber-
sani la Quirinale, după întoarcerea
sa din vizita oficială întreprinsă
marţi în Germania, unde a contra-
mandat o întâlnire cu liderul SPD,
provocând turbulenţe. Ceea ce tre-
buie avut în vedere este faptul că
PD a pierdut 4 milioane de alegă-
tori în raport cu alegerile legislative
din 2008, o bună parte în favoarea
formaţiei lui Beppe Grillo. La Se-
nat, centru-stânga, deşi devansea-
ză dreapta, nu este în măsură să
garanteze o majoritate guvernamen-
tală stabilă, chiar dacă şi-i apropie
pe cei 18 senatori aleşi pe lista pre-

mierului de până acum,  Mario
Monti. O alianţă cu Grillo ar părea
logică. Numai că Nichi Vendola,
aliatul lui Bersani din partea extre-
mei stângi, exclude orice mare coa-
liţie cu dreapta. Pe de altă parte, ex-
comicul Beppe Grillo, care se afir-
mă ca un formidabil tribun, ar pă-
rea un pic favorabil compromisu-
lui, convins că în 6 luni „ne reîn-
toarcem la urne, iar votul din ulti-
mul week-end n-a fost decât o re-
petiţie generală”. Berlusconi (76
de ani) se păstrează prudent şi evită
a se pronunţa în privinţa viitoarelor
alianţe. El ştie că o ţară inguvernabi-
lă nu convine nimănui. Rămâne ui-
mit de propriul scor. „Aţi văzut, noi
suntem vii”. Fără să fi intrat în sce-
nă Mario Monti, „Il Cavaliere” ar fi
repurtat a şasea sa victorie electora-
lă. Se vorbeşte şi de victimele scru-
tinului, una dintre ele fiind preşedin-
tele Camerei Deputaţilor, Gianfran-
co Fini, mereu ales timp de 20 de
ani, apoi liderul extremei-drepte,
Francesco Storace, candidat la pre-
şedinţia regiunii Latium, radicalul

Ema Bonino, vicepreşedinte al Se-
natului, ex-magistratul anticorupţie
Antonio Di Pietro, un substitut de
Palermo aflat pe lista extremei stângi,
Antonio Ingroia. Dar mai sunt şi al-
ţii. M5S contează pe 165 de aleşi şi
comicul reconvertit în politician şi-
a axat campania pe denunţarea „eli-
telor” proeuropene şi a unei clase po-
litice „corupte”, reproducând la o
altă manieră discursul grecului Ale-
xis Tsipras, liderul Syriza. Se poate
vorbi deja şi de o ieşire din scenă a
lui Monti, un fost premier care a
eşuat, alături de preşedintele BCE,
Mario Draghi, şi ministrul Finanţe-
lor, Vittorio Grili. Italia are o datorie
de 2.000 de miliarde de euro, ceea
ce înseamnă 127% din PIB. Se
vorbeşte cu îngrijorare de găsirea
a 400 de miliarde de euro în 2013,
aproape 20% din datoria italiană,
dar deja politicienii şi-au pierdut
credibilitatea dacă electoratul ita-
lian a donat mai mult de 50% din
locurile senatoriale la doi bufoni,
un fost artist şi un obsedat sexual,
ambii cu un mesaj periculos.

Printre măsurile întreprinse de APIA Dolj
pentru informarea cetăţenilor cu privire la
demararea Campaniei de primire a cererilor
de sprijin pe suprafaţă 2013 amintim că toa-
te primăriile din judeţ, unde au fost invitaţi
atât fermieri, cât şi personalul din primării
cu atribuţii în agricultură (agenţii agricoli).
În cadrul acestor sesiuni de informare se vor
prezenta: spotul video, materiale informati-
ve (afişe, pliante, model cerere de sprijin,
conţinând informaţii cu privire la conţinutul
Cererii de sprijin în anul 2013, condiţiile ce
trebuiesc a fi îndeplinite, cum să se identifi-
ce corect parcela cu IPA Online, ce sprijin
financiar poate fi primit, telverde, locul şi
data depunerii cererii de sprijin etc.). De ase-
menea vor fi instruiţi blibliotecarii (Proiectul
Biblionet) cu privire la accesarea cererii în
sistem IPA Online.
Schemele şi măsurile de sprijin

În anul 2013, din fondurile europene
Fondul European pentru Garantare în Agri-
cultură (F.E.G.A.), Fondul European pen-
tru Agric ultură ş i Dezvoltare Rurală
(F.E.A.D.R.) şi bugetul naţional se acordă
fermierilor plăţi în cadrul următoarelor sche-
me şi măsuri de sprijin: schema de plată uni-
că pe suprafaţă (S.A.P.S.); plăţi naţionale di-
recte complementare (PNDC); PNDC 1–
culturi în teren arabil; PNDC 2–in pentru fi-
bră; PNDC 3–cânepă pentru fibră; PNDC

În cadrul Colegiului Prefectural de ieri, di-
rectorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pen-
tru Agricultură Dolj, Carmen Benga, a prezen-
tat un raport cu o serie de acţiuni întreprinse
pentru informarea autorităţilor locale cu pri-
vire la demararea Campaniei de primire a ce-

rerilor de sprijin pe suprafaţă 2013. Pentru
buna desfăşurare a Campaniei de depunere a
cererilor de sprijin 2013, unul dintre cele mai
importante obiective ale APIA înaintea dema-
rării acesteia este informarea/instruirea tutu-
ror persoanelor implicate în această activitate.

4–tutun; PNDC
5–hamei; PNDC

6–sfeclă de zahăr; schema de plată separată
pentru zahăr; schema de sprijin pentru orez
din zonele defavorizate altele dec ât zona
montană; plăţi compensatorii pentru măsu-
rile de dezvoltare rurală; măsura 2.1.1-plăţi
compensatorii pentru zonele montane defa-
vorizate–ZMD; măsura 2.1.2-plăţi compen-
satorii pentru zonele specific şi semnificativ
defavorizate din punc t de vedere natural–
ZSD şi ZDS; măsura 2.1.4-plăţi
de agro-mediu.
Beneficiarii rentei viagere pentru
suprafeţele arendate/ înstrăinate,
nu beneficiază de plăţi

Schema de plată unică pe su-
prafaţă SAPS constă în acordarea
unei sume uniforme pe hectar, de-
cuplată total de producţie. Sursa
de finanţare se asigură din FEGA.
Beneficiarii plăţilor directe pot fi
persoanele fizice şi/sau persoanele
juridice care utilizează terenul agri-
col pentru care solicită plata, în ca-
litate de proprietari, arendaşi, con-
cesionari, asociaţi administratori în cadrul aso-
ciaţiilor în participaţiune, locatari sau altele ase-
menea. Aceştia trebuie să fie înscrişi în Re-
gistrul unic de identificare - RUI (element
component al Sistemului Integrat de Admi-
nistrare şi Control-I.A.C.S.), administrat de
APIA, să depună o cerere unică de plată pe su-

prafaţă în termen şi să îndeplinească condiţiile
generale de eligibilitate.  Beneficiarii rentei via-
gere pentru suprafeţele arendate/ înstrăinate, nu
beneficiază de plăţi directe pentru acestea.
Criteriile de eligibilitate pe care trebuie
să le îndeplinească beneficiarii

Prin intermediul obiectivelor strategice pro-
puse în Axa 2 Programului Naţional de Dez-
voltare Rurală 200–2013 (P.N.D.R.)–Îmbu-
nătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin

utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi
forestiere se urmăreşte, printre altele, asigu-
rarea utilizării continue a terenurilor agricole,
conservarea şi îmbunătăţirea stării resurselor
naturale şi a habitatelor. În acest sens, trebuie
să se asigure utilizarea continuă a terenurilor
agricole, prin aceasta contribuind la menţine-

rea viabilităţii comunităţilor rurale şi introdu-
cerea sau continuarea aplicării metodelor agri-
cole de producţie compatibile cu protecţia şi
îmbunătăţirea stării biodiversităţii, solului, apei
şi calităţii aerului.

„Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să
le îndeplinească beneficiarii sunt următoare-
le: să depună în termen la APIA cererea unică
de plată pe suprafaţă 2013: să se angajeze că
vor continua activităţile agricole timp de 5 ani
de la data efectuării primei plăţi aferente acestei

măsuri prin semnarea părţii III.1 Anga-
jamente şi Declaraţii din formularul de
cerere unică de plată pe suprafaţă; să res-
pecte G.A.E.C. şi S.M.R. pe toată su-
prafaţa agricolă a fermei şi pe toată du-
rata angajamentului; să exploateze un te-
ren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1
ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie
de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezi-
lor, culturilor de hamei, pepinierelor po-
micole, pepinierelor viticole, arbuştilor
fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei tre-
buie să fie de cel puţin 0,1 ha; să utilizeze
cel puţin o parcelă în UAT-urile delimita-
te ca fiind eligibile pentru această măsu-
ră conform Anexei 4A din P.N.D.R. 2007-

2013;  în cazul utilizării păşunilor comunale,
dreptul de utilizare al fermierilor este dat de
încheierea unui contract de păşunat între fer-
mieri şi administratorii păşunilor comunale
indiferent de tipul contractului”, a spus di-
rectorul APIA Dolj, Carmen Benga.

MARIN TURCITU

APIA Dolj se pregăteşte pentru primirea
cererilor de sprijin pe suprafaţă
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Reprezentanþii Casei de Asigu-
rãri de Sãnãtate (CAS) Dolj au
anunþat cã în urmãtoarea perioadã
furnizorii de servicii medicale vor
fi invitaþi la sediul instituþiei pentru
a încheia actele adiþionale. Acestea
vor fi semnate conform contractu-
lui cadru ºi normelor metodologi-
ce din 2012. „Aºteptãm publica-
rea noului contract-cadru în vede-
rea demarãrii procesului de con-
tractarea cu furnizorii de servicii
medicale”, a precizat Alina Tãnã-
sescu, directorul Casei de Asigu-
rãri de Sãnãtate Dolj.

În altã ordine de idei, conduce-
rea Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate a anunþat deblocarea pro-
iectului privind „Dosarul electro-
nic al pacientului”, un program care
ar urma sã aducã mai multã trans-
parenþã, eficienþã ºi control în sis-
temul asigurãrilor sociale de sãnã-
tate. Sistemul pus la punct cu aju-
torul fondurilor europene asigurã
baza concretã pentru politicile de
sãnãtate la nivel naþional, preveni-
rea fraudelor ºi creºterea calitãþii
serviciilor _rimate de fiecare pa-
cient.

„Dosarul electronic”
al pacienþilor a fost deblocat
Începând din luna iulie a anului

trecut a fost introdusã reþeta elec-
tronicã, devenitã între timp obliga-
torie, iar cardul electronic de sã-
nãtate va fi implementat odatã cu
primirea cu primirea filei de buget
de la Ministerul Sãnãtãþii. Toate
acestea vor întregi proiectele stra-
tegice pentru care Casa Naþionalã
de Asigurãri de Sãnãtate ºi-a asu-
mat implementarea, conform stra-
tegiei de e-Sãnãtate promovatã de
Comisia Europeanã.

Autoritãþile sanitare se aºteaptã,
astfel, sã obþinã o infrastructurã in-
formaþionalã care sã permitã eficien-
tizarea sistemului de Sãnãtate ºi eli-
minarea pe cât posibil a erorilor uma-
ne. Informatizarea sistemului de sã-
nãtate nu presupune doar implemen-
tarea unui sistem informatic, ci ºi
adaptarea cadrului legal astfel încât
sã suporte facilitãþile sistemului fãrã a
crea tensiuni între pacienþi ºi cadrele
medicale, dar ºi alinierea proceduri-
lor din domeniul sãnãtãþii cu noua per-
spectivã a sistemului informatizat.

„Dosarul electronic” este finan-
þat prin Programul Operaþional Sec-
torial - Creºterea Competitivitãþii
Economice (POSCCE) ºi Progra-
mul Operaþional - Dezvoltarea Ca-
pacitãþii Administrative (PODCA).

RADU ILICEANU

CAS Dolj încheie actele adiþionale
cu furnizorii de servicii medicale

În organizarea Fotoclubului „Mi-
hai Dan-Cãlinescu”, la Galeriile de
Artã ale Cercului Militar Craiova are
loc astãzi, ora 19.00, vernisajul ex-
poziþiei celei de-a 25-a promoþii de
absolvenþi ai Cursului de Tehnicã ºi
Artã Fotograficã (lector: Mircea An-
ghel – A.FIAP). Iniþiat încã din anul
1999, acest curs a fost absolvit pânã
în prezent de 597 de tineri, iar 18
dintre aceºtia au abordat cursurile
unor instituþii de învãþãmânt superi-
or cu profil fotografic, atât în þarã,
cât ºi peste hotare.

Actuala promoþie cuprinde
26 de absolvenþi: Anton Bog-
dan Cristian, Badea Cristina-
Ralu, Burciu Diana-Adina, Ce-
poiu Roxana Maria, Cioploiu
Oana-Cristina, Cioploiu Iulian,
Ciurlin Ionela-Denisa, Con-
stantinescu Anca, Demetres-
cu Cristian-Costin, Enache
Florin, Grujdin Cãtãlina, Miti-
telu Larisa-Flori, Mogoº Ca-
rina, Niculae Andreea-Monica,
Pãtru Andreea Camelia, Pãun
Alina, Pãun Simona, Popa An-
drei-Cosmin, Staicu Sorin,
Stãncuþ Iosif-Theodor, ªtefan
Bogdan-Sabin, Tomºa Laura,
Urlan Gabriela-Manuela, Urzi-
ceanu Laurenþiu-Ionuþ, Vãdu-
va Elena-Irina, Vornicescu
Roxana-ªtefania.

Aceºtia prezintã publicului
321 de lucrãri fotografice, alb-

negru ºi color, realizate pe timpul cur-
sului ºi care abordeazã un numãr im-
presionant de tematici, tehnici ºi ge-
nuri ale artei. „Specific acestei pro-
moþii este numãrul foarte mare
portrete, abordate în maniere, teh-
nici, locaþii ºi iluminãri diferite”, a
precizat Mircea Anghel. Acesta a
adãugat cã cei interesaþi de cursurile
foto pot obþine mai multe detalii la
numerele de telefon 072.31.89.746,
0761.23.44.20 ºi 0744.61.33.37.

MAGDA BRATU

Expoziþie a celei de-a 25-a
promoþii de absolvenþi ai Cursului

de Tehnicã ºi Artã Fotograficã

Uneori chiar ºi salvatorii au ne-
voie de ajutor, de aceea ghidul oferã
toate informaþiile necesare pentru ca
gestul tãu sã facã diferenþa între via-
þã ºi moarte. “Viaþa ne poartã deseori
în contexte neprevazute, în care este
foarte important sã acþionam prompt.
Într-o situaþie limitã, ce implicã ris-
curi majore, este vital sã ºtim sã
acordam primul ajutor corect. Prin
lansarea acestei aplicaþii extindem aria
de diseminare a informaþiilor, în acest
domeniu de tradiþie al Crucii Roºii
Române, ºi oferim acces larg la teh-
nicile de acordare a primului ajutor
de bazã prin intermediul unui suport
modern ºi accesibil”, a declarat
Mihaela Geoanã, Preºedinte al
Societãþii Naþionale de Cruce Roºie
din România.

Secþiunea “Urgenþe”,
cea mai utilizatã

Aplicaþia de prim ajutor are o in-
terfaþã practicã ºi un meniu care
oferã posibilitatea navigãrii uºoare
ºi rapide. Cele douã secþiuni dispo-
nibile “Învaþã” ºi “Urgenþe” ghidea-
zã utilizatorii cãtre tipul de conþinut
solicitat: informaþie care ajutã în
identificarea problemei, respectiv
informaþie ce explicã modul de ac-
þiune odatã ce problema a fost iden-

tificatã. Secþiunea „Învaþã” prezin-
tã diverse situaþii care necesitã o
intervenþie de prim ajutor. Pentru
fiecare dintre acestea, aplicaþia con-
tribuie la înþelegerea ºi recunoaºte-
rea problemei, iar instrucþiunile ex-
plicã modul de acþiune. De aseme-
nea, este disponibilã “secþiunea de
studiu” despre cei patru paºi esen-
þiali în acordarea primului ajutor,
precum ºi opþiunea de apelare la
numãrul de urgenþã 112 însoþitã de
indicaþii despre informaþiile esenþi-
ale care trebuie oferite îm momen-
tul solicitãrii ajutorului medical spe-

cializat. Secþiunea „Urgenþe” este
poate cea mai importantã, aceasta
cuprinzând cele mai frecvente  po-
sibilele cazuri de accidente ºi in-
strucþiuni pas cu pas menite sã aju-
te efectiv în momentul în care sal-
vatorul oferã primul ajutor într-o
situaþie de crizã. De asemenea, ser-
viciul de urgenþã 112 poate fi apelat
direct din aceastã secþiune.

Înscriere directã la cursurile
de prim ajutor

Aplicaþia de prim ajutor este dis-
ponibilã doar pentru iPhone, iar pen-

tru fiecare descãrcare real,- hyper-
market doneazã 2 euro cãtre Cru-
cea Roºie Românã pentru înfiinþa-
rea Punctelor de Prim Ajutor în zo-
nele izolate ale þãrii, pentru primele
1.000 de descãrcãri. În plus, ghi-
dul vã permite înscrierea directã la
cursurile de prim ajutor organizate
de Crucea Roºie în oraºul dumnea-
voastrã. “În România, numãrul uti-
lizatorilor de telefoane smart creºte
în fiecare zi. La fel si numãrul apli-
caþiilor de tot felul, care fie ne rela-
xeazã, ne informeazã sau pur ºi sim-

Crucea Roºie Românã a anunþat lansa-
rea aplicaþiei de prim ajutor disponibilã
pe telefonul mobil Iphone destinatã in-
struirii în acordarea primului ajutor. Pen-

tru cã înþelege importanþa acordãrii pri-
mului ajutor, Crucea Roºie aduce un spri-
jin fiecãruia dintre noi care, la un moment
dat, se poate afla în rolul salvatorului.

Crucea Roºie lanseazã aplicaþia de prim ajutorCrucea Roºie lanseazã aplicaþia de prim ajutorCrucea Roºie lanseazã aplicaþia de prim ajutorCrucea Roºie lanseazã aplicaþia de prim ajutorCrucea Roºie lanseazã aplicaþia de prim ajutor
disponibilã pe telefonul mobildisponibilã pe telefonul mobildisponibilã pe telefonul mobildisponibilã pe telefonul mobildisponibilã pe telefonul mobil

plu ne þin conectaþi. Aplicaþia pe care
o propune Crucea Roºie însã ne
poate salva viaþa sau ne poate învã-
þa sã o salvãm noi pe a cuiva. Un
motiv destul de bun pentru a avea
aceasta aplicaþie la îndemânã în te-
lefonul nostru. real,- România se
alãtura cu mult entuziasm în acest
program, pentru ca este unul de vi-
itor ºi pentru ca susþinem proiecte-
le de prim ajutor în general.„ spune
Michel Lamoot, Director General
real,- România.

ALINA DRÃGHICI
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Preºedintele Camerei
Deputaþilor a apreciat dispo-
nibilitatea, expertiza ºi spriji-
nul oferite de Reprezentantul
UNICEF în Romania, în
vederea cooperãrii la nivelul
comisiilor parlamentare,
pentru atingerea tuturor
obiectivelor Programului de
þarã al UNICEF pentru
România. „Parlamentul
României considerã foarte
important faptul cã UNICEF
se implicã activ în colabora-
rea interinstituþionalã, cu

scopul de a promova drepturi-
le copilului. Problema copiilor
reprezintã o temã de maximã
importanþã pentru societatea
noastrã, în actualul context.
Împreunã trebuie sã gãsim
noi mijloace de sprijinire a
copiilor, mai ales a acelora ai
cãror pãrinþi lucreazã în
strãinãtate, aceºtia reprezen-
tând o prioritate pentru care
trebuie sã avem o atenþie
deosebitã. Având în vedere
recentele alegeri parlamenta-
re din România ºi faptul cã

parlamentari noi fac parte din
comisiile de specialitate, vom
propune familiarizarea aces-
tora cu procedurile legislative
în domeniul respectãrii drep-
turilor copilului prin difuzarea
manualului pentru parlamen-
tari privind protecþia copilului,
elaborat de UNICEF ºi
Uniunea Interparlamentarã”,
a declarat Valeriu Zgonea.

Valeriu Zgonea a subliniat
necesitatea cooperãrii cu
autoritãþile publice, societatea
civilã, organizaþiile internaþio-

nale ºi sectorul privat pentru
promovarea drepturilor
copilului ºi reducerea dispari-
tãþilor, la nivel naþional ºi
local. 

În acest context, reprezen-
tantul UNICEF în România a
pus accent pe dezvoltarea
capacitãþii instituþionale, în

special la nivel local, pentru
îmbunãtãþirea accesului
copiilor marginalizaþi la
educaþie, a dezvoltãrii educa-
þionale timpurii, a serviciilor
publice de protecþie socialã ºi
de sãnãtate.

MARIN TURCITU

Preºedintele Camerei Deputaþilor,
Valeriu Zgonea, a avut, ieri, o între-
vedere cu Sandie Blanchet, repre-
zentantul UNICEF în România. În
cadrul discuþiilor, au fost analizate

aspecte privind colaborarea interin-
stituþionalã ºi coordonarea eforturi-
lor în abordarea eficientã a strate-
giei naþionale în domeniul protecþiei
ºi promovãrii drepturilor copilului.

Valeriu Zgonea s-a întâlnit cu Sandie Blanchet,
reprezentantul UNICEF în România

GFR deþine o importantã cotã din
piaþa de transport feroviar din Româ-
nia, fiind urmãtorul operator feroviat
de transport marfã dupã compania de
stat. Anul trecut, GFR a transportat
peste un milion de tone nete lunar.
Compania manageriazã în prezent o
flotã de 325 de locomotive ºi peste
13.500 de vagoane. Printre cei mai im-
portanþi clienþi ai GFR se numãrã Rom-
petrol, OMV Petrom, Lukoil, Conpet,
Holcim, Lafarge, Arcelor Mittal, Da-
cia-Renault ºi Butan Gas. Proprieta-

rul lui Grampet Grup este omul de afa-
ceri Gruia Stoica.

La Reloc s-au fãcut sute de angajãri

Acesta ºi-a consolidat ºi mai mult
prezenþa pe piaþa româneascã prin achi-
zitia a douã firme importante din do-
meniu, Electroputere Craiova ºi Reloc
SA. Negocierile pentru preluarea Elec-
troputere au durat peste ºase luni, iar
suma pentru care s-a efectuat tranz-
acþia a rãmas confidenþialã. Mai exact,
GFR a preluat producþia de locomoti-

ve a Electroputere Craiova la sfârºitul
lui 2012, aceasta urmând sã îºi schim-
be numele în Electroputere VFU SA.
În plus, prin cumpãrarea SC. Reloc
S.A. Craiova, Grampet va avea acces
direct la activitatea de reparaþii de lo-
comotive ºi material rulant, desfãºura-
tã de aceasta. Reloc Craiova a anga-
jat peste 400 de oameni dupã prelua-
rea de cãtre antreprenorul gãlãþean.

Douã noi case de expediþii,
în Kazakhstan ºi China

Grampet deþine, de asemenea, ºi Rol-
ling Stock Company, care are ca ob-
iect de activitate închirierea de vagoa-
ne ºi locomotive, dar ºi societatea
Trans Expedition Feroviar, care se ocu-
pã cu producerea ºi comercializarea

pieselor de schimb pentru vagoane.
Casele de expediþie din România,
Ucraina, Republica Moldova, Serbia,
Muntenegru, Germania,  valorificã po-
tenþialul, aria de acoperire ºi experi-
enþa operatorilor de transport feroviar
ºi de logisticã din cadrul grupului. În
perioada urmãtoare, Grampet Group îºi
va extinde activitatea pe pieþele din
Cehia, Slovacia ºi Grecia. Totodatã, au
fost iniþiate ºi procedurile de înfiinþare
a douã noi case de expediþii, în Kazak-
hstan ºi China. Astfel, Grampet va pu-
tea oferi clienþilor sãi servicii de trans-
port feroviar ºi logisticã, prin interme-
diul companiilor membre, pe rutele
care leagã Marea Nordului de Marea
Adriaticã ºi Marea Neagrã.

MARGA BULUGEAN

Grampet Group este cel mai mare grup feroviar privat
din România ºi din sud-estul Europei. S-a înfiinþat în 1999
iar în ultimii ani grupul ºi-a extins activitatea, în pre-
zent, derulând afaceri  în România, Bulgaria, Ungaria,
Germania, Austria, Serbia, Muntenegru, Ucraina ºi Re-
publica Moldova. Grampet deþine cel mai mare operator
feroviar privat din România, Grup Feroviar Român. De
curând, grupul s-a extins ºi în Austria, prin compania
Grampetcargo Austria, care oferã servicii de transport
feroviar ºi servicii logistice.

Grampet Grup continuã sã se extindãGrampet Grup continuã sã se extindãGrampet Grup continuã sã se extindãGrampet Grup continuã sã se extindãGrampet Grup continuã sã se extindã
Dupã ce a preluat Reloc ºi Electroputere Craiova

Printre proiectele importante derulate în ultima vreme de GFR se numãrã
primul curs practid de instruire RID pentru vagoanele care asigurã transpor-
tul mãrfurilor periculoase. Cu acest prilej, GFR a inaugurat vagonul-ºcoalã
destinat pregãtirii personalului care deserveºte acest tip de transport. Aces-
ta este primul de acest fel din România ºi al doilea în Europa de Est, iar
costurile producþiei s-au ridicat la 40.000 euro. Cursul a fost organizat în
colaborare cu Departamentul Logisticã al Rafinãriei Petrom, în remiza de
locomotive a GFR din staþia Brazi.



joi, 28 februarie 20138 / cuvântul libertăţii cultură
Pagină realizată de MAGDA BRATU

„Sunt toate ingredientele
pentru ceea ce se profilează
a fi un succes”

„Deschidem al XII-lea eveniment
din seria Târgurilor GAUDEAMUS
la Craiova şi toate ingredientele pen-
tru ceea ce se profilează a fi un suc-
ces după părerea mea sunt: partene-
rii noştri de la Radio „Oltenia”, auto-
rităţile locale, acest foaier minunat al
teatrului, atât de generos şi de cald,

pe care nicăieri în ţară nu-l avem –
suntem obligaţi, la Cluj-Napoca şi la
Timişoara, să organ izăm Târgul în
pavilioane expoziţionale mobile. Cra-
iova este locul de unde porneş te
Caravana GAUDEAMUS, iar dacă
aici Târgul merge bine, înseamnă că
tot anul va fi presărat cu succese ale
expozanţ ilor, în p rimul rând , şi ale
noastre, ale organizatorilor”, a decla-
rat, ieri, la deschiderea oficială a eve-
nimentului, directorul executiv al Târ-
gului, Vladimir Epstein.

În  premieră, Târgul GAUDEA-
MUS aduce în atenţie o dublă an i-
versare a legăturii s peciale în tre
carte şi radio, care va fi s ărbătorită
pe durata înt regu lui an: 20 de ani
de la prima ediţie a Târgulu i GAU-
DEAMUS şi 85 de an i de Radio
România, a reamintit, cu acelaşi p ri-
lej, Mircea Pospai, redactor-şef al
Radio  „Olten ia”. „Târgul de aici
es te, dincolo de vânzarea de carte,
suma unor evenimente culturale. Să
ai 30-40 de lansări de cărţi, dezba-
teri, un concurs de lectură, p rezen-

Hai la Târg! Cărţi-mărţişor de la GAUDEAMUS!
Cărţi pentru toate vârstele şi gusturile, litera-

tură contemporană de ficţiune, memorii şi jurna-
le, biografii, cărţi de poezie, artă, gastronomie,
timp liber, studii academice şi de specialitate în
diferite domenii, de la psihologie şi psihanaliză la
economie, medicină şi ştiinţe exacte, majorita-
tea cu preţuri promoţionale, îşi aşteaptă cititorii
la sărbătoarea cărţii-mărţişor! Le găsiţi, desigur,
la Târgul de Carte GAUDEAMUS, organizat, în
perioada 27 februarie – 3 martie, în foaierul Tea-
trului Naţional „Marin Sorescu”! Deschiderea
oficială a celei de-a XII-a ediţii a avut loc, ieri,
bun venit urându-le expozanţilor şi publicului re-

prezentanţii organizatorilor – Radio România şi
Radio „Oltenia” Craiova –, ai autorităţilor publi-
ce şi ai unor instituţii de cultură locale. Până du-
minică, Târgul este locul de întâlnire al profesio-
niştilor cărţii, editorilor, tipografilor, distribuito-
rilor de carte, librarilor, dar şi al autorilor, critici-
lor literari şi traducătorilor, invitaţi în cadrul ce-
lor peste 30 de evenimente culturale, în princi-
pal lansări şi prezentări de cărţi, dar şi dezbateri
şi concursuri. Târgul poate fi vizitat zilnic, până
sâmbătă, între orele 10.00 şi 18.00, iar duminică
– zi în care vor fi decernate Premiile GAUDEA-
MUS –, de la 10.00 la 14.00, intrarea fiind liberă.

Programul zilei:
 Ora 10.00, Editura „Universitaria” Craiova, foaier etaj – Prima apariţie

din colecţia „Repere”, coordonată de prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, rector al
Universităţii din Craiova: „Democraţia post-totalitară”, autor Jean-Pierre Le
Goff, traducere Diana Dănişor. Invitaţi: asist. univ. dr. Mădălin Ticu, lect. univ. dr.
Mădălina Nica.
 Ora 10.30, Editura „Universitaria” Craiova, foaier etaj – A doua apari-

ţie din colecţia „Repere”: „Statul de drept”, autor Jacques Chevalier, traducere
Diana Dănişor. Invitaţi: asist. univ. dr. Mădălin Ticu, lect. univ. dr. Mădălina Nica.
 Ora 11.00 – 12.00, Radio „Oltenia” Craiova şi Editura „MJM”, foaier

etaj – Lansarea volumelor „La masa presei” şi „Ţie, doamna mea”, autor Octa-
vian Dobrişan. Moderator: Nadia Deciu, redactor Radio „Oltenia”. Invitaţi: conf.
univ. dr. Gabriel Coşoveanu – preşedintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor
din România, prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic –  critic literar, prof. Nicolae Marines-
cu – directorul revistei culturale „Mozaicul”, Jean Băileşteanu – scriitor şi editor,
prof. Florin Stama – jurnalist şi scriitor, lect. univ. dr. Davian Vlad – redactor Radio
„Oltenia”, conf. univ. dr. Ioan Dănilă –  Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile
Alecsandri” din Bacău.
 Ora 12.00 – 13.00, Editura „Aius”, foaier etaj – Lansarea cărţilor „Ion

Caraion. Sfârşitul continuu III” şi „Iubita lui Kirillov” (versuri), autor Aurelian
Zisu. Invitaţi: Gabriel Coşoveanu, Liliana Gavrilă şi Petrişor Militaru. Moderator:
Nicolae Marinescu.
 Ora 13.00 – 14.00, Editura „Aius”, foaier etaj – Lansarea cărţii „Ch.

Laugier, medic şi etnograf ”, autor Adrian Michiduţă. Invitaţi: Iuliana Gheorghe,
Amelia Etegan şi Marian Niţă. Moderator: Luiza Mitu.
 Ora 14.00 – 15.00, Radio „Oltenia” şi Departamentul de limbi romanice

şi comunicare – Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, foaier etaj –
Lansarea volumelor „Analele Universităţii din Craiova, seria Langues et littera-
tures romanes”, 2012; „Analele Universităţii din Craiova. Seria Comunicare.
Media”, 2012; „La formation professionnelle des futurs enseignants de FLE:
enjeux et stratégies dans la zone Europe centrale et orientale Actes du Séminaire
International Universitaire de Recherche, Craiova, du 9 au 10 juillet”, 2012,
autori Daniela Dincă, Camelia Manolescu (éds.). Invitaţi: conf. univ. dr. Cecilia
Condei, conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin, conf. univ. dr. Dana Dincă. Modera-
tor: conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin. Transmisiune directă la Radio „Oltenia”.
 Ora 15.00 – 16.00, Radio „Oltenia” şi Facultatea de Educaţie fizică şi

Sport, Universitatea din Craiova, foaier etaj – Emisiune-dezbatere, sub genericul
„Cartea susţine sportul, sportul susţine cartea”. Lansarea cărţilor „Inteligenţa
motrică şi rolul ei în maximizarea performanţelor sportive”, de lect. univ. dr.
Germina Cosma;  „Gimnastica”, de prof. univ. dr. Dorina Orţănescu; „Optimiza-
rea condiţiei fizice”, de conf. univ. dr. Costi Nanu. Invitaţi: prof. univ. dr. Marian
Dragomir, prof. univ. dr. Dorina Orţănescu, conf. univ. dr. Costi Nanu, lect. univ.
dr. Germina Cosma, studenţi. Moderatori: Dan Păsărin, redactor Radio „Oltenia”,
şi lect. univ. dr. Germina Cosma.
 Ora 16.00 – 17.00, Editura „Aius”, foaier etaj – Lansarea cărţii „Mono-

grame. Configurări ale prozei româneşti contemporane”, autor Gabriela Gherghi-
şor. Invitaţi: Gabriel Coşoveanu şi Gabriel Nedelea. Moderator: Petrişor Militaru.
 Ora 17.00 – 18.00, Editura „Aius”, foaier etaj – Lansarea cărţii „Lucian

Blaga şi paradigma gândirii europene”. Invitaţi: Ion Munteanu, Maria Dinu şi
Gabriel Nedelea. Moderator: Petrişor Militaru.

Cristinel Iovan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dolj:
«Târgul GAUDEAMUS este o posibilitate pentru craioveni de a vedea

cele mai bune cărţi care au apărut anul trecut. Mie îmi place foarte mult această
denumire de târg. Până la urmă, ea simbolizează un loc, un spaţiu unde oame-
nii pot să vină să vadă ceva. Ce pot vedea craiovenii la o caravană culturală
decât cărţi foarte bune, pot cumpăra în această lună a Mărţişorului o carte pe
care să o ofere cadou. Sunt convins că prezenţa atâtor edituri de prestigiu aici
reprezintă o invitaţie suficientă pentru craioveni de a vizita acest târg şi de a
cumpăra cărţi. Este o invitaţie şi pentru elevi, dar şi pentru părinţi să calce
pragul târgului şi să deschidă orizonturile cunoaşterii pentru copiii lor, cărora
trebuie să le spună mereu că fără o bază culturală solidă nu vor reuşi în viaţă».

 Primarul Lia Olguţa Vasilescu: «Mi-a plăcut să constat
că în acest Târg sunt foarte multe traduceri din literatura uni-
versală. Noi, când eram studenţi, nu am beneficiat de tradu-
cerea acestor cărţi, pe multe le-am citit în original, dar cred că
este mult mai simplu pentru tânăra generaţie să le citească şi
să le înţeleagă în limba maternă. Am văzut cărţi ieftine, deşi
foarte valoroase. 9 lei o carte… este cât o cafea la o terasă!
Cred că o cafea se poate bea şi cu o carte bună lângă… Din
păcate, în ultimii ani nu se mai citeşte foarte mult. Noi am fost
o generaţie care ne bucurăm acum că nu am avut prea multe
televiziuni la dispoziţie şi internetul, care, la ora actuală, ocu-
pă foarte mult timp tinerei generaţii. Şi, din păcate, această
lipsă de timp se vede în faptul că tinerii nu mai citesc foarte
multe cărţi. Şi se vede şi din felul în care scriu pe internet…
Asemenea evenimente, precum Târgul GAUDEAMUS, sunt
foarte importante în viaţa unei cetăţi şi ne dorim să fie o par-
ticipare cât mai numeroasă din partea craiovenilor».

ţe ale olimpicilo r craioven i este
mare lucru!”, a adăugat acesta.
Audiobook-uri cu vocile
autorilor şi CD-uri
cu muzică clasică

Peste 40 de edituri, agenţii de dis-
tribuţie de carte, instituţ ii cultu rale
şi de învăţământ, la care se adaugă
numeroase edituri străine reprezen-
tate de distribuitori de profil s unt
prezente cu  standuri în foaierul Te-

atrului Naţional d in Craiova. În tre
cele mai cunoscute se numără Edi-
tura „Humanitas” – pe ale cărei raf-
tu ri „tronează” vo lume de Lucian
Boia, Neagu Djuvara, Andrei Pleşu,
Gabriel Liiceanu ş i Mircea Cărtăres-
cu, Editura Didactică ş i Pedagogi-
că –  unde găsiţi, spre exemplu, o
multitud ine de manuale de muzică
pentru copii, Grupul Editorial Co-
rint – care vine cu o bogată ofertă
de d icţionare în limbi străine, at lase
pentru copii şi cărţi pen tru ado les-
cenţ i, Casa Radio – care vă oferă,
între altele, colecţia de poezie (CD
şi carte) cu  vocile autorilor (Ion  Mi-
nules cu, Lucian Blaga, Mircea Ivă-
nescu, Ştefan Augustin Doinaş ş.a.)
şi colecţia de teat ru (I.L. Caragiale,
Victor Hugo , Carlo  Goldoni ş.a.). De
asemenea, iub itorii de muzică au la
dispoziţie, în cadrul Târgului, un  în-
treg stand cu  CD-uri şi DVD-uri –
de la Rossini, Strauss, St ravinsky şi
Mascagni la André Rieu, Gary  Mo-
ore, Ofra Haza, Nana Mouskouri şi
Modern Talking.

Semnificativă este oferta de car-
te pen t ru  cop ii: de la  Editura
„Gama” puteţi alege lecturi pentru
cei mici în funcţie de vârstă, la pre-
ţuri ce pornesc de la 7-8 lei – „Scu-
fiţa Roşie”, „Capra cu trei iezi”,
„Pinocchio”, cărţi de colorat „Sco-
oby Doo” ori jocuri şi exerciţii, de la
ERC Press v-ar putea tenta jocurile
de puzzle sau  DVD Enciclopedia, iar
de la Editura „Litera” – atât cărţile
de poveşti, cât mai ales Marele atlas
ilustrat al lumii, Marele atlas ilus-
trat a l exploratorilor (100 lei) şi
Atlasu l Bibliei (149 lei). Nu  e de
neglijat nici oferta de carte străină,
făcută de Pearson Fischer Interna-
tional (stand care vă întâmpină chiar
la intrarea în foaierul TNC), Educa-
tional Centre (de la care puteţi ale-
ge o rice dicţionar aveţi nevoie) ori
Centrul de Carte Străină Si tka.
Chilipiruri şi alte oferte tentante:
„Curaj, răsfoieşte-mă!”

Dacă sunteţi în căutare de chilipi-
ruri… găsiţi în Târg destule! Editura
RAO afişează reduceri de 25%, iar la
stand expune spre vânzare, alături de
volume de Kafka, Sartre, Camus ori
Alex Mihai Stoenescu, pe cele ale lui
John Grisham şi căutatele „Stăpânul
inelelor” ori „Hobitul”. De la Editu-
ra „Nemira” puteţi cumpăra cărţi la 5
lei ori puteţi profita de oferta „2+1 gra-
tis”, între „vedetele” standului numă-
rându-se „Jocurile foamei”, de Su-
zanne Collins, trilogia „Urzeala tro-
nurilor”, de George R.R. Martin, vo-
lume de Rodica Ojog-Braşoveanu ori
Arthur C. Clarke. Tentante sunt şi ofer-
tele librărie.net – 50% reducere, Edi-
turii ALL – preţuri în funcţie de nu-
mărul de cărţi achiziţionate, din do-
menii ca ştiinţe umaniste, beletristică
şi medicină, şi Editurii ART – cărţi cu
9,99 lei ori 19,99 lei, de la Flaubert la
Marin Sorescu şi Mihail Drumeş.

Adevărul Holding aduce în Târgul
GAUDEAMUS colecţiile  „Mari le
muzee ale lumii” şi „Pictori de ge-
niu” la 3 lei volumul, „Mari specta-
cole de operă” (12 lei/volumul), ghi-
durile de călătorie (6 lei/volumul), ca
şi seriile „cartea verde” (5 lei/volumul)
şi „cartea roşie” (8 lei/volumul). În fine,
Editura „Herald” are nu numai redu-
ceri de la 15 la 35%, ci şi… inspiraţie:
deasupra cărţilor stă scris, ademeni-
tor, „Curaj, răsfoieşte-mă!”.
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Dupã escale la Londra ºi Ber-
lin, unde discuþiile secretarului
de stat John Kerry (foto) cu
omologii sãi englez William Ha-
gue ºi rus Serghei Lavrov, au
fost axate ºi pe conflictul din
Siria, noul ºef al diplomaþiei
americane s-a aflat ieri la Paris,
pentru discuþii dominate de con-
flictul din Mali, dosar „de inte-
res comun” în pofida crispãri-

lor iniþiale. Dupã întâlniri progra-
mate cu preºedintele Francois
Hollande ºi omologul sãu, Lau-
rent Fabius, John Kerry s-a de-
plasat la Roma, unde avea pro-
gramatã o conferinþã cu „Prie-
tenii poporului sirian”. Conflic-
tul a fãcut, potrivit ONU, 70.000
de morþi din martie 2011, dar
Serghei Lavrov repetã cã este o
problemã a poporului sirian „de

a decide soarta sa, fãrã interven-
þii externe”. Un responsabil al
Departamentului de stat a expli-
cat jurnaliºtilor care îl însoþesc
pe Kerry cã „Rusia poate juca
un rol crucial pentru a convinge
regimul sirian de necesitatea
unei tranziþii politice”. Mali a
fost, de asemenea, o temã de dis-
cuþie, la o lunã ºi jumãtate de la
începutul intervenþiei franceze
pentru anihilarea islamiºtilor în-
armaþi, dezvoltarea unei forþe de
menþinere a pãcii, conform re-
zoluþiei Consiliului de Securitate
al ONU. Agenda discuþiilor a fost
dominatã de convergenþele ex-
primate, dupã ce Afganistanul a
devenit noul simbol al luptei
contra terorismului. Kerry a fe-
licitat Franþa pentru „intervenþia
reuºitã” din Mali. Însã pânã acum
Washingtonul a ezitat în oferi-
rea unei susþineri logistice, pre-
zentând o facturã exorbitantã
pentru avioanele cargo C 17, deºi
oficial s-a vorbit de o neînþele-
gere. SUA susþin politic ºi mate-
rial intervenþia din Mali, potrivit
responsabililor americani, care
vorbesc de alocarea sumei de 96

milioane dolari pentru antrena-
rea ºi echiparea forþei vest-afri-
cane, care va prelua controlul
asupra þãrii dupã retragerea tru-
pelor franceze. Pe de altã parte,
SUA au deplasat mai multe dro-
ne Predator în Niger, pentru sus-
þinerea forþelor franceze. Siria,
Iranul ºi Coreea de Nord au fost,
în egalã mãsurã, evocate la Pa-
ris. De asemenea, procesul de
pace israelo-palestinian, subiect
asupra cãruia Franþa preseazã
SUA sã se implice. „Obiectivul
francez este reangajarea SUA în
acest proces” de pace israelo-
palestinian, totalmente blocat de
peste doi ani, a subliniat un înalt
responsabil al Quai d’Orsay. Po-
trivit mai multor surse occiden-
tale, inerþia americanã în dosa-
rul israelo-palestinian ar fi un
motiv al votului francez în fa-
voarea recunoaºterii statutului
Palestinei ca „stat observator” al
Naþiunilor Unite, poziþie combã-
tutã de Washington ºi Israel.
John Kerry, francofil, cunoscã-
tor al realitãþilor franceze, poate
anula anumite reticenþe ale pãr-
þii franceze resimþite pânã acum.

John KerryJohn KerryJohn KerryJohn KerryJohn Kerry, în vizitã la Paris,, în vizitã la Paris,, în vizitã la Paris,, în vizitã la Paris,, în vizitã la Paris,
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Coreea de Nord a avertizat ieri
cã Statele Unite se aflã în raza
armelor sale nucleare, o nouã
declaraþie belicoasã din partea
Phenianului dupã efectuarea ce-
lui de-al treilea test nuclear, la
jumãtatea lui februarie. Într-un
articol postat pe site-ul oficial al
þãrii, Uriminzokkiri, un membru
al Comitetului Naþional Coreean
pentru Pace, un organ de pro-
pagandã, a anunþat cã Phenianul
este de-acum „un stat total in-
dependent, dotat cu armament
balistic ºi nuclear”. „Statele Uni-
te trebuie sã ºtie cã acest conti-
nent american se aflã în raza de
acþiune a rachetelor noastre stra-

Coreea de Nord ameninþã SUA
cã se aflã în raza de acþiune

a armamentului nuclear
Senatul american l-a confirmat

marþi, 26 februarie, dupã o bãtãlie
legislativã de excepþie în istoria
Congresului, pe Chuck Hagel (66
de ani) ca noul secretar de stat la
Apãrare. Senatorii au votat în nu-
mãr de 58 pentru ºi 41 contra can-
didatului lui Barack Obama, dupã
ce o minoritate republicanã a ac-
ceptat, în cursul zilei, încetarea
obstrucþiilor. Chuck Hagel a pre-
luat ieri funcþia sa, înlocuindu-l pe
Leon Panetta. Pentru preºedintele
american, instalarea lui Hagel este
esenþialã, într-un moment în care
SUA accelereazã retragerea din
Afganistan, iar Pentagonul are pro-
funde restricþii bugetare. În gene-

Statele Unite: Chuck Hagel,
confirmat de Senat ca ºef

al Pentagonului
ral, candidaþii la posturile ministe-
riale erau pânã acum aprobaþi cu o
largã majoritate. Fost senator re-
publican, apropiat al democratului
Barack Obama, Chuck Hagel s-a
vãzut criticat pentru declaraþiile sale
privind influenþa lobby-ului evre-
iesc la Washington ºi, totodatã,
oportunitatea întãririi sancþiunilor
contra Iranului. Chuck Hagel s-a
opus lui George W. Bush ºi parti-
dului sãu la intervenþia din Irak. El
ºi-a cerut scuze pentru cã a vorbit
despre lobby-ul evreiesc, dar n-a
reuºit sã convingã o parte din foº-
tii sãi colegi cã trebuie fãcut totul
pentru împiedicarea Iranului în a
obþine arma nuclearã.

tegice ºi a armelor noastre nu-
cleare”, a adãugat oficialul în ar-
ticolul postat pe site. În octom-
brie, Phenianul a dat asigurãri cã
deþine rachete capabile sã lo-
veascã teritoriul SUA, o decla-
raþie consideratã un bluf de cã-
tre o serie de experþi în dosarul
nord-coreean. Între timp, Core-
ea de Nord a lansat cu succes o
rachetã cu razã lungã de acþiu-
ne, pe 12 decembrie 2012 - un
tir balistic deghizat, în opinia
Washingtonului ºi Seulului - ºi a
efectuat, douã luni mai târziu, al
treilea test nuclear, însã modul
în care l-a realizat rãmâne necu-
noscut în continuare.

Mereu inflexibilã, Angela Merkel a
pledat de mai multã vreme în favoarea
unui „parteneriat privilegiat” cu Ankara.
Atât ºi nimic mai mult. Vizita sa de douã
zile în Turcia a prilejuit o flexibilizare a
retoricii, dupã cum consemneazã „Wall
Street Journal”, încât luni a confirmat
dorinþa de relansare a procesului de
adeziune la Uniunea Europeanã, trecut în
uitare din 2005. „Chiar dacã am unele
rezerve, eu vreau ca discuþiile sã conti-
nue”, a declarat cancelarul german. În
cursul unei conferinþe comune de presã,
Angela Merkel ºi omologul sãu turc,
Regep Tayyip Erdogan, au apreciat coope-
rarea dintre þãrile lor, potrivit „Journal of
Turkish Weekly”. Pentru alþii, declaraþiile
n-au degajat cãldurã ºi entuziasm, dupã
cum consemneazã Suddeutsche Zeitung.
De fapt, subliniazã Deutsche Welle,

Angela Merkel, între rezervatã ºi deschisã faþã de Turcia

Iranul ºi Grupul 5+1
au decis reluarea
negocierilor în aprilie

Reprezentanþii statelor din
grupul „5 plus 1” (SUA, Rusia,
China, Franþa ºi Marea Britanie
plus Germania) ºi cei ai Iranului
au convenit ieri la Almatî, în
Kazahstan, asupra unei noi
reuniuni la nivel de experþi ce va
avea loc în 17-18 martie, la
Istanbul, urmând ca negocierile
oficiale privind programul
nuclear iranian sã fie reluate în
5-6 aprilie, a anunþat adjunctul
ministrul de externe rus, Serghei
Riabkov, informeazã AFP ºi
Reuters. În cadrul întâlnirii,
Grupul „5 plus 1” i-a prezentat o
nouã ofertã Iranului. Marile
puteri au promis „o reducere a
sancþiunilor privind comerþul cu
aur, a celor privind industria
petrochimicã ºi a unor sancþiuni
bancare”, în schimbul unor
concesii din partea Teheranului.
La rândul sãu, Iranul a anunþat
cã va face o contrapropunere
marilor puteri, dar a insistat
asupra faptului cã va refuza sã
cedeze cu privire la închiderea
centralei nucleare de la Fordow
ºi încetarea activitãþii de
îmbogãþire a uraniului.
Poluare cu cianurã
de sodiu în Japonia

O cantitate foarte importantã
de cianurã de sodiu lichidã,
suficientã cât sã omoare 125.000
de persoane, s-a scurs la o uzinã
din nordul Japoniei, dar zãpada
a absorbit cea mai mare parte
din substanþa chimicã mortalã, a
declarat compania responsabilã.
Cel puþin cinci tone de deºeuri
lichide ce conþineau cianurã de
sodiu s-au scurs dintr-un rezer-
vor, marþi, la o fabricã de placaj
metalic aparþinând companiei
Kurosaka Plating din Hanamaki
(nord-est), a anunþat un oficial
din cadrul companiei. Un litru
de deºeuri lichide toxice echiva-
leazã cu o dozã mortalã pentru
25 de persoane, a explicat el.
Scurgerea a avut loc dupã ce
muncitorii au deteriorat acci-
dental o valvã a rezervorului, în
momentul în care deszãpezeau în
jurul acestuia.
Papa Benedict al XVI-lea,
în Piaþa Sfântul Petru
pentru ultima sa audienþã

Papa Benedict al XVI-lea a
evocat ieri „apele agitate” din
perioada Pontificatului sãu,  în
timpul ultimei sale audienþe
înainte de demisie, în faþa a peste
150.000 de persoane reunite în
Piaþa Sfântul Petru. Fãcând un
tur al pieþei în papamobilul
decapotabil, el a fost aclamat de
o mulþime de credincioºi ºi turiºti,
care agitau drapele ºi bannere pe
care se putea citit „Mulþumesc”
în toate limbile. „Sunt într-
adevãr emoþionat ºi vãd Biserica
vie”, a declarat Papa, rãspun-
zând aclamaþiilor cãlduroase ale
mulþimii, dupã care ºi-a început
cateheza. În opt ani de Pontifi-
cat, a recunoscut el, fãcând
aluzie la scandaluri ºi contro-
verse, „au existat momente deloc
uºoare, în care apele erau
agitate ºi vântul potrivnic, ca în
întreaga istorie a Bisericii, iar
Domnul pãrea cã doarme. Dar
tot timpul am ºtiut cã barca
Bisericii nu este a mea, nu este a
noastrã, cã este barca Lui ºi nu o
va lãsa sã se scufunde”, a
subliniat el.

dialogul rãmâne dificil. Începând cu
dosarul cipriot, la care Ankara nu concepe
resetarea, divergenþele rãmân evidente pe
chestiunea liberalizãrii
vizelor ºi libertatea presei,
pe care puterea este
acuzatã cã o calcã în
picioare. Invocând faptul
cã 5 milioane de cetãþeni
trãiesc în Europa, „istovi-
tor”, Regep Tayyip Erdo-
gan a estimat cã þara sa
face parte „de facto”. Pânã
acum germanii, potrivit
unui recent sondaj, s-au
opus în procent de 60%
admiterii Turciei în UE.
Dar rãmâne un domeniu în
care cei doi parteneri sunt
pe fazã, concluzioneazã

atât Deutsche Welle, cât ºi Hurriyet:
comerþul bilateral este un sector care an
de an atrage la fiecare miliarde de euro.
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Anunþul tãu!
Invitatie pentru selectia de oferte in vederea
achizitiei unui sistem pentru iluminat cu
panouri fotovoltaice. S.C. TETRAS CON-
STRUCT  S.R.L, cu sediul in sat Tina, nr. 81,
comuna Livezi, judeþul Valcea,  cod unic de
inregistrare 28431550, telefon de contact
0752101700, organizeaza selectie de oferte
pentru achizitia  unui sistem pentru iluminat
cu panouri fotovoltaice. Procedura aplicata:
selectie de oferte. Tipul contractului: contract
de bunuri. Locul de executie a contractului:
sat Tina, nr. 81, comuna Livezi, judeþul Val-
cea. Perioada de executie a contractului: mar-
tie 2013-septembrie 2013. Data-limita pentru
depunerea ofertelor este 12.03.2013, ora
13.00. Limba de redactare: romana. Persoa-
ne admise sa asiste la deschiderea ofertelor:
persoanele imputernicite de ofertanti. Adresa
la care se trimit ofertele este: sat Tina, nr. 81,
comuna Livezi, judeþul Valcea. Deschiderea
ofertelor va avea loc in data de 12.03.2013 la
ora 14.00, la sediul S.C TETRAS CONSTRUCT
S.R.L din sat Tina, nr. 81, comuna  Livezi,
judeþul Valcea. Modalitati de finantare: fonduri
proprii si fonduri FEADR. Termen de valabili-
tate a ofertelor: minim 30 de zile. Valoarea su-
pusa licitatiei (eligibila + neeligibila): 6.695 lei
fara TVA(1.500 EURO) din care 6.695 lei fara
TVA(1.500 EURO) valoare eligibila. Ofertantul
va demonstra ca are domeniul de activitate
inscris in certificatul constatator emis de Re-
gistrul Comertului/ institutii echivalente pen-
tru furnizorii externi, respectiv  cod CAEN
4669-Comert cu ridicata al altor masini si echi-
pamente. Criteriul de selectie va fi : pretul cel
mai mic. Alte informatii: eventualele contesta-
tii se vor depune in scris la sediul achizitoru-
lui. Instructiunile pentru ofertanti precum si
specificatiile tehnice ale bunurilor se pot obti-
ne de la sediul firmei din sat Tina, nr. 81, co-
muna  Livezi,  judeþul Valcea.
Invitatie pentru selectia de oferte pentru do-
tare cu utilaje PENTRU PREGATIREA TERE-
NULUI. S.C LONATO CONSTRUCT S.R.L, cu
sediul in sat Parausani, nr. 1, comuna Livezi,
judeþul Valcea, cod unic de inregistrare
28431569, telefon de contact 0752101700, or-
ganizeaza selectie de oferte pentru achizitia
urmatoarelor utilaje pentru pregatirea terenu-
lui: buldozer (1 buc.) si excavator compact (1
buc.). Procedura aplicata: selectie de oferte.
Tipul contractului: contract de bunuri. Locul
de executie a contractului: sat Parausani, nr.
1, comuna Livezi, judeþul Valcea. Perioada de
executie a contractului: martie 2013-septem-
brie 2013. Data-limita pentru depunerea ofer-
telor este 12.03.2013, ora 13.00. Limba de re-
dactare: romana. Persoane admise sa asiste
la deschiderea ofertelor: persoanele imputer-
nicite de ofertanti. Adresa la care se trimit ofer-
tele este: sat Parausani, nr. 1, comuna Livezi,
judeþul Valcea. Deschiderea ofertelor va avea
loc in data de 12.03.2013 la ora 17,00 la sediul
S.C LONATO CONSTRUCT S.R.L din sat Pa-

Anunþul tãu!
rausani, nr. 1, comuna  Livezi, judeþul Valcea.
Modalitati de finantare: fonduri proprii si fon-
duri FEADR. Termen de valabilitate a oferte-
lor: minim 30 de zile. Valoarea supusa licita-
tiei (eligibila + neeligibila): 752.066 lei fara TVA
(168.500 EURO)  din care 752.066 lei fara TVA
(168.500 EURO) valoare eligibila. Ofertantul
va demonstra ca are domeniul de activitate
inscris in certificatul constatator emis de Re-
gistrul Comertului/ institutii echivalente pen-
tru furnizorii externi, respectiv  cod CAEN 4614
sau 4663. Criteriul de selectie va fi: pretul cel
mai mic. Alte informatii: eventualele contesta-
tii se vor depune in scris la sediul achizitoru-
lui. Instructiunile pentru ofertanti precum si
specificatiile tehnice ale bunurilor se pot obti-
ne de la sediul firmei din sat Parausani, nr. 1,
comuna  Livezi, judeþul Valcea.
Invitatie pentru selectia de oferte pentru do-
tare cu utilaje PENTRU PREGATIREA TERE-
NULUI. S.C TETRAS CONSTRUCT S.R.L, cu
sediul in sat Tina, nr. 81, comuna  Livezi, ju-
deþul Valcea, cod unic de inregistrare
28431550, telefon de contact 0752.101.700, or-
ganizeaza selectie de oferte pentru achizitia
urmatoarelor utilaje pentru pregatirea terenu-
lui: excavator (1 buc.) si miniexcavator (1 buc.).
Procedura aplicata: selectie de oferte. Tipul
contractului: contract de bunuri. Locul de exe-
cutie a contractului: sat Tina, nr. 81, comuna
Livezi, judeþul Valcea. Perioada de executie a
contractului: martie 2013-septembrie 2013.
Data-limita pentru depunerea ofertelor este
12.03.2013 ora 13.00. Limba de redactare: ro-
mana. Persoane admise sa asiste la deschi-
derea ofertelor: persoanele imputernicite de
ofertanti. Adresa la care se trimit ofertele este
sat Tina, nr. 81, comuna Livezi, judeþul Val-
cea. Deschiderea ofertelor va avea loc in data
de 12.03.2013 la ora 14.00, la sediul S.C TE-
TRAS CONSTRUCT S.R.L din  sat Tina, nr.
81, comuna Livezi, judeþul Valcea. Modalitati
de finantare: fonduri proprii si fonduri FEADR.
Termen de valabilitate a ofertelor: minim 30
de zile. Valoarea supusa licitatiei (eligibila +
neeligibila): 711.896 lei fara TVA (159.500
EURO) din care 711.896 lei fara TVA (159.500
EURO) valoare eligibila. Ofertantul va demon-
stra ca are domeniul de activitate inscris in
certificatul constatator emis de Registrul Co-
mertului/ institutii echivalente pentru furnizo-
rii externi, respectiv cod CAEN 4614 sau 4663.
Criteriul de selectie va fi: pretul cel mai mic.
Alte informatii: eventualele contestatii se vor
depune in scris la sediul achizitorului. Instruc-
tiunile pentru ofertanti precum si specificatiile
tehnice ale bunurilor se pot obtine de la se-
diul firmei din sat Tina, nr. 81, comuna Livezi,
judeþul Valcea.
Invitatie pentru selectia de oferte in vederea
achizitiei unui sistem pentru iluminat cu
panouri fotovoltaice. S.C LONATO CON-
STRUCT S.R.L, cu sediul in sat Parausani,
nr. 1, comuna Livezi, judeþul Valcea,  cod unic

de inregistrare 28431569, telefon de contact
0752101700, organizeaza selectie de oferte
pentru achiziti unui sistem pentru iluminat cu
panouri fotovoltaice. Procedura aplicata: se-
lectie de oferte. Tipul contractului: contract
de bunuri. Locul de executie a contractului:
sat Parausani, nr. 1, comuna Livezi, judeþul
Valcea. Perioada de executie a contractului:
martie 2013-septembrie 2013. Data-limita pen-
tru depunerea ofertelor este 12.03.2013, ora
13.00. Limba de redactare: romana. Persoa-
ne admise sa asiste la deschiderea ofertelor:
persoanele imputernicite de ofertanti. Adresa
la care se trimit ofertele este: sat Parausani,
nr. 1, comuna  Livezi, judeþul Valcea. Deschi-
derea ofertelor va avea loc in data de
12.03.2013 la ora 17,00 la sediul S.C LONA-
TO CONSTRUCT S.R.L din sat Parausani, nr.
1, comuna  Livezi, judeþul Valcea. Modalitati
de finantare: fonduri proprii si fonduri FEADR.
Termen de valabilitate a ofertelor: minim  30
de zile. Valoarea supusa licitatiei (eligibila +
neeligibila): 6.695 lei fara TVA (1.500 EURO)
din care 6.695 lei fara TVA (1.500 EURO) va-
loare eligibila. Ofertantul va demonstra ca are
domeniul de activitate inscris in certificatul con-
statator emis de Registrul Comertului/ institu-
tii echivalente pentru furnizorii externi, respec-
tiv  cod CAEN 4669-Comert cu ridicata al altor
masini si echipamente. Criteriul de selectie va
fi: pretul cel mai mic. Alte informatii: eventua-
lele contestatii se vor depune in scris la se-
diul achizitorului. Instructiunile pentru ofertanti
precum si specificatiile tehnice ale bunurilor
se pot obtine de la sediul firmei din sat Parau-
sani, nr. 1, comuna  Livezi, judeþul Valcea.
S.C. ISUS TE IUBEªTE S.R.L. anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii solicitãrii de
obþinere a autorizaþiei de mediu privind acti-
vitatea exploatãri forestiere ce se desfãºoa-
rã în comuna Ghidici. Informaþiile privind po-
tenþialul impact asupra mediului pot fi con-
sultate la sediul ARPM Craiova, strada Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele 900-1400. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
ARPM Craiova pânã la data de 14.03.2013
(15 zile calendaristice de la data apariþiei
anunþului în presã).
Direcþia  Generalã  de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj organizeazã concurs (exa-
men) la sediul instituþiei din Craiova, strada
Nicolae Titulescu, nr. 22, judeþul Dolj, în data
de 10.04.2013, ora 1000 proba scrisã, ºi în data
de 12.04.2013, ora 1400, interviul, pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi vacante: 1 post
de kinetoterapeut principal ºi 1 post de psi-
holog practicant (contracte individuale de
muncã încheiate pe perioadã determinate).
Dosarele de concurs se primesc pânã la data
de 13.03.2013, ora 1600 la sediul D.G.A.S.P.C.
Dolj, Serviciul Resurse Umane, Organizare,
Salarizare – camera 3. Informaþii suplimentare
se pot obþine la sediul instituþiei – camera 3
sau la telefon: 0251/407.009.

Anunþul tãu!
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Famlia Dindiricã anunþã trecerea în
eternitate a celui care a fost col. (r) DIN-
DIRICÃ CONSTANTIN. Trupul este de-
pus la domiciliu (str. Arþarului, nr. 2, bl.
M21, ap.9) slujba de înmormântare va
avea loc vineri, 1
martie, la Biserica
Mântuleasa la ora
12.30, iar înhuma-
rea la Cimitirul
Ungureni.

Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!

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, chiar ºi de la
þarã pentru a îngriji o doamnã în vâr-
stã de 79 ani. Ofer eventual caza-
re+masã+salariu. Telefon: 0723/
533.205.
Caut femeie internã pentru ajutor gos-
podãrie. Telefon: 0751/016.612;
0784/267.858.
Restaurant, angajez bucãtari. Te-
lefon: 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 co-
mandã angajeazã modelieri cu ex-
perienþã. Telefon: 0760/652.522.
Caut femeie îngrijire bãtrânã intern.
Telefon: 0729/951.222.

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA organizeazã
cursuri: Tehnician Topo Cadastru,
Asfaltator, Constructor drumuri ºi po-
duri, Formator, Inspector resurse
umane, Asistent relaþii publice ºi co-
municare, Contabil, Agent comercial,
Mãcelar, Peisagist-floricultor, Mana-
ger Proiect, Auditor în domeniul cali-
tãþii, Expert achiziþii publice, plata în
rate. Strada Sãrarilor, nr. 31 (incinta
COMAT DOLJ). Telefon: 0251/
43.22.33; 0743/108.821.
CURSURI DE BUCÃTAR, BRU-
TAR. Telefon: 0723/508.951.

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

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane ºi colete RO-
MÂNIA – ITALIA (MILANO). Ple-
carea este vinerea cu plasare la
destinaþie. Ofer ºi cer maximã se-
riozitate. Contact: 0763/362.205;
+393/284.662.997.
Servicii de vidanjare. Telefon: 0748/
210.827; 0765/257.983.
Angajãm maºinist marochinãrie. Te-
lefon: 0722/943.220; 0771/215.774.

Filmez ºi fotografiez la preþuri avan-
tajoase + 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 mãr-
furi diverse, mobilã, tarif 0,90 lei/
km. Telefon: 0761/906.706.
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 Bariera Vâl-
cii (Spiact). Telefon: 0251/328.244;
0760/884.433.
Vând urgent locuinþã Craiova, preþ
30.000 euro, preþ negociabil. Te-
lefon: 0771/579.669.
Vând camerã cãmin îmbunãtãþitã,
parchet, geam termopan, izolaþie
interioarã. Preþ 62.000 lei. Telefon:
0743/120.446.

APARTAMENTE
2 CAMERE

VÂND APARTAMENT 2 CAME-
RE, DRÃGÃNEªTI-OLT. TELE-
FON: 0763/265.251.
Vând apartament 2 camere deco-
mandat Rovine. Telefon: 0741/
252.102, dupã ora 17.00.
Vând apartamnet 2 camere deco-
mandate, balcon mare, cu puþine
îmbunãtãþiri, zona Ciupercã etaj 4/
10. Preþ negociabil. Telefon: 0351/
459.222.
Particular, vând apartament de-
comandat, îmbunãtãþiri, zona
SIF, 43.000 euro. Telefon: 0754/
473.757.
Vând apartament 2 camere deco-
mandate, liber, parchet lemn, Va-
lea 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. Tele-
fon: 0724/218.190.
Particular, vând apartament 2 ca-
mere decomandate, îmbunãtãþiri,
P/7, Sara, 1 Mai, stradal. Telefon:
0747/110.887; 0748/195.954.
Vând apartament 2 camere, Va-
lea Roºie. Telefon: 0753/534.617.
Vând apartament sau schimb cu
casã. Telefon: 0723/692.884.
Vând apartament 2 camere deco-
mandat, zonã centralã. Telefon:
0744/319.448.
3 - 4 CAMERE

Vând sau schimb 3 camere se-
midecomandate + WC de ser-
viciu, 70 mp, et. 2, cu aparta-
ment 2 camere + diferenþa. Te-
lefon: 0762/047.095.

Vând (schimb) apartament 3 ca-
mere, George Enescu, parter, cu
2 camere + diferenþã imobil, ul-
tra-îmbunãtãþit, este pretabil firmã.
Telefon: 0725/533.042; 0771/
510.726.
Vând sau schimb 3 camere Ca-
lea Bucureºti cu 2, confort I, etaj
inferior, plus diferenþa. Telefon:
0762/047.095.
Vând apartament 3 camere, Cra-
iova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere deco-
mandate, etaj 1, lângã stadionul Ti-
neretului, 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.
Particular, vând apartament 3 ca-
mere, 4/4, Rotonda, gresie, faian-
þã, AC, termopane, centralã proprie,
preþ negociabil. Telefon: 0758/
063.773.
Particular, vând apartament 3 ca-
mere decomandate, termopan,
uºã metalicã, centralã, izolaþie ter-
micã, Craioviþa Nouã. Telefon:
0752/641.487.
Vând apartament 4 camere, Mer-
cur. Telefon: 0724/804.875.

CASE
Vând casã cu 5 camere, baie, bu-
cãtãrie, dependinþe, Bãile Olãneºti,
45.000 euro, negociabil. Telefon
0725/505.440.
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, situa-
te lângã spitalul Pleniþa. Preþ total
40.000 lei. Telefon: 0230/561.168.
Vând vila zonã sigurã, centralã, lân-
gã 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 centra-
lã, 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, vie, teren arabil, pãdure
salcâm etc. Telefon: 0784/736.350.
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D+P, 6 camere, pivniþã, utilitãþi, te-
ren 1300 mp anexe (3 camere cã-
rãmidã). Telefon: 0761/824.947.
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, nego-
ciabil. 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 Chi-
riac. Telefon: 0722/226.413.
Vând sau închiriez casã boiereas-
cã pretabil firmã sau laborator anali-
ze zonã centralã. Telefon: 0760/
654.164.
Vând casã + teren 650 mp str. Fra-
gilor Aleea II. Telefon: 0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu beci, ane-
xe 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 in-
travilan ºi extravilan în comuna Bul-
zeºti, 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, libe-
rã, 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, strada Aleea Târ-
gului nr. 26. Telefon: 0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi teren cu
gard beton Braniºte, comuna Po-
dari. Telefon: 0745/350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere, mo-
dernizatã, cu puþ american ºi 4000
mp teren, vie, grãdinã, pomi, în Li-
vezi – Podari. Telefon/fax: 0251/
522.579.
Vând casã 2 camere str. Rãºinari,
dependinþe, gaz, apã, canal, curte,
161 mp, preþ 45.000 euro, negocia-
bil. Informaþii la telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu teren in-
travilan 1000 mp la intrarea în Palilu-
la, comuna Bucovãþ, cadastru, apã,
asfalt, 12 euro/mp, posibilitate par-
celare 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 comu-
na Podari. Telefon: 0745/350.029.
Vând casã Caraula preþ 45.000 lei,
negociabil. Telefon: 0746/260.588.
Vând casã locuit, anexe gospodã-
reºti 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 ca-
mere. 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 1500 mp în Bãile Govora, “Bel-
vedere”, împrejmuit, lângã pãdure,
toate utilitãþile instalate. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
VÂND teren agricol comasat. Relaþii
telefon:  0728/048.066.
Vând teren intravilan, 3500 mp, si-
tuat în Popoveni, cu 23 m deschide-
re la strada principalã, cu toate facili-
tãþle ºi în condiþii avantajoase. Tele-
fon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intravilan. Tele-
fon: 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 4000 m2  + vie ºi pomi fructiferi
+ casã bãtrâneascã pentru demo-
lare, 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 Avioa-
ne”. Telefon: 0770/684.895; 0724/
084.484.
Vând  teren zona Tribunal Jude-
þean, str. “Iancu Jianu”. Telefon:
0746/660.001.
Vând teren central 330 mp des-
chidere 2 strãzi. Telefon: 0746/
495.167.
Vând terenuri de 1500 mp, 750
mp ºi 1900 mp în Vârvoru de
Sus. Terenurile fiind la stradã
betonatã având toate facilitãþi-
le preþ convenabil. Telefon.
0746/467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe ºoseaua
Craiova – ªimnicu de Sus (600 mp
de Lacul Tanchiºtilor), negociabil.
Telefon: 0351/170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Wolskswagen Golf VI culoare
alb, an fabricaþie 2010, km 10.000.
Telefon: 0744/391.195; 0351/429.196.
Vând KIA SPORTAGE, an fabrica-
þie 2005, preþ negociabil. Telefon:
0723/221.837.
Vând Skoda Octavia 1,9 TDI, fabri-
caþie 2000, înmatriculatã în Bulgaria.
Preþ 3400 Euro negociabil. Telefon:
0720/060.256.
Vând Opel Corsa C 1.2., 2002, ben-
zinã, comenzi volan, 5 uºi, anvelo-
pe noi varã, înscris în RO, taxele la
zi, preþ negociabil 2500 euro. Tele-
fon: 0763/803.708; 0765/476.042.
Vând Opel Tigra 1400 cc, fabricaþie
1993, înmatriculat 1800 E, negocia-
bil. Telefon: 0740/316.002.
Vând Opel Astra H, an  2007, înma-
triculat RO, preþ 5300 euro. Telefon:
0761/647.718.
Vând Hyundai Lantra 1.4, anul 1996,
70.000 km reali, Olanda, 1500 euro,
negociabil. Telefon: 0767/116.092.

Mitsubishi Galant GLSTD diesel,
fab. 96 închidere centralizatã, gea-
muri ºi oglinzi electrice, climã, CD,
289.000 km, înmatriculatã în Bul-
garia, stare de funcþionare, 700
euro, negociabil. Telefon: 0769/
682.917.
Pontiac Transporter 2,3 cm, ben-
zinã, fabricaþie 93, în stare de
funcþionare, nerulatã în þarã – 550
euro, negociabil. Telefon. 0769/
682.917.

Urgent! Vând Mitsubishi Colt, an fa-
bricaþie 2006, înmatriculat Româ-
nia, 93000 km, full option, preþ 3950
euro, negociabil. Telefon: 0765/
130.964; 0768/417.804.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând buteli aragaz voiaj 5 l, douã
ochiuri cãrucior din lemn patru roþi,
uºor. Telefon: 0251/598.518.
Vând 100 baniþe grâu nou, preþ
negociabil. Telefon: 0765/291.623.

Vând set 16 piese pentru gãtit etajat,
economic, rapid, fãrã ulei. Cadou
nuntã deosebit. Telefon: 0251/
415.863; 0765/027.337.
Vând grâu nou, comuna Ter-
peziþa, 1 leu/kg. Telefon: 0760/
191.641.
Butelii aragaz, douã focuri pentru
voiaj. Arcuri spirale suspensii au-
toturism Mercedes 190D, 1966.
Telefon: 0251/598.518.

Vând canistrã aluminiu 20 litri,
ansamblu ax volan cu pedalie-
re ºi contact cu cheie Dacia
1310 nou, arzãtor încãlzire la
gaze sau butelie, arzãtoare gaze
sobã, reductor tub oxigen. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând covor persan 3,5/2,5 gre-
na – 60 lei; pãlãrie fetru nr. 55 nouã
– 60 lei; telefon fix cu numere –
25 lei. Telefon: 0761/355.869.
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Vând 2 locuri de veci, Cimitir Sineasca.
Telefon: 0351/447.472; 0764/060.657.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, înrãmat,
tablou picturã peisaj pãdure. Preþ 25-
40 lei. Telefon: 0767/049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90 lãþime
ºi plug PP2 pentru tractor U 45. Te-
lefon: 0757/624.843.
Vând bibliotecã, pat, servantã, ca-
napea, ºifonier, vitrinã, bufet, aspira-
tor. Telefon: 0351/410.939.
Vând 80 acþiuni la Reloc. Telefon.
0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale. Telefon:
0351/459.222.
Vând rãsad de trandafiri toate culori-
le ºi leandru culori alb ºi frez. Tele-
fon: 0351/430.880. 0762/278.639.
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.
Ozonator: purificã aerul, apã tera-
peuticã, mâncare ecologicã, bãi te-
rapeutice, sterilizator rufe, tacâmuri,
frigider. Telefon: 0724/512.304.
Vând drujbã electricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burghierã fãrã picior nouã
25 lei. Telefon. 0761/355.869.
Vând pãsãri de curte: curcani, gâº-
te, gãini ouãtoare. Telefon: 0251/
285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de lemn curate, preþ
negociabil. Telefon: 0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ nego-
ciabil. Telefon: 0743/462.582.
Vând centralã Vailland 26 kw, mem-
branã, 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, cilin-
dru de cupru cu þeavã ºi butoi galvani-
zat 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, ma-
ºini 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, sim-
plã, 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, ca-
nistre 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 in-
stant apã caldã, ºemineu pe lemne
– cãrbuni, stare bunã. Telefon: 0770/
682.710; 0351/464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ negocia-
bil. Telefon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã termicã pe gaze,
în funcþiune, marca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/680.138.
Vând cruce marmurã 1200/400/100
scrisã - 100 lei; foarfecã tablã 15 lei;
vas WC fontã cu plutitor 20 lei. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tãblii nou
– nouþ, saltea, alain delone 42-44-46
bãrbat- fermoar- nasturi-tineret, ex-
cepþional. Telefon: 0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meissen – (de
Saxa) model ºi culoare deosebite.
Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie lemn ma-
siv, mobilã dormitor, aragaz patru
ochiuri, frigider mare, mese, scau-
ne. Telefon: 0768/034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliotecã,
birou, masã. Telefon: 0251/428.437.
Vând ceragem cu ºi fãrã perinã elec-
tricã; ceas foarte vechi (peste 100
ani) în stare de funcþionare. Telefon:
0724/014.028; 0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm lãþi-
me, izolare hidro la bãi, balcoane,
subsoluri. Telefon: 0746/152.196.
Pictez tablouri, portrete, peisaje, na-
turi 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 indi-
catoare norme deviz ºi alte cãrþi teh-
nice. Telefon: 0724/531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam. Tele-
fon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã Honda, echi-
pament 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 ghi-
veci 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, mar-
murã, putinã 500 l, butoi 700 l stejar.
Telefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudurã semiauto-
mat, flux argon, marca Telelwin, plus
mascã profesionalã electronicã, preþ
1.500 lei ºi picamer marca Bosch
perforator ºi demolator la preþul de
1.500 lei. Telefon: 0769/880.705.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

Cumpãr apartament 2 camere par-
ter- 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, maxi-
mum 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 pen-
tru o microfermã de flori: trandafiri,
zambile, frezii ºi pepinierã pomi fruc-
tiferi, culturã de cãpºuni în sere sau
solarii. Telefon: 0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru închiriere sau
transport de mãrfuri diverse din ju-
deþ sau þarã. Posed Dacia Papuc
cu 2 locuri. Telefon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede, timbre,
ceasuri, icoane, cãrþi poºtale, me-
dalii, argintãrii, sãbii, obiecte regalis-
te, acte, antichitãþi. Telefon: 0723/
926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu comercial 148 mp
la demisol pretabil bar, discote-
cã, casino, birouri. Filiaºi. Tele-
fon: 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 de-
comandat, Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0762/267.631.
P+E pretabil pentru firme, creºe,
grãdiniþã copii. Telefon: 0251/
429.943;  0742/450.724.
Închiriez garsonierã tot confortul, stra-
da “A. I. Cuza”, bloc M18E. Telefon:
0770/784.539.
Închiriez apartament pentru fa-
milie zona prefecturã. Telefon:
0742/244.476.
Închiriez spaþiu comercial 53 mp,
str. “Amaradia” nr. 56, parter bloc
(fosta Cofetãrie Amaradia) 5
Euro mp. Telefon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere apartament 3
camere modificat în 4 camere,
blocurile K, strada Pãltiniº, par-
ter, acces bilateral, pretabil firmã.
Telefon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere apartament 2
camere, decomandate, ultracen-
tral, etaj 2, mobilat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, microcentralã, aer
condiþionat. Telefon: 0756/
028.300, 0722/956.600.
Închiriez garsonierã Calea Bucu-
reºti (zona Institut), complet mo-
bilatã ºi utilatã. Telefon: 0764/
855.169.
Primesc 2 fete în gazdã condiþii
bloc. Telefon: 0746/274.204.

Primesc o fatã în gazdã, condiþii bloc.
Telefon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2 camere, utili-
tãþi. Telefon: 0748/105.609.
Particular vând sau închiriez pe ter-
men lung apartament ultracentral, 4
camere, 2 bãi, mobilat, centralã ter-
micã, 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 Ciu-
percã, mobilat ºi utilat. Telefon: 0723/
207.953.
Închiriez pe termen lung apartament
ºi pivniþã (depozit materiale) la casã,
strada Bucovãþ – Craiova. Telefon:
0757/082.201.
Primesc fete sau bãieþi în gazdã la
bloc. Telefon: 0762/047.095.
Închiriez casã, zona Spitalul nr. 1,
pretabil depozit policlinicã privatã etc,
cu toate utilitãþile necesare: curent
220, 380 V, gaze, canalizare, su-
prafaþa 111 mp + curte aferentã. Te-
lefon: 0762/611.541; 0251/453.865.

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

MATRIMONIALE
Domn serios, 50 ani, fãrã obligaþii,
cu serviciu în Craiova, caut doamnã
pentru prietenie sau cãsãtorie. Tele-
fon: 0740/895.691.
Domn singur doresc doamnã 65 ani,
fãrã copii. Telefon: 0747/072.472.

DIVERSE
Ofer unei pensionare sub 70 ani
adãpost ºi cãldurã. Telefon: 0251/
428.437.

MEDICINÃ TRADIÞIONALÃ
CHINEZÃ! Tratament: de pre-
venþie, curativ ºi de completare
a deficitului în organism cu pro-
duse S.N.B.A. Aparaturã medi-
calã pentru familie. Telefon:
0724/512.304.
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în Valea Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi bijute-
rii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera / obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc, contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngrijire.
Telefon: 0351/446.735, între ore-
le 12.00 – 17.00.

PIERDERI
Pierdut CERTIFICAT DE ÎNRE-
GISTRARE seria B nr. 2618244
ºi CERTIFICAT CONSTATATOR
nr. 532746 aparþinând I.I. Drãgan
Ionuþ Andrei. Se declarã nule.
Pierdut ANEXA LA CERTIFICA-
TUL DE ÎNREGISTRARE pen-
tru firma PAN ALIMELY IMPEX
SRL, cod unic de înregistrare
:6126106, numãr de ordine în
Registrul Comerþului: J16/981/
18.05.1993, fãrã activitate, cu
sediul în Craiova, strada Calea
Bucureºti, bloc E16, etaj 1, apar-
tament 3. Se declarã nulã.
Pierdut borsetã cu documente pe
numele Covei Horea. Gãsitorului
ofer  recompensã. Telefon: 0764/
292.916.

CONDOLEANÞE
Sincere condoleanþe familiei
Dindiricã la despãrþirea de cel ce
a fost CONSTANTIN DINDIRICÃ.
Odihnã veºnicã! Radu Canþãr
Un ultim omagiu adus celui care
a fost col. (r) CONSTANTIN DIN-
DIRICÃ din partea cuscrilor Ma-
rioara ºi Constantin Pospai.

Colegii de la Departamentul de
Istorie ºi Relaþii Internaþionale ale
Universitãþii din Craiova, sunt
alãturi de Lucian Dindiricã în mo-
mentele dificile prin care trece
în urma decesului tatãlui sãu.
Sincere condoleanþe!
Corpul profesoral al Facultãþii
de Drept ºi ªtiinþe Administra-
tive a Universitãþii din Craiova
sunt alãturi de colega sa, Vasi-
lica Foamete – Gabroveanu în
momentele triste ale despãrþirii
de mama Sa. Transmitem fami-
liei îndurerate întreaga compa-
siune. Dumnezeu sã o primeas-
cã ºi sã o odihneascã în pace!
Conducerea Universitãþii din
Craiova este alãturi de colega
sa, Vasilica Foamete – Gabro-
veanu în momentele grele prici-
nuite de decesul mamei Sale.
Transmitem familiei îndurerate
întreaga compasiune. Sincere
condoleanþe! Dumnezeu sã o
ierte ºi sã o odihneascã în pace!
Secretariatul Facultãþii de Drept
ºi ªtiinþe Administrative a Uni-
versitãþii din Craiova este alã-
turi de doamna secretar – ºef
Vasilica Foamete – Gabrovea-
nu în momentele pline de dure-
re ale pierderii mamei Sale.
Dumnezeu sã o ierte ºi sã o
odihneascã în pace! Lacrimi,
durere ºi compasiune familiei.
Familia Mircea Zãvãleanu este alã-
turi de Vasilica Foamete – Gabro-
veanu, secretar ºef Facultatea de
Drept, în momentul de grea cum-
pãnã pricinuit de decesul mamei
sale. Sincere condoleanþe!
În aceste momente de profundã
tristeþe, transmitem un gând de
mângâiere colegei noastre, Vasi-
lica Foamete – Gabroveanu, pen-
tru marea durere pricinuitã de
pierderea mamei Sale. Dumnezeu
sã o odihneascã! Colectivul Se-
cretariatului Rectoratului Univer-
sitãþii din Craiova.
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Dupã 0-2 cu Milan, în Ligã,
Barcelona a mai trãit o umilin-
þã marþi searã. A fost spulbe-
ratã, chiar pe „Camp Nou”, de
duºmanul de moarte, Real Ma-
drid. „Galacticii” au câºtigat cu
3-1 în returul penultimului act
al Cupei Regelui, dupã ce, în
manºa  în tâ i ,  scoru l  fusese
egal, 1-1.

Deºi a avut din nou o posesie
superioarã (67 la sutã), forma-
þia catalanã a fost învinsã în
urma unor contraatacuri de ma-
nual. La primul, Ronaldo a fost
faultat în careu de un Pique im-
prudent. Tot portughezul a des-
chis scorul din penalty (13),
devenind primul jucãtor care
marcheazã în ºase „Clasico” la

Barça, din rãu în mai rãu!

Real a zburdat pe „Camp Nou”, calificându-seReal a zburdat pe „Camp Nou”, calificându-seReal a zburdat pe „Camp Nou”, calificându-seReal a zburdat pe „Camp Nou”, calificându-seReal a zburdat pe „Camp Nou”, calificându-se
în finala Cupei Spanieiîn finala Cupei Spanieiîn finala Cupei Spanieiîn finala Cupei Spanieiîn finala Cupei Spaniei

Cele douã mari rivale se vor întâlni ºi sâmbãtã, în campionat, de aceastã datã la Madrid

rând în deplasare. 0-1 a fost ºi
rezultatul pauzei, chiar dacã Bar-
celona a avut ºi ea ocazii de gol,
prin Messi (2, 39) ºi Iniesta (27).

Gazdele au început avântat
repriza secundã, dar tot Real a
avut prima ºansã de gol, prin
Coentrao (48). Fabregas, Inies-
ta ºi Busquets au ratat ulterior o
sarabandã de ocazii în minutul
52, când madrilenii s-au apãrat
eroic. Eroic a respins ºi Khedira
(57), numai cã mingea sa s-a
dovedit o excelentã ocazie de
contraatac pentru Di Maria,
care, dupã ce a sprintat o jumã-
tate de teren umãr la umãr cu
Puyol, l-a îngenunchiat apoi din
fentã pe cãpitanul „blau-grana”,
înainte de a trimite ºutul pe care

Pinto l-a respins pânã la Ronal-
do, prilej pentru starul portughez
de a realiza „dubla” ºi de a-ºi
trece în cont o nouã performanþã
nemaiîntâlnitã pânã acum: pri-
mul jucãtor cu douã „duble” pe
“Camp Nou” în meciuri conse-
cutive. ªi încã ceva! CR7 l-a
egalat pe Messi în topul golghe-
terilor în „Clasicele” din depla-
sare, cu opt goluri, fiind la doar
trei reuºite de recordul absolut
deþinut de madrilenul Gento.

Puºtiul francez Raphael Va-
rane a repetat prestaþia excelen-
tã din tur, marcând ºi pe „Camp
Nou”, tot cu o loviturã de cap
ºi tot în urma unui corner de
pe dreapta (68). Tabela arãta un
neverosimil 0-3. Ultima datã
când „galacticii” dãdeau trei
goluri pe terenul marii rivale se
întâmpla în 2007, la un 3-3 în
campionat. Oaspeþii au conti-
nuat sã hãrþuiascã apãrarea ca-
talanã cu contre rapide, însã nu
au mai înscris. Barcelona a
marcat golul de onoare în mi-

nutul 89, prin Jordi Alba, dar a
fost prea puþin. Fãrã Vilanova
(în continuare în SUA din cau-
za unor probleme medicale),
trupa condusã de Jordi Roura a
pãrut o echipã care nu se regã-
seºte, iar Messi a fost invizibil.
Catalanii au multe de schimbat
pânã sâmbãtã, când se deplasea-
zã pe „Bernabeu” pentru un nou
„Clasic”. De data aceasta, în
campionat, unde au 16 puncte

în faþa madrilenilor.
Real  este în ultimul act al Cu-

pei Spaniei pentru a doua oarã
în ultimii trei ani. În 2011, „al-
bii” au câºtigat cu 1-0, dupã pre-
lungiri, chiar împotriva Barce-
lonei, În finala de pe 18 mai,
madrilenii vor da piept cu învin-
gãtoarea din meciul Sevilla –
Atletico Madrid, programat
asearã dupã închiderea ediþiei (în
tur, scorul a fost 1-2).

Ezequiel Lavezzi, Javier Pasto-
re, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimo-
vici, Lucas Moura ºi David Bec-
kham sunt jucãtorii importanþi pe
care PSG i-a transferat în ultimul
an ºi jumãtate, dar finanþatorii arabi

PSG „atenteazã” la Rooney
nu se opresc aici.

Clubul francez pregãteºte o
ofertã colosalã pentru unul dintre
cei mai buni atacanþi ai Europei.
Wayne Rooney este vãzut la Paris
drept „perechea” perfectã pentru
Ibrahimovici în atacul echipei, iar
patronii din Qatar nu se uitã la bani.
Pun pe masa celor de la United 40
de milioane de lire sterline, aproxi-
mativ 50 de milioane de euro, pen-
tru a-ºi asigura din varã serviciile
vârfului englez.

Publicaþia The Times a notat,
ieri, cã francezii nu ºi-au ales în-
tâmplãtor momentul ofertei, Roo-
ney urmând sã intre la finalul se-
zonului în ultimii doi ani de con-
tract cu United. PSG sperã sã punã
presiune pe englezi prin aceastã

ofertã ºi sã-l ademeneascã pe Ro-
oney la Paris, în condiþiile în care
negocierile dintre atacant ºi „dia-
voli” sunt ºanse reale sã se împot-
moleascã din raþiuni financiare,
datã fiind implicarea parisienilor.

PSG mai are un atu, conform
The Times: forma lui Van Persie din
acest sezon, olandezul „furând”
atenþia publicului ºi lãsându-l ast-
fel pe Rooney în plan secund.

Sursa citatã a mai precizat cã
principala þintã a celor de la PSG a
fost Cristiano Ronaldo, dar fran-
cezii ºi-au dat seama cã deocam-
datã nu se pot atinge de portughez
aºa cã s-au reorientat rapid.

13 goluri a reuºit Rooney pen-
tru United în acest sezon, în toate
competiþiile.

Tenismanul Victor Hãnescu,
locul 58 ATP, a ratat, ieri, cali-
ficarea în sferturile de finalã ale

Hãnescu, eliminat
în turul doi la Dubai

turneului de la Dubai (Emirate-
le Arabe Unite), dotat cu premii
în valoare totalã de 2.413.300

de dolari.
Hãnescu a  fost

învins, în turul doi,
cu scorul de 6-4, 7-
6 (7/2), dupã o orã
ºi 48 de minute, de
rusul Nikolai Davi-
denko, poziþia 46 în
ierarhia mondialã.

Pentru perfor-
manþa reuºitã la Du-
bai, Victor Hãnescu
va pr imi  45 de
puncte ATP ºi  un
cec în valoare de
22.575 de dolari.

Digi Sport 2

20:00 – BASCHET (M) – Euroliga:
Beºiktaº Istanbul – Olympiakos Pireu /
21:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Regal
Barcelona – Khimki Moscova.

Dolce Sport 2

13:00, 15:00, 17:00 – TENIS ATP –
Dubai (Emiratele Arabe Unite): sferturi de
finalã.

Eurosport

9:30 – SNOOKER – Open-ul Mondial
Heikou (China): etapa a patra / 11:00 –
COMBINATA NORDICÃ – CM Val di

CUPA ANGLIEI – OPTIMI DE FINALÃ
Marþi (rejucare): Everton – Oldham (III) 3-1;
Ultima partidã din „optimi”,  Middlesbrough (II) – Chelsea, s-a jucat

asearã.
Program sferturi (9-10 martie): Everton – Wigan, Man. City – Bar-

nsley (II), Millwall (II) – Blackburn (II), Man. United – Middlesbrough/
Chelsea.

CUPA FRANÞEI – OPTIMI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Marþi: Sochaux – Troyes 1-2, Evian TG – Le Havre (II) 3-1, St’E-

tienne – Lille 3-2 (Bãnel Nicoliþã a fost rezervã la învingãtori);
Miercuri, dupã închiderea ediþiei: Lorient – Brest, Raon-l’Etape (IV)

– Bordeaux, Venissieux (V) – Nancy, Paris SG – Marseille;
Joi: Lens (II) – Epinal (III).

CUPA GERMANIEI – SFERTURI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Marþi: Mainz – Freiburg 2-3 prel., Kikers Offenbach (III) – Wol-

fsburg 1-2;
Miercuri, dupã închiderea ediþiei: VfB Stuttgart – VfL Bochum (II),

Bayern Munchen – Borussia Dortmund.

Fiemme (Italia): DT 134 / 16:15 – COMBI-
NATA NORDICÃ – CM Val di Fiemme
(Italia): Gundersen / 17:45 – SÃRITURI
CU SCHIURILE– CM Val di Fiemme
(Italia): DT 134 / 20:45 – SNOOKER –
Open-ul Mondial Heikou (China): etapa a
patra.

Eurosport 2

8:30, 13:30 – SNOOKER – Open-ul
Mondial Heikou (China): etapa a patra /
16:30 – PATINAJ ARTISTIC – CM juniori
Milano (Italia): masculin, programul scurt /
21:00 – PATINAJ ARTISTIC – CM juniori
Milano (Italia): perechi, programul liber.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Au bani, îºi permit! ªeicii arabi vor încã un colos

Ronaldo a fost cel
mai bun om al
Madridului, reuºind
o „dublã”

Dezamãgirea
lui Messi ºi
Fabregas
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Pagină realizată de COSMIN STAICU

 CLASAMENT M     V      E      Î          G      P

LIGA I  - ETAPA A XX- A

Steaua 20 16 2 2 47-15 50
Astra 20 12 4 4 42-21 40
Pandurii 20 11 5 4 31-25 38
Vaslui 20 10 6 4 30-18 36
Petrolul 20 9 7 4 28-17 34
CFR Cluj 20 9 6 5 37-24 33
Dinamo 20 9 6 5 32-24 33
Rapid 20 8 5 7 22-22 29
FC Braşov 20 7 5 8 27-29 26
Concordia 20 6 7 7 19-29 25
Mediaş 20 6 6 8 22-28 24
Oţelul 20 5 7 8 23-28 22
Viitorul 20 4 9 7 22-27 21
Ceahlăul 20 5 4 11 23-36 19
CSMS Iaşi 20 5 3 12 18-26 18
„U” Cluj 20 4 5 11 18-35 17
Severin 20 2 7 11 19-30 13
Bistriţa 20 2 6 12 14-39 12

6

5

4

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

Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la tel:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

LIGA I – ETAPA A XXI-A

Vineri
Gloria – Ceahlăul - 19.45 (Digisport 1)

Sâmbătă
Steaua – Gaz Metan - 19.15 (Dolcesport 1)
Viitorul – „U” Cluj - 19.30 (Digisport 1)
CFR Cluj – Oţelul - 21.30 (Digisport 1)

Duminică
Petrolul – CSMS Iaşi - 18.00 (Digisport 1)
Rapid – Dinamo - 20.30 (Digisport 1)

Luni
FC Braşov – Concordia - 18.00 (Digisport 1)
Pandurii – FC Vaslui - 19.30 (Dolcesport 1)
CS Turnu Severin – Astra - 20.30 (Digisport 1)

Cu o lună înainte ca echi-
pele de Liga I şi Liga a II-a
să îşi depună dosarul de licen-
ţiere, şeful Comisiei de Licen-
ţieri din cadrul FRF, Viorel
Duru, anunţă că Universita-
tea Craiova îşi poate depune
dosarul. Acesta a precizat că
echipa din Bănie poate depu-
ne dosarul atât pentru Liga I,
însă cel mai probabil ar tre-
bui depus pentru liga secun-
dă, deoarece echipa a retro-
gradat pe cale sportivă. „La
ora actuală, clubul Universi-
tatea Craiova este repus în
drepturi şi e membru afiliat la

Orientare sportivă
în Parcul
“N. Romanescu”

Sâmbătă, 2 martie, se va desfăşu-
ra în Parcul “Nicolae Romanescu”
cea de-a doua ediţie a Concursului
interjudeţean de orientare sportivă
„Cupa Marţisorului”, organizată de
Palatul Copiilor Craiova. La competi-
ţie vor participa  peste 130 de spor-
tivi de la Palatul Copiilor din oraşele
Craiova, Tg. Jiu, Rm. Vâlcea, Dro-
beta-Tr. Severin, Slatina, dar şi de la
Clubul Copiilor din Turnu Măgure-
le. Startul va fi dat la ora 11.00 din
zona  Teatrului de vară. Parteneri sunt
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj,
Direcţia  Judeţeană pentru Tineret şi
Sport Dolj. 

Viorel Duru recunoaşte dreptul echipei
din Bănie de a reveni în fotbal

„Universitatea poate cere
licenţa pentru Liga I”
Pe 11 martie se va discuta problema Ştiinţei

într-o şedinţă a CEx al FRF

FRF, conform unei decizii
date de instanţă pe care FRF
o respectă. În acest condiţii
gruparea din Bănie poate so-
licita primirea licenţei, teore-
tic şi de Liga I, dar mult mai
practic de Liga a II-a deoare-
ce ei erau retrogradaţi spor-
tiv. Din câte cunosc, în data
de 11 martie, va avea loc un
Comitet Executiv, unde pro-
babil se va discuta şi proble-
ma clubului craiovean, dar
momentan nu cunosc care va
fi ordinea de zi a şedinţei res-
pective. Am văzut şi noi că
Mititelu a solicitat înscrierea

echipei în Liga I, dar eu nu
pot să ştiu care va fi răspun-
sul solicitării dumnealui. Or-
gane le  abilitate vor hotărî
acest aspect”, a spus Viorel
Duru. Decizia Comite tului
Executiv al FRF de dezafilie-
re a Universităţii Craiova se
află în atenţia procurorilor
DNA în urma plângerii pena-
le depuse de clubul oltean. La
15 noiembrie 2012, Curtea de
Apel Bucureşti a admis şi ce-
rerea SC Fotbal Club U Cra-
iova de suspendare a Hotărâ-
rii Adunării Generale a Fede-
raţiei Române de Fotbal din

data de 14 mai 2012 de vali-
dare  a Hotărârii Comitetului
Executiv al FRF nr. 6 din 20
iulie 2011, în care s-a decis
excluderea provizorie a gru-
pării patronate de Adrian Mi-
titelu, până la soluţionarea
irevocabilă a cauzei. Săptă-
mâna trecută, Adrian Mitite-
lu a solicitat printr-o adresă
trimisă la FRF şi LPF în-
scrierea Universităţii Craio-

va în Liga I, expunând mai
multe motive pentru care clu-
bul ar avea dreptul să evolu-
eze în acest eşalon. „Dacă
jucăm în Liga I, Federaţia
scapă şi ea de  penalizări şi
creşte  şi interesul pentru fot-
bal. Eu cred că răspunsul va
fi unul pozitiv, pentru că este
o mare favoare pe  care le-o
facem noi celor din federa-
ţie”, a declarat Mititelu.


