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Premierul Victor Ponta i-a cerut ministrului Eco-
nomiei, Varujan Vosganian, sã retragã proiectul pri-
vind protecþia socialã a angajaþilor care urmeazã sã
fie disponibilizaþi din companiile energetice ºi sã
clarifice acest subiect. Într-un comunicat transmis,
ieri dimineaþã, în legãturã cu informaþiile privind „un
aºa-zis program de disponibilizãri în 16 companii de
stat din energie”, Guvernul a transmis cã „proiectul
afiºat pe site-ul Ministerului Economiei nu a fost

prezentat Guvernului ºi nu este susþinut de acesta.
Primul-ministru i-a cerut ministrului Economiei, Va-
rujan Vosganian, sã retragã acest proiect de pe site-
ul ministerului ºi sã clarifice acest subiect, precum
ºi sã identifice persoanele care au avansat un ase-
menea document fãrã aprobarea Guvernului”, a  in-
format Executivul. În consecinþã, Ministerul Eco-
nomiei a ºi retras ieri de pe site proiectul. Ministrul
Varujan Vosganian a explicat ieri, într-o conferinþã

de presã, cã a stabilit cu premierul Victor Ponta
retragerea de pe site-ul ministerului a proiec-
tului, pentru a fi rediscutat cu sindicatele.
„Având în vedere aceastã dezbatere care s-a
creat ºi ca orice act normativ sã fie bine înþeles,
vom avea o nouã discuþie cu sindicatele, care
sã se încheie cu un comunicat adresat opiniei
publice, astfel încât sã nu existe nici un dubiu
în legãturã cu aºteptãrile pe marginea acestei
ordonanþe. De comun acord cu primul minis-
tru, am decis sã retragem de pe site-ul Ministe-
rului Economiei proiectul ºi sã-l repunem în
discuþie cu sindicatele”, a subliniat Vosganian.
Acesta a þinut sã sublinieze cã ordonanþa „rea-
duce textul OUG din 2006, care va suporta
modificãri succesive. (...) De altfel, textul care a
fost supus dezbaterii ºi prezentat pe site, po-
trivit legii, la pagina 2, spune cã se ia în consi-
derare expirarea unui termen anterior. Acest text
nu a stârnit nici o dezbatere de acest fel din
2006 pânã astãzi. Cei care au solicitat ca acest
act normativ sã fie o urgenþã au fost reprezen-

tanþii sindicatelor. Aceºtia solicitã prelungirea ca-
drului legal pentru persoanele care ar putea fi dis-
ponibilizate. Dacã vor fi sau nu disponibilizãri, vom
vedea. (...) Statul, ca angajator, oferã un sistem de
protecþie disponibilizãrilor, este noutatea acestei
OUG. Dialogul cu sindicatele a fost dus într-o atmo-
sferã de conlucrare ºi acceptare reciprocã. Acest
act normativ a fost acceptat ºi solicitat de cãtre sin-
dicate. (...) Sunt puþin surprins cã un act normativ
care contribuie la pacea socialã a devenit un act
normativ care contribuie la altceva”, a spus minis-
trul Economiei. Miercuri, acesta a subliniat cã din
1990 nu a existat vreun an fãrã concedieri ºi nu vrea
sã se creadã cã anul 2013 „va fi diferit”. Întrebat de
ce expresia din textul ordonanþei este, la modul ca-
tegoric, „angajaþii ce urmeazã sã fie disponibilizaþi”
ºi nu „care pot fi disponibilizaþi”, Vosganian a rãs-
puns cã „nu aº vrea sã se creadã, din faptul cã acest
text spune «persoanele care vor fi disponibilizate»,
cã toate persoanele care lucreazã în acest domeniu
simt asupra lor pericolul disponibilizãrii”. Ministrul
a adãugat însã cã cele 15 companii din anexa ordo-
nanþei sunt implicate într-un proces de restructura-
re care, în unele cazuri, va conduce la disponibili-
zãri. „Eu nu am spus cã nu concediem pe nimeni, tot
aºa cum nu am spus cã facem concedieri masive. În
orice domeniu de activitate existã intrãri ºi ieºiri.
Câtã vreme în acest moment nu existã iniþiatã nici o
hotãrâre de guvern pentru disponibilizãri, eu nu sunt
autorizat sã spun cã vor fi disponibilizãri”, a spus
Vosganian miercuri.
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România a avut cea mai
mare inflaþie din UE
în luna ianuarie

Ratã anualã a inflaþiei a scãzut în
luna ianuarie 2013 comparativ cu
luna decembrie 2012 atât în Uniunea
Europeanã, cât ºi în zona euro, însã
România a înregistrat cea mai mare
ratã anualã a inflaþiei din UE (5,3%),
conform datelor publicate ieri de
Oficiul european de statisticã
(Eurostat). În UE, rata anualã a
inflaþiei a scãzut în luna ianaurie
pânã la 2,1%, de la 2,3% în luna
decembrie, în timp ce în zona euro
rata anualã a inflaþiei a scãzut pânã
la 2% în ianuarie, de la 2,2% în luna
decembrie. Þãrile cu cea mai ridicatã
ratã anualã a inflaþiei au fost
România (5,3%), Estonia (3,7%) ºi
Olanda (3,2%). La polul opus se
situeazã Grecia (0%), Portugalia
(0,4%) ºi Letonia (0,6%). Comparativ
cu luna decembrie 2012, rata anualã
a inflaþiei a scãzut în 23 de state
membre UE, a rãmas stabilã într-o
singurã þarã ºi a crescut în trei state
membre, inclusiv în România.
PS Ciprian Câmpineanul
este noul arhiepiscop
al Buzãului ºi Vrancei

Preasfinþitul Ciprian Câmpinea-
nul, episcop vicar patriarhal, a fost
ales ieri, de cãtre Sinodul Bisericii
Ortodoxe Române, cu majoritate de
voturi, în funcþia de arhiepiscop al
Buzãului ºi Vrancei. PS Ciprian
Câmpineanul a fost ales cu 41 de
voturi din 47 valabil exprimate de
Sinodul BOR, întrunit la Reºedinþa
Patriarhalã, sub preºedinþia patriar-
hului Daniel. Celãlalt candidat la
Arhiepiscopia Buzãului ºi Vrancei, PS
Ambrozie, a obþinut 6 voturi. Ceremo-
nia de întronizare a noului arhiepi-
scop al Buzãului ºi Vrancei va avea
loc în Catedrala arhiepiscopalã cu
hramul Înãlþarea Domnului din
municipiul Buzãu, în 10 martie.
Scaunul arhiepiscopal de la Buzãu a
rãmas vacant dupã decesul Înaltprea-
sfinþitului Pãrinte Epifanie, în 7
ianuarie 2013.

Ajutorul de stat pentru combina-
tul Oltchim ar trebui acordat pânã la
jumãtatea acestui an, pentru cã altfel
nu va mai fi util, a declarat ministrul
Economiei, Varujan Vosganian (foto),
care apreciazã cã soluþionarea din
partea Comisiei Europene pe aceas-
tã temã nu va veni curând. „Comisia
Europeanã are o mecanicã inter-
nã. Cred cã media în soluþionarea
notificãrilor privind ajutoarele de
stat nu este foarte încurajatoare,
nu este pe termen scurt. Acesta
este motivul pentru care noi ve-
dem ajutorul de stat pe termen
mediu, care înseamnã pânã la ju-
mãtatea acestui an, asta e dorinþa
noastrã”, a afirmat Vosganian.
Acesta a explicat cã „evaluarea Co-
misiei este sã vadã dacã nu cum-
va în toamna anului trecut Oltchim
a beneficiat de ajutor de stat. Un
exemplu de întrebare de la Comi-
sia Europeanã a fost: «Care sunt
furnizorii publici ai Oltchim faþã de

Ajutorul de stat pentru Oltchim trebuie
acordat pânã la jumãtatea anului

Ministrul delegat pentru Dialog
Social, Doina Panã, a declarat, ieri,
presei, la Cluj-Napoca, cã noul ac-
þionar al Mechel are intenþii bune
ºi face toate demersurile pentru
achitarea celor trei salarii compen-
satorii foºtilor angajaþi de la Câm-
pia Turzii, care au protestat mier-
curi, însã are conturile blocate,
transmite corespondentul Media-
fax. Doina Panã, care a participat
la o întâlnire la Prefectura Cluj cu
reprezentanþii noului acþionar al
Mechel, a spus cã firma doreºte
sã aplaneze conflictul legat. „Eu
nu pot sã spun cã vin cu soluþii,
pentru cã este vorba de o firmã pri-
vatã, vreau sã se înþeleagã cã pre-
zenþa mea la acest dialog nu este
ca o garanþie cã Guvernul se im-
plicã, pentru cã nu poate sã se
implice. Dar, fiind vorba despre
700 de oameni, nu pot sã fiu indi-
ferentã ºi voi asigura un fel de
asistenþã tehnicã, astfel încât dia-
logul social sã existe cu adevãrat
între firmã, care este privatã, ºi re-
prezentanþii sindicatului. Guver-
nul nu este parte în aceastã situa-

Ministrul Panã: Noul acþionar
al Mechel are intenþii bune,

dar ºi conturile blocate
þie. Dar existã bune intenþii din
partea firmei ºi sunt convinsã cã
la finalul dialogului se va gãsi so-
luþia de aplanare a conflictului le-
gat de neachitarea acelor salarii
compensatorii, iar oamenii trebuie
sã fie siguri cã le vor primi. Cu cât
le vor primi mai repede, cu atât va
fi mai bine”, a spus Panã. Grupul
rus Mechel a vândut recent, pen-
tru preþul simbolic de 230 de lei (52
euro), combinatele metalurgice pe
care le deþinea în România (Me-
chel East Europe Metallurgical Di-
vision SRL ºi combinatele Ductil
Steel Buzãu, Ductil Steel Oþelu
Roºu, Mechel Câmpia Turzii, Me-
chel Târgoviºte ºi Laminorul Brãi-
la), puternic îndatorate, cãtre fir-
ma Invest Nikarom din Bucureºti,
controlatã de douã persoane cu ce-
tãþenie rusã. Potrivit ministrului
Economiei, Varujan Vosganian,
noul proprietar va reporni în mar-
tie producþia la unitãþile din Târ-
goviºte ºi Buzãu ºi ar putea lua în
calcul revânzarea combinatelor din
Brãila ºi Câmpia Turzii, dacã va
gãsi cumpãrãtori.

care combinatul nu a plãtit sau ºi-a
amânat plãþile?» Apoi, dacã credito-
rii de stat au folosit toate mijloacele
legale pentru a-ºi recupera banii? ªi
dacã vom lua bani de la bancã dacã
nu îi vom da pe salarii. Banii pentru
salarii trebuie sã vinã din producþie”,
a mai spus Vosganian.

Primarul Sibiului, Klaus
Iohannis, a declarat ieri, rãspun-
zând la o întrebare, cã unul din
motivele pentru care a intrat în
PNL a fost ca Sibiu sã devinã
capitalã de regiune. „A fost unul
din motive, da. Cu siguranþã. Mi-
am dorit, am ºi spus, îmi doresc
sã particip la discuþiile acestea”, a
rãspuns Iohannis. Acesta a
adãugat însã cã „nu este nici o
garanþie” cã Sibiu va deveni
capitalã de regiune având în

Iohannis spune cã a intrat în PNL pentru
ca Sibiul sã devinã capitalã de regiune

CNA a decis, ieri, sã someze public
societãþile de telecomunicaþii RCS&RDS,
UPC România ºi DCS, din cauzã cã re-
transmit pe reþelele lor televiziuni cu con-
þinut pornografic, fãrã sã respecte legis-
laþia audiovizualului. Consiliul Naþional
al Audiovizualului (CNA) a analizat, în
ºedinþa de ieri, situaþia retransmisiei pro-
gramelor pentru adulþi pe 78 de reþele de
telecomunicaþii din România, constatând
cã cinci societãþi - RCS&RDS SA, UPC
România SA ºi Focus Sat România SRL
(parte a UPC), Digital Cable System
(DCS), Canal S SRL ºi Telecablu & Net
SRL - au încãlcat articolul 27, alineatul 2,
literele a ºi b din Codul de reglementare a
conþinutului, potrivit cãruia „distribuito-
rii de servicii media audiovizuale pot re-
transmite serviciile de programe 18+ nu-

RCS&RDS ºi UPC, somate de CNA
din cauza posturilor pornografice

mai în intervalul orar 1.00 - 5.00, în urmã-
toarele situaþii: a) codat în cadrul unor
pachete opþionale special dedicate adul-
þilor, în sistem analogic; b) restricþionat
prin intermediul unui sistem de control
parental, în sistem digital”. Conform ace-
luiaºi cod, „programe 18+” sunt cele „in-
terzise minorilor, filme ºi emisiuni porno-
grafice al cãror scop principal este pre-
zentarea în detaliu a actului sexual, a
modalitãþilor de satisfacere a dorinþelor
sexuale sau programe în care se prezintã
un act sexual real, indiferent de modalita-
tea de filmare”. Membrii CNA au consta-
tat cã cele cinci societãþi de telecomuni-
caþii au difuzat posturi TV pentru adulþi
toatã ziua, deºi aveau obligaþia sã trans-
mitã astfel de programe numai în interva-
lul orar 1.00 - 5.00.

vedere funcþia de prim-vicepreºe-
dinte PNL pe care o deþine. „Cu
certitudine îmi garanteazã cã pot
sã discut cu oamenii care iau
aceste hotãrâri. Asta nu înseamnã
automat cã punctul meu de
vedere este luat în seamã”, a
explicat Iohannis, care a adãugat
cã va face tot ce poate pentru ca
Sibiu sã devinã capitala regiunii.
Potrivit edilului, împãrþirea în
regiuni ºi denumirea regiunilor nu
au fost definitivate.
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Dan Daşoveanu, consilier
în locul lui Mărinică Dincă

Democrat- libera-
lul Dan Daşoveanu
a depus , în plenul de
ieri, jurământul şi a
devenit astfel c ons i-
lier local, după o pa-
uză de 12 ani. La
prima sa interpelare,
ac esta i-a critic at pe
func ţionarii din Pri-
măria Craiova, pre-
cum şi pe directorii
de regii ş i servicii
care nu au fos t pre-
zenţi la şedinţă, ară-
tând c ă scaunele în
care aceş tia ar fi tre-
buit să  s te a su nt
goale: „O să propun
o temă de reflecta-
re: mi se pare, to-
tuşi, anormal ca re-
prezentanţii soc ietăţilor  subordonate Primăriei, ca re-
prezentanţii departamentelor Primăriei să nu f ie prezenţi
la şedinţele de Cons iliu Local, în spec ial c ei c are aveau
proiec te pe ordinea de zi. Oricând pot să apară proble-
me şi eu c red c ă trebuie să exis te cineva din partea aces-
tor instituţii c are să răspundă în faţa cons ilier ilor.  Mi se
pare o ches tiune c el puţin c urioasă, c a să nu o caracte-
rizez altfel, şi c red c ă ar fi cazul să intrăm într-o nor-
malitate.  Mă întorc după 12 ani în Cons iliu şi vreau să
vă spun c ă,  până în 2001,  sala aceasta era plină cu re-
prezentanţii societăţilor  coordonate de primar. Acum sala
es te deplorabil de goală, încât eu cred că es te o dovadă
de lipsă de respec t,  cel puţin faţă de noi, cons ilier ii”.
Dan Daşoveanu i-a luat locul consilierului Mărinică Din-
că, ac esta devenind,  după alegerile din luna decembrie,
senator  de Dolj.

Consilierul municipal Bianca Predes-
cu este de părere că o refacere a Par-
cului „Nicolae Romanescu”, la modul
ambiţios pe care şi-l propune munici-
palitatea, trebuie să aibă în vedere şi rea-
ducerea la viaţă a operelor de artă care
împodobeau odată această oază de ver-
deaţă a Craiovei. «În analiza pe care a
făcut-o societatea de specialitate în do-
meniul arhitecturii din Bucureşti, a avut
în vedere foarte multe lucruri. În pri-
mul rând, ne-am lămurit că acest pro-
iect priveşte gardul împrejmuitor al par-
cului. Chiar dacă din proiect nu rezultă
atât de clar, dar din planşele care înso-
ţesc documentaţia se vede explicit acest
lucru. Dar nici din planşe nu rezultă că
ar fi reabilitate şi acele statui care au fost
create odată cu parcul şi amplasate în-
tre casa „George Bibescu” şi pavilionul
fanfarei. Ştiut fiind faptul că sunt nişte

Consilierul Bianca Predescu militează pentru readucerea la viaţă a operelor de artă

Lobby pentru statuile uitate
din Parcul „Romanescu”

Consilierii municipali au votat, ieri, în unanimitate
proiectul de hotărâre pentru finanţarea din fonduri eu-
ropene a modernizării infrastructurii din Parcul „Ro-
manescu”. Alesul local Bianca Predescu a solicitat ca tot
în acest proiect să fie inclusă şi refacerea tuturor statui-
lor care contribuiau la farmecul aparte al parcului.

statui de marmură
de Carrara, unele au
rămas  fără mână,
altele fără cap».
Statuia lui Nicolae
Romanescu va fi
repusă pe soclu

O piesă impor-
tantă care ar trebui repusă pe soclu, în
opinia consilierului Bianca Predescu,
este bustul fostului primar al Craiovei,
Nicolae Romanescu. Lucrarea a existat
în timpul mandatului lui Vasile Bulucea,
fiind expusă mult timp la intrarea în
parc, dar a fost furată. Potrivit alesului
social-democrat, municipalitatea ar tre-
bui să profite de acest proiect şi să in-
cludă şi costurile de reconstituire a
acestui monument pierdut. „Pentru că
este o lucrare pretenţioasă, grea, o lu-
crare deosebită, inclusiv de artă, care
se realizează cu ajutorul acestor fon-
duri europene, am rugat persoanele din
partea Executivului să cuprindă şi aces-
te lucrări. Dar este şi o altă lucrare care
datează de pe timpul altui primar, care
acum nu mai este în viaţă, este vorba
de Vasile Bulucea. El a amplasat bustul
lui Nicolae Romanescu la intrarea în

parc, dar, din păcate, a fost furat. Poate
s-ar putea să fie refăcut”.
Primarul Lia Olguţa Vasilescu
promite refacerea tuturor statuilor

Primarul Lia Olguţa Vasilescu a de-
clarat că proiectul de refacere a Par-
cului „Romanescu” este destul de am-
plu, cuprinzând foarte multe lucrări de
infrastructură, însă obiectivul princi-
pal este să i se redea stilul pe care i l-a
imprimat peisagistul francez, E. Re-
dont, la începutul secolului al XX-lea.
«Parcul „Nicolae Romanescu” se va
reface pe fonduri europene, tot ceea
ce înseamnă partea de infrastructură.
Vor apărea şi construcţii noi după pla-
nurile Eduard Redont, vor fi amenajate
locuri de joacă mai mari şi mai frumoa-
se. Grădina zoologică, pe un alt pro-
iect european, va fi reconstruită, iar în
ceea ce priveşte Colegiul Naţional „Ca-
rol I” şi Teatrul Liric, acestea vor intra
într-un proces de consolidare, dar cu
fonduri de la Ministerul Dezvoltării.
Deja am transmis toată documentaţia
necesară şi aşteptăm aprobarea». Cât
priveşte refacerea statuilor, edilul Cra-
iovei a dat asigurări ferme că şi aceste
lucrări vor fi făcute prin acest proiect.

Consilierul Gheorghe Albăstro-
iu s-a arătat nemulţumit că
reprezentanţii Mitropoliei Olteniei
folosesc în scop comercial
spaţiul din jurul catedralei aflate
în construcţie în cartierul
Craioviţa Nouă, deşi Primăria
Craiova a oferit suprafaţa în
cauză cu titlu gratuit. „Noi am
acordat catedralei din Craioviţa
un teren în concesiune, cu titlu
de gratuitate şi, în loc să îl
folosească pentru ce i s-a dat
acest teren, pe această suprafaţă
s-a subînchiriat la diferite
persoane private, care şi-au
ridicat acolo construcţii provizo-
rii, nişte chioşcuri. Nu mi se pare
corect, legea e pentru toată
lumea, deci trebuie să o respec-
tăm toţi, nimeni nu are voie să
subconcesioneze. Cu atât mai
mult cu cât terenul a fost atribuit
cu titlu de gratuitate”. Acesta
susţine că acolo ar fi trebuit
amenajat un părculeţ, să se
sădească pomi şi să se pună
băncuţe. „Eu aş veni cu propu-
nerea ca venitul încasat pe acele
subconcesionări, întrucât
concesionarea este făcută ilegal,
să intre în bugetul Consiliului
Local”, a tras acesta concluzia.

Dispută în jurul chioşcurilor de
la catedrala din Craioviţa Nouă

Chioşcurile din jurul catedralei care se
află în construcţie în cartierul Craioviţa
Nouă stârnesc, din nou, rumoare printre
aleşii locali. În plenul de ieri, un consilier a

cerut ca Primăria Craiova să primească şi
ea o parte din banii pe care reprezentanţii
Mitropoliei Olteniei îi colectează din închi-
rierea spaţiilor în scop comercial.

Calangiu: „Chioşcurile
erau deja acolo”

Viceprimarul Craiovei,
Cris tina Calangiu,  a ţinut să
prec izeze că spaţiile comerc iale
care se află pe o latură a
catedralei sunt provizorii şi
aces tea vor fi demolate odată cu
finalizarea construcţiei. Potr ivit
viceprimarului, reprezentanţii
Mitropoliei nu au recurs din
proprie iniţiativă la această
modalitate de subînchir iere
întrucât c hioşcurile se aflau deja
acolo când Biserica a primit
terenul. „A fost,  de la bun
început, o înţelegere cu dânşii,
să îi păstreze pe cei care au
exis tat. Cei care funcţionează
acolo erau deja pe acest teren
când s-a concesionat terenul
pentru construcţia catedralei şi,
imediat ce se va termina această
cons trucţie, aceste chioşcuri
vor fi demolate, iar asta o ştiu şi
proprietarii. Eu nu zic că nu este
în regulă, dar probabil c ă au
avut o sursă de venituri supli-
mentare, pentru că este greu să
construieşti o catedrală, nic i nu
a avut cine să îi sprijine prea
mult”.

Miulescu: „Noi nu putem
încasa nimic”

Secretarul municipiului
Craiova, Nicoleta Miules-
cu, a explicat că propune-
rea pe care a făcut-o
consilierul Gheorghe
Albăstroiu – de a se
solicita la buget cotă-
parte din banii pe care
Mitropolia Oltenia îi încasează de
pe urma acestor chioşcuri – nu
se poate pune în practică
întrucât nu există cadru legal în
acest sens. „Este o atribuire în
folosinţă gratuită, potrivit legii,
pentru toate bisericile. Potrivit
înţelegerii pe care biserica a
acordat-o acestor titulari de
chioşcuri, îi păstrează până se
finalizează lucrarea. Deci nu e
subconcesiune, nu e subînchirie-
re, nu putem încasa noi nimic. Ei
încasează pentru că au titlu”.
Bianca Predescu: „Soluţie
pe cale amiabilă”

Consilierul municipal Bianca
Predescu, profesor universitar în
domeniul Dreptului, a evidenţiat
faptul că Primăria Craiova nu
poate să solicite bani de la

Mitropolie întrucât autorităţile nu
au prevăzut această referinţă în
contractul de atribuire cu titlu
gratuit a terenului. „Problema
este a modului cum au fost
încheiate aceste contracte atunci.
Cu privire la atribuirea cu titlu
gratuit, nu am prevăzut nimic cu
referire la o eventuală subînchi-
riere şi de aici porneşte întreaga
problemă. Eu cred că poate fi
soluţionată pe cale amiabilă,
pentru că un temei de Drept,
care să stea în picioare, nu avem
nici unii, nici alţii”.
Consilierii au dat 2 miliarde
de lei vechi pentru Biserică

Tot în şedinţa de ieri, cons i-
lierii municipali au aprobat, cu
unanimitate de voturi, acorda-
rea a 2 miliarde de lei vechi de
la bugetul local către Mitropolia

Olteniei. Reprezentanţii Biseric ii
au solicitat această sumă pentru
a plăti părţile de f inanţare care
îi revin în c adrul a patru
proiec te de exec uţie, pentru
care s -au atras fonduri europe-
ne şi care ar trebui să înceapă
lucrările. În urma votului de
ieri, autorităţile au aloc at
59.010 lei pentru transformarea
unei c ase parohiale în centru de
zi pentru copii, 58.117 lei
pentru extinderea centrului
multifunc ţional „Best-Life”,
destinat c opiilor  dezavantajaţi
social, 64.413 lei pentru
transformarea cămin preoţesc
„Renaş terea” într-un c entrul
social pentru persoane vârstnice
şi 95.549 lei pentru reconsoli-
darea Biseric ii „Sfântul Nicolae-
Dorobănţia”, din cimitirul cu
acelaşi nume.
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Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia”
(ISU) al Judeþului Dolj au marcat
împlinirea a 80 de ani de la înfiin-
þarea primei structuri de Protecþie
Civilã din România. Prilej de evo-
care misiunilor desfãºurate pe
aceastã linie de-a lungul timpului,
de primit felicitãri ºi de mulþumit
colaboratorilor. Reprezentanþii ad-
ministraþiei publice locale ºi jude-
þene, prezenþi la ceremonial, au þi-
nut cu toþii sã mulþumeascã pen-
tru întreaga activitate cadrelor ISU

Miercuri dupã-amiazã, în timp
ce efectua serviciul de suprave-
ghere a traficului rutier pe bule-
vardul „1 Mai” din Craiova, un
echipaj de poliþiºti de la Servi-
ciul Poliþiei Rutiere Dolj a obser-
vat un autoturism Mercedes care
nu a acordat prioritate de trece-
re pietonilor angajaþi regulamen-
tar în traversarea strãzii pe mar-
cajul pietonal din dreptul Fabri-
cii de Confecþii, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.
Poliþiºtii i-au fãcut semnale re-
gulamentare de oprire,  însã

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj a organizat, ieri, pe esplanada Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, un ceremonial

militar ºi religios pentru a marca împlinirea a 80 de ani
de la înfiinþarea primei structuri de Protecþie Civilã din

România. În prezenþa reprezentanþilor autoritãþilor
locale ºi judeþene, dar ºi ai structurilor din cadrul Minis-
terului Afacerilor Interne, s-a prezentat un scurt istoric
al activitãþilor de protecþie civilã desfãºurate de aceste

structuri, s-au înmânat diplome colaboratorilor, iar, ca de
obicei, defilarea cadrelor unitãþii ºi a autospecialelor de
intervenþie s-a bucurat de cea mai mare apreciere din

partea craiovenilor prezenþi la manifestãri.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, miercuri dupã-amiazã, poli-
þiºtii din cadrul Poliþiei Bãileºti au
oprit în trafic, pe DN 56, în co-
muna Radovan, un autoturism
marca Volkswagen, la volanul cã-
ruia a fost identificatã Ilona ªte-
fan, de 31 de ani, din Bucureºti.
La controlul fãcut în interiorul
maºinii oamenii legii au gãsit 1.881
de pachete de þigãri de contraban-
dã, toate provenind din Republica
Moldova, care au fost confiscate.

“Cu prilejul controlului efectuat

Comandantul Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
Craiova, comisar-ºef Silviu Vãca-
ru, a prezentat, ieri, în cadrul ATOP
Dolj, o succintã radiografie a acti-
vitãþilor desfãºurate pe parcursul
anului trecut. Pe lângã datele sta-
tistice oferite, în cadrul unui bilanþ
consistent, ºeful BCCO a proiec-
tat ºi tendinþe de luat în seamã,
privind consumul de etnobotanice
în rândul tinerilor, contrafacerea ºi

BCCO Craiova: Activitate consistentã,
demnã de luat în seamã

plasarea de bancnote false ºi trafi-
cul de carne vie. Tinerii ºi tinerele
din mediile defavorizate sunt, cu
precãdere, þinta traficanþilor de
carne vie, iar pentru perioada ur-
mãtoare se prefigureazã un trend
ascendent în privinþa traficului de
persoane prin exploatare sexualã,
dar ºi prin obligarea la cerºetorie
ºi furturi. Toate aceste lucruri ar
trebui sã reprezinte un semnal de
alarmã ºi pentru autoritãþi.

Bucureºteancã prinsã cu maºinaBucureºteancã prinsã cu maºinaBucureºteancã prinsã cu maºinaBucureºteancã prinsã cu maºinaBucureºteancã prinsã cu maºina
plinã de þigãri de contrabandãplinã de þigãri de contrabandãplinã de þigãri de contrabandãplinã de þigãri de contrabandãplinã de þigãri de contrabandã

O femeie de 31 de ani,
din Bucureºti, este cerce-
tatã penal de poliþiºtii
doljeni, dupã ce, miercuri
dupã-amiazã, în baza unor
informaþii deþinute, Poliþiº-
tii din Bãileºti au oprit-o în
trafic, în comuna Radovan,
ºi i-au gãsit în maºinã
peste 1.800 de pachete de
þigãri de contrabandã.

în autoturism, poliþiºtii doljeni au
gãsit un numãr de 1.881 pachete
þigãri cu timbru fiscal aplicat de
autoritãþile din Republica Moldo-
va, însumând un numãr de 37.620
þigarete, în valoare de 18.810 lei.
Pachetele de þigãri au fost ridicate
în vederea confiscãrii, iar pe nu-
mele celei în cauzã poliþiºtii din
Bãileºti au întocmit dosar penal
pentru deþinere în afara antrepozi-
tului fiscal a unei cantitãþi mai mari
de 500 pachete þigarete”, ne-a de-
clarat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, comisar-ºef Adrian Cãpraru.

Dolj. Astfel, subprefectul de
Dolj, Ionel Ciobotea, a dat ci-
tire mesajelor primului minis-
tru  ºi al secretarului de stat
Constantin Chipãr ºi a înche-
iat urându-le cât mai puþine
acþiuni lucrãtorilor de la Pro-
tecþia Civilã. Cristinel Iovan,
vicepreºedinte al Consiliului
Judeþean Dolj a vorbit despre
importanþa misiunilor desfã-
ºurate ºi interesul instituþiei
pe care o reprezintã pentru
dotarea cât mai bunã a In-

spectoratul Judeþean pentru Situa-
þii de Urgenþã. „Ziua Protecþiei ci-
vile reprezintã un moment în care

celebrãm acþiunile pe care unitãþile
ISU le desfãºoarã pentru apãrarea
ºi protejarea cetãþenilor. Consiliul

Judeþean Dolj aprecia-
zã munca depusã în
slujba comunitãþii ºi
preocuparea constantã
pentru siguranþa cetã-
þenilor”, a spus Cristi-
nel Iovan. ªi primarul
Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, le-a mulþu-
mit angajaþilor Inspec-
toratului pentru munca
depusã ca sã apere via-
þa cetãþenilor, asigurân-
du-i de sprijinul admi-
nistraþiei locale.

Manifestãrile s-au

încheiat cu defilarea cadrelor ISU
Dolj ºi a autospecialelor din dota-
re, craiovenii putând apoi sã vizi-
teze atelierele instalate pe esplana-
da Teatrului Naþional.

La 28 februarie 1933, prin De-
cretul Regal nr. 468 se aprobã Re-
gulamentul de funcþionare a Apã-
rãrii Pasive contra atacurilor aeri-
ene, având ca scop „sã limiteze
efectele bombardamentelor aerie-
ne asupra populaþiei ºi resurselor
teritoriului, fie asigurându-le pro-
tecþia directã, fie micºorând efica-
citatea atacurilor”. Prin prevederi-
le sale, detaºeazã net apãrarea pa-
sivã de apãrarea activã. Momentul
este considerat drept actul de naº-
tere al Protecþiei Civile.

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

Un tânãr de 18 ani, din Craiova, este
cercetat, în stare de libertate, pentru
conducere fãrã permis, poliþiºtii de la
Rutierã reuºind sã-l opreascã abia dupã
o urmãrire ca-n filme, miercuri dupã-
amiazã. Tânãrul, la volanul unui autotu-
rism marca Mercedes, înmatriculat în
Anglia, nu a vrut sã opreascã la semna-
lele poliþiºtilor, oamenii legii reuºind sã-l
blocheze în trafic dupã ce a trecut pe
roºu, a lovit trei autoturisme ºi a fost la
un pas de a accidenta mai mulþi pietoni.

ºoferul nu a respectat semnalul
poliþistului, a mãrit viteza de de-
plasare, a trecut pe lângã filtrul
rutier ºi s-a îndreptat cãtre ieºi-
rea din Craiova, pe bulevardul
“Nicolae Romanescu”.

“Poliþiºtii au pornit în urmãri-
rea autoturismului suspect, cu
semnalele sonore ºi luminoase
pornite, însã la intersecþia cu stra-
da Târgului ºoferul autoturismu-
lui urmãrit a efectuat manevra de
întoarcere la 180 de grade ºi ºi-a
continuat cursa periculoasã în
sens invers, pe bulevardul Roma-

nescu, cãtre cen-
trul Craiovei. La se-
mafoarele de la in-
tersecþia cu bule-
vardul 1 Mai, aflate
pe culoarea roºu,
ºoferul inconºtient
a încercat sã treacã
printre cele douã
ºiruri de maºini
oprite la semafor ºi
a lovit trei autotu-
risme, fapt care nu
l-a oprit din cursa
nebunã. Autovehi-
culul urmãrit a tre-

cut ºi de sensul giratoriu de la
intrarea în Parcul Romanescu ºi
s-a angajat pe strada Unirii, cã-
tre centru, fiind ajuns din urmã
ºi forþat sã opreascã de cãtre
echipajul de poliþie rutierã înain-
te de a ajunge în sensul giratoriu
de la intersecþia strãzii Unirii cu
strada Gheorghe Chiþu. Condu-
cãtorul auto ºi un pasager în au-
toturism au fost imobilizaþi de po-
liþiºti în timp ce încercau sã fugã,
au fost aduºi la sediul IPJ Dolj”,
ne-a explicat comisar ºef Adrian
Cãpraru, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

Odatã ajunºi la Poliþie, cei doi
au fost identificaþi, stabilindu-se
cã este vorba despre Mãdãlin
Scarlat, tânãrul aflat la volanul
“englezoaicei” ºi Mugurel Mihai,
ambii de 18 ani, din Craiova.

Poliþiºtii au stabilit cã Scarlat
încercase sã scape pentru cã nu
avea permis de conducere, pe nu-
mele sãu fiind întocmite acte pre-
mergãtoare începerii urmãririi pe-
nale sub aspectul comiterii infrac-
þiunii de conducere a unui auto-
vehicul pe drumurile publice fãrã
a poseda permis de conducere.
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În anul 2004, Guvernul Ro-
mâniei, condus de Adrian Nãs-
tase, emitea Hotãrârea cu nr.
994/2004 pentru aprobarea în-
fiinþãrii perdelelor forestiere de
protecþie a cãilor de comunica-
þie împotriva înzãpezirii în toate
zonele þãrii, în conformitate cu
Programul de înfiinþare a per-

delelor forestiere de protecþie a
cãilor de comunicaþie împotri-
va înzãpezirii ºi pentru aproba-
rea Studiului de fundamentare a
necesitãþii înfiinþãrii unei reþe-
le de perdele forestiere de pro-
tecþie în judeþele Mehedinþi,
Dolj, Olt ºi Teleorman ºi pe te-
renurile unitãþilor de creºtere ºi
exploatare a cailor de rasã .
Conform Studiului de funda-
mentare: „Regimul de secetã din
ultimele douã decenii reprezintã
un semnal de alarmã pentru
agricultura României. O situaþie
cu totul specialã se înregistrea-
zã în zona de câmpie din jude-
þele Mehedinþi, Dolj, Olt ºi Tele-
orman, unde secetele sunt din ce
în ce mai frecvente ºi de dura-
tã. Cauzele secetelor respective
sunt multiple, iar mãsurile de
combatere a acestora ºi de ate-
nuare a efectului lor trebuie sã
fie complexe ºi ample. Soluþii în
aceastã direcþie au fost preco-
nizate în 1993, printr-un pro-
gram de mãsuri privind preve-
nirea efectelor cu caracter de
calamitate survenite din cauza

În judeþul Dolj,

În fiecare an, de obicei iarna, când cad
cantitãþi mai mari de zãpadã, revine obse-
siv în discuþie problema perdelelor forestie-
re pentru protecþia cãilor de comunicaþie ºi
de fiecare datã privirea este îndreptatã cã-
tre Direcþia Silvicã Dolj, care nu se ocupã
de aceastã chestiune. Înfiinþarea de perdele-
le forestiere de protecþie se aflã în curtea In-
spectoratului Teritorial de Regim Silvic ºi
Vânãtoare, cu sediul la Râmnicu Vâlcea,
prin Inspecþia Silvicã ºi de Vânãtoare Dolj,

structurã care este în subordinea Ministe-
rului Mediului ºi Schimbãrilor Climatice.
Privind din afarã fenomenului, s-ar putea
spune cã pânã în prezent nu s-a fãcut nimic
în acest sens. În realitate, au fost întreprinse
mai multe demersuri ºi existã ºi proiecte în
acest sens, numai cã ele s-au blocat la nive-
lul proprietarilor de terenuri, care nu îºi dau
acceptul pentru înfiinþarea acestora, deºi are
avea multe beneficii, unul fiind materialul
lemnos, care le-ar reveni.

Paginã realizatã de MARIN TURCITU

secetei din 1992-1993 în jude-
þele menþionate”.

Proiectarea ºi exe-
cutarea de perdele
forestiere s-a mai
fãcut în 1970

Cadrul legal al acestei acþiunii
propuse era ºi este în continuare

asigurat de Legea nr. 289/2002
privind perdelele forestiere de
protecþie. Tot Studiul din anul
2004 mai spunea cã: „În zona de
câmpie din judeþele Mehedinþi,
Dolj, Olt ºi Teleorman, puternic
afectatã de secetã în ultimele
douã decenii, ponderea suprafe-
þei de pãdure este de 5-8%, cu
mult sub media europeanã pen-
tru regiuni similare (15%)”, arã-
tând cã suprafaþa totalã a pãdu-
rilor din  judeþul Dolj era de nu-
mai 79 mii ha. Pentru cã numai
în ultimii 140 de ani, sã zicem,
suprafaþa pãdurii s-a restrâns
prin defriºãri repetate, numai
dupã al doilea rãzboi mondial fi-
ind defriºate 29 mii ha, din care
o mare parte au fost pãduri de
fixare a dunelor de nisip ºi de
protecþie climaticã, s-a reactivat
fenomenul de deflaþie, iar sece-
tele au devenit mai frecvente ºi
mai intense. Aceasta a determi-
nat proiectarea ºi executarea, în
special dupã 1970, a reþelei de
perdele forestiere de protecþie
Sadova-Bechet, cu o suprafaþã
de 2.250 ha. Dar ºi o parte din
acestea au fost defriºate.

„Dacã nu sunt de
acord toþi proprietarii,
proiectul nu poate fi
implementat”

Acþiunea de creare a reþelei de
perdele forestiere în zona de câm-
pie în care este inclus ºi judeþul
Dolj se înscria ca o primã etapã
a Programului de realizare a Sis-
temului naþional al perdelelor
forestiere de protecþie prevãzut de
Legea nr. 289/2002, iar lucrarea
urma sã se execute în perioada
2005-2010. Din pãcate, lucruri-
le nu au stat chiar aºa. Strategia
pentru despãgubirea proprietari-
lor care nu sunt de acord cu
schimbarea folosinþei terenurilor
agricole pe care le deþin ºi care
intrau în amplasamentul viitoare-
lor perdele forestiere de protec-
þie nu prea a funcþionat, pentru
cã legiuitorul nu a luat în calcul
încãpãþânarea proprietarilor ºi a
mers pe buna credinþã a acesto-
ra. „Dupã ce a apãrut hotãrârea
guvernului, am demarat toate de-
mersurile pentru a pune în prac-
ticã aceste lucrãri, mai exact în-

fiinþarea de perdele de protecþie
a cãilor de comunicaþie ºi a câm-
purilor agricole. Însã pentru asta
aveam nevoie de acordul proprie-
tarilor. Dacã ne referim la înfiin-
þarea perdelelor forestiere pentru
protecþia cãilor de comunicaþie,
trebuie spus cã ne-am deplasat
la primãriile din comunele care
figurau în proiectul nostru ºi,
împreunã cu autoritãþile locale,
cu un reprezentant al Direcþiei
Silvice Dolj, un brigadier de re-
gulã, am depistat terenurile ºi
proprietarii. Am reuºit sã convin-
gem o parte din proprietari sã fie
de acord cu lucrãrile noastre.
Unii nu au fost de acord, iar alþii
nu au fost gãsiþi. Toate aceste
proceduri au durat luni de zile.
Dar dacã nu sunt de acord toþi
proprietarii, proiectul nu poate fi
implementat”, a declarat ing.
Marian Mãnescu de la Inspec-
þia Silvicã ºi de Vânãtoare Dolj.

Procedura de expro-
priere pentru cauzã
de utilitate publicã
este de duratã

Conform art. 9 din Legea nr.
289/2002 privind perdelele fores-
tiere de protecþie, republicatã: „(1)
Realizarea Sistemului naþional al
perdelelor forestiere de protecþie,
indiferent de titularii dreptului de
proprietate, se face cu acordul
scris al acestora, în condiþiile pre-
vãzute la art. 101 din Legea nr. 46/
2008, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare”. «La ora actualã
lucrurile stau astfel: avem Proiect
tehnic (PT) ºi Studiu de fezabilita-
te (SF) întocmite pentru obiecti-
vele DN 55, 55A, 56, 65, 65C,
având suprafaþa de 119.31 ha. În
anul 2006, la licitaþia organizatã,
ofertele pentru întocmirea docu-
mentaþiilor topo-cadastrale necesa-
re înscrierii în Cartea funciarã au
depãºit sumele acordate pentru
proiectul tehnic. Pentru înfiinþarea

de perdele de protecþie a câmpuri-
lor agricole avem, de asemenea, SF
ºi PT întocmite pentru o suprafa-
þã de 5.000 de hectare în judeþul
Dolj, în cinci comune. Problema
este la nivelul proprietarilor care nu
sunt de acord. Este adevãrat cã
Legea nr. 46/2008 republicatã la
art. 9, alin. 2, litera c prevede: „po-

sibilitatea declanºãrii procedurii de
expropriere pentru cauzã de utili-
tate publicã, în cazul în care nu îºi
exprimã acordul”. Dar procedeul
este greoi ºi de duratã», a declarat
ºi ing. Liviu Miu de la Inspecþia
Silvicã ºi de Vânãtoare Dolj.

„Domnul prefect ne
poate da o mânã de
ajutor, la fel ºi primarii
din localitãþile vizate”

Inginerii de la Inspecþia Silvicã
ºi de Vânãtoare Dolj sunt deschiºi
sã reia toatã procedura ºi sã în-
ceapã munca de convingere a pro-
prietarilor pentru a fi de acord cu
înfiinþarea de predele forestiere de
protecþie a cãilor de comunicaþie
ºi a câmpurilor agricole, dar spun
cã au nevoie de ajutor din partea
autoritãþilor locale, mai exact a pri-
marilor, pentru a-i convinge pe
oameni cã aceastã acþiune este în
beneficiul lor. Aceºtia îi ridicã min-
gea la fileu ºi prefectului Marius
Deca, care în ultimele Colegii Pre-
fecturale se intereseazã de acest
proces, care spun ei cã îi poate
impulsiona pe aleºii locali pentru
o mai mare implicare. „Nu am dori
sã se înþeleagã greºit. Proiectul
existã, iar noi suntem deschiºi
pentru a-l implementa, dar avem
nevoie de ajutor. Domnul prefect
Marius Deca ne poate da o mânã
de ajutor, la fel ºi primarii din lo-
calitãþile vizate. Numai cu ajuto-
rul acestora vom putea sã îi con-
vingem pe proprietari sã fie de
acord. Proprietarii trebuie sã în-
þeleagã cã sunt lucrãri care vor fi
în beneficiul lor. ªi cele de înfiin-
þare a perdelelor de protecþie a
cãilor de comunicaþie ºi cele pen-
tru protecþia câmpurilor agrico-
le”, a mai declarat ing. Marian
Mãnescu de la Inspecþia Silvicã
ºi de Vânãtoare Dolj.

Înf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºte
de acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuri
Înf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºte
de acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuri
Înf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºte
de acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuri
Înf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºte
de acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuri
Înf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºte
de acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuri
Înf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºte
de acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuri
Înf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºte
de acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuri
Înf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºte
de acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuri
Înf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºteÎnf i inþarea de perdelele  forest iere de protecþ ie  se loveºte
de acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuride acordul proprietarilor de terenuri



6/ cuvântul libertãþii vineri, 1 martie 2013
actualitate

Românii din Timoc luptã pen-
tru identitate ºi pentru drepturile lor
ca minoritate în Serbia, dar cu
“arme” paºnice. Pe lângã cele câ-

teva zeci de mii de români din Voi-
vodina, care au limba românã cu
grafie latinã recunoscutã oficial în
Statutul Provinciei Autonome Voi-
vodina, în estul Serbiei, pe Valea
Timocului, Moravei ºi Dunãre mai
trãiesc 300 sute de mii de români.

Drepturile lor la învãþãmânt ºi li-
turghie în limba românã sunt oco-
lite, ba chiar îngradite. Tinerii din
Timoc ar dori sã aibã acasã un trai

mai bun, ca dupã ce îºi terminã
studiile la universitãþile din Româ-
nia sã se poatã întoarce în Timoc
ºi sã-ºi trimitã copiii la ºcoli, unde
sã poatã sã învaþe limba românã.
Pentru a se face cunoscuþi, tinerii
din Timoc, în frunte cu liderul lor,

Aleksander Najdanovic au iniþiat un
proiect care se va desfãºura pe
parcursul acestui an. „Vrem sã ne
cunoascã toþi craiovenii. Sã înþe-
leagã ºi ei mai bine cine suntem noi,
românii din Timoc. De ce vrem sã
învãþãm limba românã în ºcoli.
Vrem sã ne prezentãm obiceiurile
ºi tradiþiile ºi sã înþeleagã lumea cã
de fapt de-o parte ºi de-a alta a
Dunãrii trãiesc tot români...”, a
spus Aleksander Najdanovic, pre-
ºedintele Asociaþiei Studenþilor.

„Trebuie sã ne intereseze
ce se întâmplã cu românii
din afara graniþelor þãrii”

Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Cristinel Iovan,

invitat din partea administraþiei
publice judeþene a apreciat iniþia-
tiva tinerilor din Timoc ºi s-a arã-
tat solidar cu aceºtia. „Este o plã-
cere sã te afli în prezenþa tineri-
lor care studiazã în România.
Pãstrarea identitãþii noastre naþi-
onale rãmâne un obiectiv con-
stant care trebuie atins atât în in-
teriorul României, cât ºi în afara
þãrii. Trebuie sã învãþãm sã spu-
nem un NU hotãrât indiferenþei.
Trebuie sã ne intereseze ce se
întâmplã cu românii din afara
graniþelor þãrii, sã ne intereseze
cum se dezvoltã comunitãþile ro-
mâneºti. În ultima perioadã timp,
la Craiova, au avut loc multe ac-
tivitãþi de acest gen, care au avut
rolul de a apropia regiunea noas-
trã de comunitãþile de români de
pe Valea Timocului ºi nu numai.
Cred cã prin culturã, prin schim-
buri, prin posibilitatea tinerilor de
a învãþa în limba românã, aici în
România, se face o apropiere în-
tre noi ºi dumneavoastrã, sepa-
raþi artificial prin graniþe”, a subli-
niat Cristinel Iovan.

Institutului „Eudoxiu
Hurmuzachi” – instituþie publicã

de interes naþional
Evenimentele din Timoc, din ul-

tima perioadã de timp a determinat o
atenþie deosebitã din partea reprezen-
tanþilor Ministerului Afacerilor Exter-
ne. În urma demersurilor fãcute la
OSCE de liderii comunitãþii româ-
neºti din Timoc, înaltul comisar pen-
tru Minoritãþi Naþionale al OSCE,
Knut Vollebaek, a fãcut la sfârºitul
lunii ianuarie o vizitã în Valea Timo-
cului, pentru a vedea ºi a mãsura
schimbãrile din ultimii ani. În acest

context, din partea MAE, la dezba-
tere a fost prezent Cristi Dumitru,
directorul general al Institutului Eu-
doxiu Hurmuzachi din Bucureºti,
care a fãcut o prezentare în detaliu a
Institutului. „Este o instituþie publicã
de interes naþional care acþioneazã pe
douã linii. Prima, este cea de popu-
larizare a problematicii comunitãþi-
lor din jurul graniþelor þãrii, în rândul
tinerilor din România, pentru cã este

normal ca tinerii din Românie sã ºtie
cã sunt români lângã noi. Cum ar fi
cei din Valea Timocului sau cei din
Voievodina. Iar cea de-a doua este
pentru etnicii români care studiazã
în România, pe care încercãm sã-i
ajutãm sã se integreze în România ºi
nu în ultimul rând sã înþeleagã care
sunt resorturile mediilor - social, cul-
tural, academic sau economic din
România”, a spus Cristi Dumitru.

„Aceea întâlnire cu Alexandru
m-a fãcut sã înþeleg mai bine

ce înseamnã Valea Timocului”
Reprezentantul MAE a fãcut

public ºi modul în care l-a cunos-
cut pe preºedintele AST, Aleksan-
der Najdanovic, cu ceva ani în
urmã ºi cum au relaþionat de-a lun-
gul acestei perioade de timp. „Pe
Alex l-am cunoscut acum trei ani.
Eu lucram atunci la Departamen-
tul Românilor de Pretutindeni ºi da-
toritã lui, eu am început sã învãþ
mai multe despre etnicii români din
Timoc. Din cãrþi citisem foarte
multe lucruri. Sunt istoric ºi am o
culturã generalã bnã dar nu ºtiam
realitãþile din teren. Nu cunoºtem
oamenii, nu fusesem niciodatã în
Timoc. Nu ºtiam problemele reale
de acolo. ªi aceea întâlnire cu Ale-
xandru m-a fãcut sã înþeleg mai
bine ceea ce am eu de fãcut. Drept
urmare am venit aici cu un studiu
geografic, studiu care se adresea-
zã în principal tinerilor din Româ-
nia, care se adreseazã tinerilor de
liceu sau profesorilor de Istorie,
Georgrafie, care pot explica elevi-
lor ceea e înseamnã comunitatea
româneascã în Timoc. De ce cei
din Timoc sunt români ºi nu vlahi”,
a mai spus directorul Institutului
Eudoxiu Hurmuzachi.

 În urmã cu douã zile a debutat proiectul “În-
vaþã despre românii din Serbia”. Proiectul este
structurat pe parcursul unui an de zile ºi pre-
vede o serie de cursuri, dezbateri, mese ro-
tunde ºi seminarii despre istoria, geografia,
cultura, tradiþia, spiritualitatea ºi obiceiurile
românilor din Valea Timocului. Proiectul an-
treneazã oficialitãþi din România ºi Serbia, re-
prezentanþi ai ministerelor de resort, profesori
universitari, studenþi, istorici ºi nu în ultimul
rând, jurnaliºti. Proiectul este organizat de
Asociaþia Studenþilor Timoceni ºi el se va des-
fãºura într-un parteneriat cu Biblioteca Jude-

þeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, Consiliul
Judeþean Dolj ºi cotidianul regional  “Cuvân-
tul Libertãþii”.  Prima dezbaterea din cadrul
acestui proiect s-a axat în mod punctual pe lo-
calizarea românilor în Serbia, din punct de ve-
dere geografic. Moderatorul acestei prezen-
tãri a fost tânãrul Saºa Stanojlovic, originar din
Timoc, profesor de Geografie, care a fãcut o
prezentare interactivã ºi a captat atenþia pu-
blicului. La deschiderea proiectului a fost pre-
zent ºi profesorul Tudor Nedelcea, care i-a
sprijinit de fiecare datã pe tinerii din Timoc ºi
s-a aflat mereu alãturi de aceastã comunitate

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Cristinel Iovan, vicepreºedin-
tele Consiliului Judeþean Dolj:
«Sunt convins cã în România, în
pofida unor discuþii care s-au creat
în ultima perioadã de timp, existã
o bunã practicã legatã de respec-
tarea drepturilor minoritãþilor ºi
aceastã bunã practicã poate sã fie
îmbrãþiºatã ºi de alte þãri ºi de alte
state. Ceea ce se întâmplã la noi,
aici, în România trebuie sã se în-
tâmple ºi în afara graniþelor þãrii
noastre. Eu vreau în primul rând
sã salut acest parteneriat între un
cotidian regional, Cuvântul Liber-
tãþii ºi Asociaþia Studenþilor Timoceni. Totodatã vreau sã apreciez
activitatea Bibliotecii Judeþene fiind mereu o gazdã primitoare.  Tine-
rii studenþii sunt invitaþi sã vinã mereu, la Bibliotecã sã studieze ºi sã
se informeze despre cultura ºi tradiþia româneascã. Sunt convins cã
prin acest proiect se vor putea învãþa foarte multe lucruri interesante
despre românii din Valea Timocului».

Cristi Dumitru, directorul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”:
«Trebuie sã-i învãþãm pe copiii noºtri ceea ce înseamnã etnicii
români în altã þarã. Vã pot spune
cã toþi elevii sau studenþii din Ti-
moc care studiazã la Craiova sunt
aºteptaþi la Bucureºti în primãvarã
ºi o sã încercãm ca pe parcursul
unei sãptãmâni sã vã prezentãm
Capitala. Sã vã prezentãm institu-
þiile care ar trebui sã se ocupe de
aceºti români. Sã vã prezentãm
care sunt obligaþiile ºi drepturile
studenþilor care vin sã studieze în
România ºi nu în ultimul rând, sã
ne întâlnim cu tineri din România,
cu tineri din Basarabia».
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Adevãratul câºtigãtor al alegerilor
parlamentare din Italia este finalmente
ex-comicul Beppe Grillo, liderul Miºcã-
rii Cinci Stele, care a obþinut 8 milioane
de voturi, devenind primul partid italian
cu 25,6%. Criticile sale adresate clasei
politice, Uniunii Europene, monedei uni-
ce, au prizat la tineri, care în Italia sunt
atinºi de un ºomaj cronic. 37,1%, potri-
vit statisticilor Istat din noiembrie 2012,
plaseazã Italia pe al patrulea loc în Eu-
ropa, în urma Greciei (57,6%), Spaniei
(56,5%), Portugaliei (38,7%). Potrivit
Eurobarometrului de toamnã 2012, cele
trei probleme de maximã importanþã
pentru italieni erau urmãtoarele: ºoma-
jul (51%), situaþia economicã (48%) ºi
impozitele (28%). În Italia, ca ºi în restul
Europei, miºcarea euroscepticilor ºi cri-
ticile privind politicile de austeritate s-
au amplificat. În Austria, lista Stronach
– miºcarea euroscepticã – este credi-
tatã cu 10% din intenþiile de vot; FPO

– fostul partid al liderului de extremã
dreapta Jorg Haider, cu 20%. În Slove-
nia, la 8 februarie a.c., o manifestare
de protest contra politicilor de austeri-
tate ale guvernului de centru-dreapta ºi
al corupþiei generalizate a scos lumea
pe strãzile din Lublijana. Alegerile din
2014 riscã sã confirme tendinþele deja
exprimate. Iar pentru evitarea unui ase-
menea scenariu periculos pentru viito-
rul Europei o schimbare de strategie a
Bruxelles-ului este urgentã. Dar poate
oare aºa ceva? Comisia Europeanã a
anunþat previziuni în scãdere pentru
zona euro pe acest an – 0,3% din PIB.
Exceptând Germania, majoritatea restu-
lui þãrilor din zona euro (Italia, Spania,
Portugalia, Grecia ºi într-o mai micã mã-
surã Franþa) nu reuºesc sã decoleze
economic. Sã ne mai întoarcem o datã
la Italia: Partidul Poporul Libertãþii, al
lui Silvio Berlusconi, a pierdut, faþã de
alegerile din 2008, 6 milioane de votanþi

(-46%). În acelaºi timp, Partidul Demo-
crat (PD), al lui Pier Luigi Bersani, a
pierdut 3,5 milioane de votanþi (-28,4%).
Electoratul italian a sancþionat susþine-
rea pe care aceste partide au dat-o gu-
vernului lui Mario Monti ºi politicilor de
austeritate ale acestuia. Sã nu mai
amintim cã Liga Nordului, afectatã de
scandaluri politice, a pierdut 50% din
voturi în raport cu 2008. Rezultatul ale-
gerilor italiene constituie un strigãt din
Peninsulã cãtre Europa întreagã. Ita-
lia ar putea fi aruncatã într-o crizã po-
liticã de lungã duratã, dupã 20 de ani
în care ºi-a multiplicat afacerile de
corupþie ºi a respins apariþia unei alte
clase conducãtoare. Pentru italieni în
momentul de faþã Silvio Berlusconi,
Beppe Grillo, Roberto Maroni, de la
Liga Nordului, Antonio Ingroia, Mario
Monti, Pier Luigi Bersani sunt cam
acelaºi lucru sau, cum se spune pe la
noi, toþi o apã ºi-un pãmânt. Sigur cã

strigãtul care vine din Italia nu-i poate
lãsa indiferenþi pe politicienii noºtri, fie-
care cu grijile lui. De acolo de unde
este, Adrian Nãstase semnaleazã apa-
riþia unei cãrþi interesante, a lui Michel
Rocard ºi Pierre Larrouturou, „Stân-
ga nu are voie sã mai facã greºeli”
(„La gauche n’a plus droit a l’erreur”),
în care autorii susþin cã obiectivul prin-
cipal nu trebuie sã-l reprezinte creºte-
rea economicã, ci justiþia socialã. Ide-
ea de bazã este aceea cã nu creºterea
economicã va determina mai multã jus-
tiþie socialã, ci din mai multã justiþie so-
cialã vor veni stabilitatea economicã ºi
prosperitatea. Italienii au tras un sem-
nal de alarmã faþã de liderii lor, dar ºi
faþã de cei ai Uniunii Europene. Mai
grav este faptul cã, momentan, con-
strucþia europeanã este pusã la îndo-
ialã. Mai mult, ei nu exclud cã acci-
dentele democratice nu sunt posibile
singure, dar rãmân foarte probabile.

Un strigãt din... ItaliaUn strigãt din... ItaliaUn strigãt din... ItaliaUn strigãt din... ItaliaUn strigãt din... Italia

Dezbaterea s-a desfãºurat în
prezenþa unor importanþi antrepre-
nori din Dolj, care conduc afaceri
în sfere variate de activitate. Pro-
fitând de prezenþa ministrului pen-
tru IMM-uri la Craiova, aceºtia au
ridicat numeroase probleme cu
care se confruntã în activitatea
lor. „Dialogul ºi transparenþa au
reprezentat prioritãþi din primul
moment al mandatului meu. În
mod cert, absolut toate mãsurile
pe care le voi lua vor veni ca re-
zultat al dialogului cu reprezentan-
þii mediului de afaceri. Venind ºi
eu din mediul de afaceri vin bine-
înþeles cu ideea unui management
privat. Am fost de la începutul
instalãrii mele în acest Guvern
mereu criticatã, dar din câte ºtiu
eu, o acþiune nu este bunã decât

dacã ea are efecte. Premierul Pon-
ta ne cere mereu sã ne justificãm
acþiunile, în sensul cã tot ceea ce
întreprindem sã aibã ºi efect.
Avem foarte multe lucruri de re-
parat. Aºteptãm cu interes sã fie
deblocate toate fondurile europe-
ne. În acest moment sunt deblo-
cate fondurile pe POSDRU ºi pe
Mediu. Vreau sã anunþ acum, aici,
la Craiova cã pânã la 31 martie,
toate dosarele verificate vor fi plã-
tite. Vreau sã menþionez cã din
3690 de dosare pentru IMM-uri,
în jur de 2280 de proiecte nici nu
au intrat la evaluare“, a declarat
ministrul Maria Grapini.

„Avem nevoie de o educaþie
antreprenorialã”

Ministrul pentru IMM-uri a

mai spus cã mediul de afaceri este
mereu interesat de mãsurile fis-
cale. „Trebuie sã plãtim totul în
45 de zile. Aºa cum bine ºþi se
lucreazã la acel proiect în baza
cãruia se va face o singurã auto-
ritate de control. Companiile mari
vor fi verificate la cinci ani. Se
vor aplica mãsuri benefice ºi pen-
tru activitatea de cercetare. Vor-
bim de o deducere de 50%, dar,
doar pentru cercetarea care se
duce în produs. Un al subiect pe
care doresc sã-l discut ar fi cel
legat de fenomenul muncii la ne-
gru dar ºi de mãsurile de încura-
jare pentru crearea de noi locuri
de muncã. Fiecare îºi analizeazã
costul începerii businees-ului dar
ºi sustenabilitatea. Nu avem o
ºcoalã de antreprenoriat, de ace-

ea mulþi îºi închid afacerile. Pe
viitor aº dori sã facem partene-
riate cu Austria ºi Germania pe
domeniul ºcolilor profesionale.
Sã încercãm aºadar sã facem o
educaþie antreprenorialã. Am fost
în SUA ºi am vãzut cum vin ti-
nerii cu fel ºi fel de ideei de afa-
ceri. Aºa aº vrea sã se întâmple
ºi la noi... ”, a mai spus Maria
Grapini. Camera de Comerþ ºi
Industrie Dolj are un important
rol consultativ cu privire la legis-
laþia ce reglementeazã ºi influen-

þeazã activitatea companiilor din
judeþ. „O prioritate este facilita-
rea discuþiilor dintre mediul de
afaceri ºi autoritãþi. Prezenþa
doamnei ministru este un prilej
excelent pentru ca membrii CCI
Dolj sã afle planurile de viitor ale
guvernului ºi sã poatã propune
mãsuri concrete care le-ar putea
veni în ajutor“, a arãtat preºedin-
tele Camerei de Comerþ ºi Indus-
trie Dolj, Cristian Dobre.

MARGA BULUGEAN

Ieri, a fost prezent la Craiova, ministrul
pentru IMM-uri, Turismului ºi Mediului de
Afaceri, Maria Grapini, care a avut o întâl-
nire cu mediul de afaceri din Bãnie, dar ºi cu
reprezentanþii administraþiei publice locale.
Prima întâlnire a avut-o cu edilul Craiovei,
Lia Olguþa Vasilescu care i-a prezentat mi-

nistrului pentru IMM-uri parcul industrial,
dar ºi un clip al oraºului, în perspectiva par-
ticipãrii la viitoarele târguri de turism. Eve-
nimentul a fost organizat de Camera de Co-
merþ ºi Industrie a judeþului Dolj ºi a fost
prilejuit de lansarea celui de-al doilea numãr
al revistei Oltenia Business.

Craiova : Ministrul pentru IMM-uri, Maria
Grapini, întâlnire cu mediul de afaceri

Intrat în tradiþie ca tot ce
este frumos ºi durabil, MÃR-
ÞIªORUL, vestitorul primãve-
rii, este un soi de ghiocel cu
ºnur, zâmbet concret ºi spe-
ranþã auritã, dãruit în ziua în
care iarna ºi-a tãiat calenda-
ristic traiul, iar soarele (dacã
în ziua aceea este „disponibil”)
îºi apropie razele tandre.

Picãturii de noroc simbolic,
gãsitã încã în plin Fãurar,
înþelepþii ºi strãbunii i-au
dedicat o zi – 1 martie. Zi care

Pentru o nouã primãvarã...
îi consacrã o sãrbãtoare a
gestului pur ºi gingaº cu un
farmec ºi o poezie aparte.

MÃRÞIªOR. Un însemn al
norocului oferit cu toatã
sinceritatea, cu toatã seriozita-
tea. Da. Seriozitate! Pentru cã
MÃRÞIªORUL este mãrturia
delicatã ºi gingaºã a unei vieþi
diurne pline de decizii diurne,
responsabile, grave.

Viaþa implicã asemenea
atenþii de sensibilitate. Dacã
un om nu are între cine alege,

între un coºar de catifea, un
trifoi cu patru foii sau o pisicu-
þã de metal, o inimioarã, un
cupidon auriu aproximativ,
acela este lipsit de cãldurã
sufleteascã.

Oricât de împovãrat de griji
º responsabilitãþi ar fi, tot poþi
gãsi o clipã sã aduci logodni-
cei, soþiei, mamei simbolul
iubirii, dragostei, speranþei,
primãverii. Noii primãveri…

         MARIN ANCUÞESCU
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Lansări de cărţi
în prezenţa
traducătorului
Adrian Bodnaru

În Sala „Nicolae Romanescu” a Bibliote-
cii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” are
loc astăzi, ora 17.00, lansarea volumelor „Dic-
tando” de Adrian Bodnaru, şi „Altazor”, de
Vicente Huidobro. Alături de poetul, tradu-
cătorul şi editorul Adrian Bodnaru, la eveni-
ment sunt invitaţi profesorul George Popes-
cu, de la Facultatea de Litere a Universităţii
din Craiova, şi poetul Mihai Ene.

176 de ani de la
naşterea scriitorului
Ion Creangă

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aris tia
Aman”, secţia Mediateca şi American Corner Cra-
iova, vă invită la activităţile organizate astăzi pen-
tru a marca împlinirea a 176 de ani de la naşterea
marelui povestitor Ion Creangă. Şi-au anunţat par-
ticiparea clasa pregătitoare A de la Şcoala Gimna-
zială nr. 39 „Nicolae Bălcescu” – profesor coordo-
nator Silvia Măricuţoiu (ora 9.30)  şi clasa I A de la
Colegiul Naţional „Carol I” – profesor coordonator
Ecaterina Bogdan (ora 11.00). Ambele vor viziona
filmul artistic „Amintiri din copilărie”, ecranizare
după opera autobiografică a lui Ion Creangă.

Sesiune de instruire pentru bibliotecarii doljeni,
în vederea completării cererilor de subvenţie APIA

În cadrul  Programului  Naţ ional „Biblionet  – lu-
mea  în biblioteca mea”, la Biblioteca Judeţeană „Ale-
xandru şi Aristia Aman” (Sala „Nicolae Romanescu”)
se des făşoară astăzi, începând cu ora 11 .00, o s esiune
de ins truire pentru toţi bibl iotecari i, în vederea com-
pletării cererilor de subvenţie APIA. Se estimează că,
urmare a colaborării  „Biblionet”  – APIA, aproximativ
6,5 milioane de euro au fost atraşi, numai în judeţul
Dolj, de cei care au completat aceste cereri pe calcula-
toarele din cele 63 de biblioteci dotate cu aparatură IT
în cadrul programului.

În ianuarie 2011, IREX (Interna-
tional Research & Exchanges Board)
– care implementează Programul „Bi-
blionet” în România, în parteneriat cu
Ministeru l Culturii şi Patrimoniului
Naţional, Ministerul Comunicaţiilor
şi Societăţii Informaţionale, Funda-
ţia EOS (Educating for an Open So-
ciety), Asociaţia Naţională a Biblio-
tecarilor şi Bibliotecilor Publice din
România (ANBBPR), Intuitext şi bi-
bliotecile publice româneşti – a în-
cheiat  un acord de colaborare cu
Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în
Agricultură (APIA), care vizează uti-
lizarea computerelor donate bibliote-
cilor publice prin „Biblionet” pentru
completarea online a cererilor de sub-

venţii agricole gestionate de APIA.
Scopul acestei colaborări este mul-

tiplu. În primul rând, să ajute fermierii
să completeze mai uşor cererile de fi-
nanţare, având în vedere că, de obi-
cei, aceştia trebu ia să călătorească
spre cele mai apropiate birouri locale
APIA, ceea ce presupunea cheltuirea
de bani pentru transport, dar şi timp.
Apoi, se oferea şansa administraţiei
publice locale să ajute fermierii, dar şi
bibliotecii să fie mai utilă comunităţii.
În cursul anului 2012 numărul fermie-
rilor care şi-au completat cererile de
subvenţii APIA în bibliotecile publice
din România a crescut la 244% faţă de
2011 (41.500 comparativ cu 17.000),
ceea ce a însemnat un efort susţinut

din partea bibliotecarilor, care au de-
cis să se implice voluntar în acest nou
serviciu.

„Scopul acestei sesiuni de instrui-
re este familiarizarea bibliotecarilor cu
procesul completării online a cereri-
lor. Acestea se depun de către fer-
mierii care s-au înregistrat la APIA şi
au primit un cont de utilizator şi pa-
rola. Pot participa şi persoane din
primărie care completează aceste ce-
reri pentru fermieri”, au precizat re-
prezentanţii Bibliotecii Judeţene „Ale-
xandru  şi Aristia  Aman”. Sesiunea
este susţinută de reprezentanţii APIA
Dolj: Emil Cristian Călugăru – direc-
tor executiv, Alexandru Dinu şi Lu-
miniţa Sardgaroschi.

Compet iţ ia  Lecturii con tinuă la
GAUDEAMUS Craiova! Liceenii din
judeţul Dolj sunt invitaţi să participe la
faza zonală a Concursului Naţional de
Lectură „Mircea Nedelciu”, care se
va desfăşura mâine, 2 martie, începând
cu ora 13.00, şi va fi transmis în direct
pe postul regional Radio „Oltenia” Cra-
iova. Câştigătorul locului I va reprezen-
ta judeţul Dolj la finala naţională a com-
petiţiei, ce va avea loc în cadrul Târgu-
lui GAUDEAMUS de la Bucureşti, în
luna noiembrie. Concursul poartă nu-
mele lui Mircea Nedelciu în memoria 

Târgul de Carte GAUDEAMUS:
Sărbătoarea lecturii continuă!
Ziua lansărilor, astăzi, în cadrul Târgului GAUDEAMUS:

nu mai puţin de zece cărţi sunt aduse în faţa iubitorilor de
lectură, între invitaţi numărându-se cunoscuţi scriitori, ac-
tori, traducători, cadre didactice universitare. Aşteptat la
Craiova pentru a-şi lansa volumul „Figura spiritului crea-
tor” este şi criticul şi istoricul literar Eugen Negrici.

Organizat de Radio România şi Radio „Oltenia” Craiova,
în foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, Târgul va
rămâne deschis până duminică, inclusiv, timp în care vă aş-
teaptă cu o bogată ofertă de carte, cu discount-uri semnificati-
ve, dar şi cu numeroase manifestări culturale. Pe lângă lan-
sări, lecturi şi dezbateri, două importante evenimente sunt
cuprinse în programul zilei de mâine: Concursul Naţional de
Lectură „Mircea Nedelciu” – competiţie de lectură, creativi-
tate şi comunicare la care participă elevi de liceu din regiune,
şi „Invitaţi de nota 10: Olimpicii României” – cel mai nou
proiect marca GAUDEAMUS, care îşi propune să acorde ma-
ximă vizibilitate performanţelor învăţământului românesc.

De asemenea, publicul poate vizita expoziţia de fotografie
„Istoria imaginară a cărţii şi a scrisului” – o invitaţie de a
descoperi lumea cărţii printr-o insolită perspectivă fotogra-

Programul zilei:
 Ora 10.00 – 11.00, Editura

„Universitaria” Craiova, foaier etaj –
Lansarea cărţii „Ghid teoretic şi apli-
cativ pentru realizarea lucrării de li-
cenţă/dizertaţie”, autori Florentin Mo-
gonea, Floren tina Mogonea, Mihaela
Popescu, Mihaela Ştefan. Invitaţi: conf.
univ. dr. Ionel Viorel, conf. univ. dr. Cor-
neliu Novac, lect. univ. dr. Ecaterina Fră-

sineanu, lect. univ. dr. Mădălina Avram.
 Ora 11.00 – 12.00, Editura „Aius”, foaier etaj – Lan-

sarea cărţii „Figura  spiritului creator”, autor Eugen Ne-
grici. Invitaţi: Gabriel Coşoveanu, Cătălin Ghiţă, Gabriela Gher-
ghişor şi Gabriel Nedelea. Moderator: Nicolae Marinescu.
 Ora 12.00 – 13.00, Editura „Tritonic Books”, foa-

ier etaj – Lansarea volumului „Comunicarea radiofonică.
Provocările prezentului”, autor Gabriela Rusu-Păsărin. In-
vitaţi: prof. univ. dr. Ovidiu Ghidirmic, prof. univ. dr. Cristiana
Teodorescu, Bogdan Hrib – editor.
 Ora 13.00 – 14.00, Editura „Tritonic Books”, foa-

ier etaj – Lansarea volumului „Ultima fo tografie”, au tor
Bogdan Hrib.
 Ora 14.00 – 15.00, Radio „Oltenia” şi „Scrisul Ro-

mânesc”, fundaţia-editură, foaier central – Lansarea cărţii
„Dicţionar comercial subiectiv” (proză), autor Alex Maroiu.
 Ora 15.00 – 16.00, Editura „Aius”, foaier etaj –

Lansarea volumului de eseuri „Lumea întreagă e o scenă,
lumea întreagă e un show – paradigme culturale ale socie-
tăţilor”, autor Cristian Nedelcu. Invitaţi: asist. univ. dr. Con-
stantin Crăiţoiu, Emil Boroghină şi Ilie Gheorghe. Moderator:
Luiza Mitu.
 Ora 16.00 – 17.00, Editura „Aius”, foaier etaj –

Moment Felix Aderca. Lansarea cărţilor „Mărturia unei ge-
neraţii” (interviuri cu scriitori); „Al doilea amant al doam-
nei Chatterley” (roman); „Mic tratat de estetică sau lumea
văzută estetic” (eseu). Invitaţi: Daniela Micu, Gabriel Nede-
lea şi Petrişor Militaru. Moderator: Luiza Mitu.
 17.00 – 18.00, Editura „Aius”, foaier etaj – Lansa-

rea primelor două volume d in ciclul „Sandokan”: „Miste-
rele junglei negre” şi „Piraţii din  Malaezia”, au tor Emilio
Salgari, traducere de Marin Budică. Invitaţi: Marin Budică,
Ariana Bălaşa, Maria Dinu şi Viorel Pârligras . Moderator:
Nicolae Marinescu.

fică semnată de Jean Marc Godes. Totodată, este invitat să
participe la o campanie de donaţie de carte, dar şi la tombolă,
premiul constând într-o tabletă IT oferită de Rotary Club
Craiova şi… într-o porţie de magiun de Topoloveni! Înscrie-
rea la tombolă este adresată cumpărătorilor de carte şi se
face pe baza Buletinului de Vot al Publicului distribuit la
intrarea în Târg, tragerea la sorţi ur-
mând să aibă loc duminică, 3 martie,
ora 11.00. Doamnele şi domnişoarele
nu trebuie să uite nici de Premiul „Miss
Lectura”! Dacă îl vor câştiga, nu nu-
mai că se vor mândri cu titlul şi cu di-
ploma de cea mai frumoasă cititoare a
Târgului, ci vor putea purta de 8 Mar-
tie ori cu altă ocazie o creaţie a Casei
de Modă „Ilinca”.

Poftiţi, aşadar, la „târguieli” astăzi
şi mâine, între orele 10.00 şi 18.00, iar
duminică – de la 10.00 la 14.00. Intra-
rea în foaierul TNC este liberă pentru
toate categoriile de vizitatori.

Excelenţa va fi din nou premiată la GAU-
DEAMUS Craiova: olimpicii judeţulu i Dolj
medaliaţi la concursurile internaţionale pluri-
disciplinare din anul 2012 vor fi Invitaţii de
nota 10 ai ediţiei din acest an a Târgului! Cere-
monia de premiere va fi organizată mâine, 2
martie, ora 14.00. Se vor afla în atenţia specială
a publicului Radu Adrian Marian – medalie de
aur la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe a Uni-
unii Europene (Colegiul Naţional „Fraţii Bu-
zeşti”, Craiova), Ioan Laurenţiu Ploscaru – me-
dalie de aur la Balcaniada de Matematică pen-
tru Juniori (Colegiul Naţional „Alexandru La-
hovari”, Râmnicu Vâlcea), Mircea Dan Mirea
– medalie de argint la Olimpiada Internaţională
de Fizică şi Biologie (Colegiul Naţional „Fraţii
Buzeşti”, Craiova), Elena Dalaban – locul I la
Olimpiada Internaţională de Limbă, Comunica-
re şi Literatură Română (Colegiul Naţional „Spi-
ru Haret”, Târgu Jiu).

Biblioteca de acasă a devenit neîncăpătoa-
re? GAUDEAMUS Craiova vă îndeamnă să
donaţi cărţi în cadrul campaniei „Cărţile se
întorc acasă”, care se derulează pe întreaga
durată a Târgului. Volumele donate sunt di-
recţionate, de obicei, către biblioteci rurale din
Oltenia, însă în acest an vor ajunge la Peniten-
ciarul de Maximă Siguranţă şi Penitenciarul de
Minori şi Tineri din Craiova. Mai multe cărţi
se strânseseră, ieri, în locul special amenajat
din foaierul TNC, organizatorii aşteptând, zi-
lele acesta, şi altele.

scriitorului, care a fost unul dintre fon-
datorii Târgului Internaţional GAU-
DEAMUS. Iniţiat şi organizat din anul
2002 de Radio România, în colaborare
cu studiourile teritoriale, cu scopul de
a stimula şi încuraja interesul tinerilor
pentru lectură, concursul se adresează
elevilor din clasele terminale de liceu şi
reuneşte anual câţiva dintre cei mai bine
pregătiţi şi mai talentaţi tineri din în-
treaga ţară. Finala naţională aduce faţă
în faţă, în competiţia Lecturii, câştigă-
torii etapelor zonale desfăşurate pe par-
cursul anului.
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L-am abordat pe Liviu Prunaru
după repetiţiile de ieri împreună cu
Orchestra Simfonică a Filarmonicii
„Oltenia” şi cu dirijorul Romeo Rîm-
bu, de care artistul s-a declarat mul-
ţumit : «Repet iţiile au mers  foarte
bine. Sigur, în prima zi este… primul
contact, eu vin cu anumită idee, or-
chestra poate are alta, schimbăm par-
titurile… Este „munca de bucătărie”.
Mâine (n.r. – astăzi) va avea loc re-
petiţia generală, în care totul va fi mai
compact, iar seara, la concert, sper
să fie cel mai bine!».

„Concertul în Do major de
Haydn este unul mai puţin

cântat în România”
Liviu Prunaru a ales să interprete-

ze Concertu l în Do major, Hob .:
VIIa/1, de Joseph Haydn, unul „mai
pu ţin cân tat  în România”, s pune
acesta, „fapt pentru care partiturile
sunt scrise de mână, trebuie corec-
tate…”. „Este un concert pe care fie-
care interpret îl cântă după gustul lui.
Până acum, în România s-a cântat
foarte, foarte romantic. Eu nu ies to-
tal din acest obicei, pentru că şi mie

Veste bună pentru melomanii cra-
ioveni: începând cu data de 1 martie
a.c., celebrul violonist Liviu Prunaru
este  angajat al Filarmonicii „Olte-
nia”! Deşi are un program foarte în-
cărcat, fiind concertmaestru al Or-
chestrei Regale Concertgebouw din
Amsterdam (Olanda), profe sor de
vioară, dar şi dire ctor artistic al
prestigioasei Academii „Yehudi Me-
nuhin” din Gstaad (Elveţia), Liviu
Prunaru a acceptat cu bucurie acest
post, cu atât mai mult cu cât este ofe-
rit de o instituţie din oraşul său na-
tal, în care a făcut primii paşi spre
muzică şi al cărui Cetăţean de Onoa-
re a devenit în toamna anului trecut.
Şi încă o veste la fel de bună: în toate
concertele şi recitalurile pe care le
va susţine la Craiova, Liviu Prunaru

Vioara sa
Stradivarius va
răsuna în toate
concertele pe
care muzicianul
le va susţine în
această stagiu-
ne! Şi nu sunt
puţine…

Liviu Prunaru: «Îmi place foarte mult
primăvara, pentru mine este o trezire din nou la
viaţă. Şi chiar acest concert de Haydn, care
este unul foarte proaspăt, o anunţă. Exact asta
vreau eu să redau, această prospeţime, acea
trezire după iarna greoaie. Sper să reuşim să o
arătăm în concert. De obicei mărţişoarele şi
cadourile pe care le fac eu sunt muzicale. Şi la
recitalul de miercuri seara am dedicat două
bis-uri, la fel voi face şi mâine (n.r. – astăzi) în
concert. Este o plăcere pentru mine să fac
aceste cadouri!».

Mihai Ungureanu, director ar-
tistic al Filarmonicii „Oltenia”:
«Sunt convins că impactul la pu-
blic al veştii că Liviu Prunaru este
solist concertist al Filarmonicii
„Oltenia” va fi unul pozitiv. Şi nu
numai la publicul craiovean, ci
la nivelul României. Pentru că
Liviu Prunaru, în afară de Craio-
va, din câte îmi aduc aminte mai
cânta în Bucureşti, la Festivalul
„George Enescu”, şi cam atât,
pentru că nu are timpul necesar.
Cu atât mai mult cu cât, în ultima
perioadă Royal Concertgebouw
Orchestra, din Amsterdam, al că-
rei concertmaestru este, are un
program extrem de încărcat. E
într-un an aniversar şi face tur-
nee pe toate continentele. În de-
cembrie a fost în America de Sud,
apoi în America de Nord, va urma
Africa, în Europa e… ca şi acasă,
deci parcurge distanţe enorme, cu
concerte peste tot».

va cânta cu valoroasa vioară Stradi-
varius „Pachoud”, datată 1694!

„Vreau să mă implic şi mai mult în
viaţa muzicală şi culturală a Craiovei”,
a mărturisit acesta, precizând că, în
acest sens, a început coordonarea unei
serii de master-class-uri la Liceul de
Artă „Marin Sorescu”, al cărui elev a
fos t. „Ace as tă colaborare  ş i mai
apropiată înseamnă foarte mult, ne
onorează! Trebuie să fim sinceri şi să
recunoaştem că nici nu ne gândeam,
ştiind programul extrem de dens al
domniei sale, atât la Amsterdam, cât
şi în alte oraşe din străinătate. Dar
iată că ne-a surprins deosebit de plă-
cut!”, a declarat directorul artistic al
Filarmonicii craiovene, pianistul Mi-
hai Ungureanu. De altfel, împreună
cu acesta, Liviu Prunaru a şi prezen-

tat, miercuri, pe această scenă, un
extraordinar recital.

Începutul colaborării, din noua po-
ziţie de solist concertist, cu Filarmo-
nica „Oltenia” este marcat, practic,
de concertul din această seară, pe
care Liviu Prunaru îl susţine, de la
ora 19.00, în compania Orches trei
Simfonice a instituţie i, condusă de
dirijorul Romeo Rîmbu. După ce, în
recitalul de miercuri seara, a încân-
tat publicul cu creaţii de Mozart,
Beethoven, Schubert şi Brahms, de
această dată muzicianul a ales Con-
certul în Do major pentru vioară şi
orchestră, Hob.: VIIa/1, de Joseph
Haydn. Un mărţiş or pentru toate
doamnele şi domnişoarele, pe care,
după cum mărturiseşte, Liviu Pruna-
ru îl face cu toată plăcerea!

De -a lungu l ca rier ei p rofe s ion ale,  d ir ijo r u l
Romeo Rîmbu  şi-a câş tigat recunoaş terea
pe plan  naţ ional şi internaţ ional, fiind  inv itatul per-
manent al unor renumite o rchest re d in  ţară ş i din
s trăinătate. Formaţia sa muzicală o  datorează ş co lii
in terpretative clu jene, stud iind  în cadrul Liceu lu i de
Artă „Sig is mund  Toduţă” ş i la  Academia de Muzică
„Gheorghe Dima”. Ca obois t, colaborează cu diferi-
te  formaţii şi o rchest re, concertând în  România, Ger-
mania, Italia, Grecia, Span ia, Fran ţa, Elveţ ia, fiind
multiplu laureat al concurs urilo r de s pecialitate. În
ipostază so list ică, d in tre cele mai importan te s ucce-
se s e remarcă interpretarea Concertulu i pentru  oboi
şi orchestră de W.A. Mozart în  celebra s ală Musik -
verein  d in  Viena.

Pen tru muzicianul Romeo Rîmbu, arta d irijorală a
const itu it o p reocupare constantă d in  anul 1990,
odată cu part iciparea la un curs  de specializare în

cadru l Academiei “Ottorino  Res pigh i” d in  Roma. În
perioada 1991-1993 a stud iat  d irijatul la Oradea, iar
în 1995 a obţ inut  o  bursă o ferită  de Guvernul italian ,
pent ru  a s e perfecţiona la Academia din Pescara. Un
an mai târziu , a fos t invitat de maes trul Erich  Bergel
s ă urmeze un curs  de perfecţionare la  Budapes ta. A
dirijat  pes te 600 de concerte în  Europa, SUA, Brazi-
lia , Japonia şi Coreea de Sud, la pupitrul unor repu-
tate ansambluri simfonice, în săli prestigioase ale lumii.

Profes or-asociat al Facultăţii de Muzică din cadrul
Universităţii din  Oradea, Romeo Rîmbu deţine şi func-
ţiile de d irijor permanent  al Filarmonicilor din Oradea
şi Plo ieşt i. De as emenea, este membru fondator, direc-
to r artist ic ş i d irijor permanent al Noii Orchestre Tran-
silvane cu  sed iul la Bist riţa , co lect iv format p rin selec-
tarea celo r mai valoroşi artişti ins trument işti ardelen i.
Es te Doctor în muzică al Univers ităţii Naţionale de
Muzică din Bucureşt i.

îmi place să cânt romantic. Am învă-
ţat însă în străinătate şi mai ales la
Orchestra Concertgebouw să res-
pect punctul de plecare. Totuşi, este
un concert  preclasic şi nu trebuie
exagerat cu acest romantism. Bine-
înţeles, dacă îl facem prea mult pre-
clasic n-o să placă nimănui. Deci,
voi încerca să păst rez câte puţ in din
fiecare şi îl voi p rezenta publicului
într-o formă acces ibilă”, a precizat
muzicianul.

Va reveni cu două concerte
în aprilie, unul în iunie

şi altele în toamnă!
Concertul din această seară este

unul vocal-simfonic, prezentat sub
genericul „Triada de aur a clasicis-
mului vienez”, şi mai cuprinde Uver-
tura „Egmont”, op. 84, de Ludwig
van Beethoven, şi, în primă audiţie,
cu  concurs ul Coralei Academice,
condusă de Manuela Enache, Missa
în Do major, K. 167 (Missa in hono-
rem Sanctissimae Trinitatis) pentru
cor şi orchestră, de W.A. Mozart.
Este, spre bucuria publicului craio-
vean, primul dintr-o serie pe care Li-

viu Prunaru o va susţine, în această
stagiune a Filarmonicii „Oltenia”, la
Craiova. «Concertul de mâine (n.r. –
astăzi) va marca, practic, începutul
colaborării cu Filarmonica într-o nouă
treaptă. Vreau să mă implic şi mai mult
în viaţa muzicală şi culturală a Craio-
vei. Am început deja să merg şi la
Liceul de Artă „Marin Sorescu” şi să
lucrez cu copiii. Venirile mele în Ro-
mânia se vor concentra mai mult pe
Craiova. Înainte, dacă veneam o dată
pe an, anu l acesta deja am ven it
acum, în aprilie voi reveni de două
ori – la început şi la sfârşit de lună,
iar în iunie încă o dată. Şi după vară,
când va începe noua stagiune, con-
certele împreună cu orchestra craio-
veană sigur vor continua».

„Se simte dator moral
faţă de acest oraş

şi de viaţa lui muzicală”
Pianis tul Mihai Ungureanu, d i-

rector artistic al Filarmonicii „Olte-
nia”, spune că această colaborare şi
mai apropiată cu Liviu Prunaru a fost
discutată încă din toamna anului tre-
cut, când a avut loc deschiderea ac-
tualei stagiuni muzicale, cu un con-
cert  al violonis tului, prilej cu care
acestuia i-a fost acordat titlul de Ce-
tăţean de Onoare al Craiovei. „Între
timp am stabilit nişte date concrete
în care va veni în Craiova cu concer-
te sau cu recitaluri, de această dată
în calitate de angajat al Filarmonicii
din Craiova. Titulatura postului este

de solist  concertist, iar contractul
este încheiat, deocamdată, pentru o
stagiune, pentru că toate angajările,
cum bine se ştie, nu se pot face de-
cât pe o perioadă determinată. Pe mă-
sura parcurgerii proiectelor, propu-
nerilor de concerte şi de recitaluri,
master-class-urilor care vor avea loc
la Liceul de Artă, vom avea în vedere
prelungirea acestui contract. Pentru
că domnia sa doreşte să dinamizeze
din răsputeri, cu toată energia şi cu
toate calităţ ile de care dă dovadă,
mişcarea muzicală, artistică a Craio-
vei, simţindu-se dator moral – fiind
născut  în Craiova, plecând  de pe
băncile acestui liceu – faţă de acest
oraş şi de viaţa lui muzicală», a de-
clarat Mihai Ungureanu.
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Business English Classes  este realizat de
AIESEC Craiova în parteneriat cu ªcoala de
limbi strãine DAGMAR ºi se va desfãºura pe
o perioadã de 3 luni, între 4 martie ºi 26 mai.
Curricula creatã va fi relevantã prin structura-

rea acesteia în module de pregãtire special
concepute pentru a rãspunde nevoilor partici-
panþilor, indiferent de nivelul acestora de lim-
ba englezã. De-a lungul proiectului, reprezen-
taþii companiilor implicate vor participa la douã

ºedinþe pe sãptãmânã, în urma cãrora
aceºtia vor dobândi cunoºtinþe avan-
sate ºi un limbaj divers. Programul in-
clude abordarea unor subiecte specifi-
ce mediului de afaceri, precum: nego-
cierea contractelor în limba englezã, si-
mularea de întâlniri de afaceri, descrie-
rea produselor ºi serviciilor oferite de
companie pe piaþa de afaceri sau dez-
voltarea unui discurs persuasiv pentru
conferinþe ºi întâlniri de afaceri.

Prin conceptul ce presupune pre-
zenþa a doi stagiari internaþionali în ca-
litate de traineri, proiectul oferã parti-
cipanþilor posibilitatea de a interacþio-
na în mod direct cu persoane din alte
culturi, experimentând astfel un me-
diu internaþional de studiu, cãpãtând
totodatã perspective externe asupra
unor probleme de business actuale.
Astfel, de-a lungul proiectului, anga-
jaþii companiilor implicate vor cunoaº-
te tineri din Macedonia ºi Egipt, cu
ajutorul cãrora îºi vor îmbunãtãþi cu-

noºtinþele limbii studiate, dar vor cãpãta ºi
noi perspectivele cãtre o abordare internaþio-
nalã a businessului pe care îl deþin.

Înscrierile pentru Business English
Classes se realizeazã accesând site-ul
www.aiesec-craiova.org/bec ºi acestea se
vor încheia pe 4 martie.

AIESEC Craiova organizeazã în premierã un proiect de limbi strãine adresat me-
diului de afaceri local. Business  English Classes este un proiect  ce oferã cursuri de
englezã de afaceri  cãtre angajaþii companiilor craiovene, oferindu-le acestora oportu-
nitatea de a-ºi îmbunãtãþi cunoºtinþele lingvistice într-un mod organizat ºi profesionist.

Cursuri de limba englezã de afaceri

O delegaþie formatã din 13 profesori din
þãri partenere precum Irlanda, Cipru, Spa-
nia, Germania ºi Suedia viziteazã astãzi ªcoala

Profesori din cinci þãri, în vizitã
la ºcoala din Urzicuþa

ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þi-
þeica” din Craiova organizeazã astãzi,
începând cu ora 11.30, târgul de
mãrþiºoare sub genericul “Fantezii
de primãvarã”. Inedita activitate ºi
vestitoare a primãverii se aflatã la cea
de-a VI-a ediþie ºi reprezintã deja o
tradiþie a unitãþii de învãþãmânt cra-
iovene. Elevii confecþioneazã mãrþi-
ºoare ºi felicitãri cu ocazia zilei de 1
Martie, pe care le vor comercializa
“vizitatorilor” – pãrinþi, bunici ºi ca-
dre didactice. Din banii câºtigaþi în
urma vânzãrii mãrþiºoarelor, se vor
organiza mici excursii în parc, vizio-
nãri de filme ºi petreceri în clasã.

„Fantezii de primãvarã” – expoziþie
de mãrþiºoare la ªcoala “Gheorghe Þiþeica”

Proiectul a fost deschis de eveni-
mentul “Europa te cunoaºte ca busi-
nessman sau ca turist?” din data de
19 februarie, ce l-a avut drept invitat
special pe celebrul antreprenor craio-
vean Marius Ghenea.

cu clasele I-VIII „Barbu Ionescu” din Urzi-
cuþa. Cu acest prilej, profesorii vor asista la
lecþii de limba românã, limba francezã ºi lim-

ba englezã, care se desfã-
ºoarã la trei clase din ca-
drul unitãþii de învãþãmânt.
Întâlnirea are loc în cadrul
proiectului Comenius, pro-
gramul Lifelong Learning,
care vizeazã schimbul lin-
gvistic dintre mai multe
þãri, de aceastã datã fiind
rândul ªcolii din Urzicuþa
sã fie gazdã. Proiectul are
în vedere o mai bunã spe-
cializare a profesorilor în
ceea ce priveºte limbile
moderne.

Obiectivul general al proiectului,
desfãºurat în perioada 1 martie 2010 –
28 februarie 2013, a vizat îmbunãtãþirea
formãrii viitorilor cercetãtori în cadrul
departamentelor de cercetare din UMF
Craiova, Universitatea din Piteºti, dar ºi
formarea tinerilor doctoranzi în centre de
cercetare sau clinici universitare din mai
multe þãri europene. Astfel, în cadrul
proiectului s-a îmbunãtãþit participarea la
ciclul de studii universitare de doctorat în
domeniile prioritare ale Strategiei Naþio-
nale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013,
în domeniile de doctorat: Medicinã,
Biologie, Filologie, Informaticã, Inginerie
electronicã ºi telecomunicaþii, Inginerie
mecanicã, Matematicã. De asemenea,
46 de doctoranzi din cadrul Universitãþii
de Medicinã ºi Farmacie din Craiova ºi
Universitãþii din Piteºti au primit sprijin
financiar prin acordarea de burse

doctorale în valoare de 1.850 lei pe lunã,
pe toatã perioada proiectului. Totodatã,
proiectul a îmbunãtãþit mobilitatea
academicã în cadrul ciclului de studii
universitare de doctorat, pe perioade
cuprinse între 3 ºi 8 luni consecutive,
acordându-se doctoranzilor o bursã
lunarã de 3.700 lei pentru perioada în
care aceºtia s-au aflat în diverse centre
de cercetare sau clinici universitare din:
Italia, Spania, Germania, Franþa, Anglia,
Danemarca, Grecia, Cehia sau Slovacia.
În total, este vorba de 138 de luni de
mobilitate pentru 26 doctoranzi (24 de la
UMF Craiova ºi 2 de la Universitatea din
Piteºti) care au participat la diverse stagii
de pregãtire în strãinãtate.

UMF Craiova a atras mai multe proiecte
pe fonduri europene

În cadrul proiectului “Dezvoltarea
ºcolilor doctorale prin acordarea de
burse tinerilor doctoranzi cu frecvenþã”
au fost finanþate 38 de deplasãri la
congrese ºi conferinþe, dintre care 20 în
România ºi 18 în strãinãtate. De aseme-
nea, au fost achiziþionate 5 echipamente
de cercetare în valoare de 423.073 lei.
89% dintre doctoranzii sprijiniþi, au
susþinut public teza de doctorat în
perioada legalã de finalizare, multe

dintre lucrãrile de cercetare fiind
singurele din România premiate la
diverse congrese sau simpozioane de
specialitate din strãinãtate.

În ultimii ani, Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova a
atras mai multe fonduri europene în
cadrul Programului Operaþional Secto-
rial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013.

Timp de 36 de luni, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Cra-
iova, împreunã cu Universitatea din Piteºti au beneficiat de proiectul
„Dezvoltarea ºcolilor doctorale prin acordarea de burse tinerilor doc-
toranzi cu frecvenþã”, cofinanþat din Fondul Social European ºi care a
avut o finanþare nerambursabilã de maxim 6.435.669,20 lei, având un
coeficient de absorbþie de 89%.

Proiectul „Dezvoltarea ºcolilor doctorale prin acordareaProiectul „Dezvoltarea ºcolilor doctorale prin acordareaProiectul „Dezvoltarea ºcolilor doctorale prin acordareaProiectul „Dezvoltarea ºcolilor doctorale prin acordareaProiectul „Dezvoltarea ºcolilor doctorale prin acordarea
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Paginã realizatã de ALINA DRÃGHICI

Proiectul “Dezvoltarea ºcolilor doctorale prin acordarea de burse
tinerilor doctoranzi cu frecvenþã” a fost finanþat în cadrul Programului
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
Prioritarã 1: “Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii
economice ºi dezvoltãrii societãþii bazate pe cunoaºtere”, Domeniul
major de intervenþie 1.5: “Programe doctorale ºi post doctorale în
sprijinul cercetãrii”, cod contract: POSDRU/88/1.5/S/52826.
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Dupã India, unde a pus piciorul
pentru prima datã, înainte de Chi-
na, unde va ajunge în curând, ºeful
statului francez, Francois Hollan-
de (foto), s-a aflat, timp de douã
zile (27-28 februarie), în prima sa
vizitã oficialã la Moscova, acom-
paniat de mai mulþi miniºtri, între
care Pierre Moscovici, Arnaud
Montebourg, Laurent Fabius, Ma-
nuel Valls, dar ºi mai mulþi patroni
francezi, reprezentând marile gru-
puri industriale (Arianespace, Air-
bus, Total, SNCF, Technip, Tha-
les, Astrium). Camera de comerþ
ºi industrie franco-rusã a fost de-

plin onoratã. „Sunt aici pentru a evi-
denþia calitatea relaþiilor noastre.
Suntem douã þãri mari” a spus
Francois Hollande. Care nu a omis
sã salute ajutorul dat Franþei de
Rusia în conflictul din Mali. Chiar
dacã nu se poate vorbi de un entu-
ziasm aparte, se poate vorbi de in-
terese economice convergente.
Numai cã de la prima lor întâlnire,
în debutul lunii iunie anul trecut, la
Elysee, au apãrut unele „iritãri”
persistente, precum Siria sau pro-
blemele de vizã, care au fãcut ob-
iectul unui acord, unele chestiuni
anecdotice, dar extrem de media-

tizate, pânã la covorul roºu întins
lui Gerard Depardieu, exilat fiscal
ºi cultural. Dupã Mordovia ºi Sa-
ransk, unde ºi-a ales domiciliul,
actorul s-a aflat pe 24 februarie în
Cecenia, invitat al potentatului lo-
cal Ramzan Kadirov. Cu toate aces-
tea, parteneriatul ruso-francez este
unul bine structurat, cu reuniuni
periodice la toate nivelurile. Ceea
ce nu împiedicã forme de bruiaj
permanent, neînþelegeri, dezechi-
libre în relaþiile economice. Inves-
tiþiile ruse în Franþa se ridicã la un
miliard de euro ºi acestea sunt de
12 ori mai puþine în sens invers.
Multe rãmân de fãcut pentru a
îmbunãtãþi, simplifica ºi diversifi-
ca schimburile comerciale, care au
crescut de patru ori într-un dece-
niu, dar din care procurarea de
gaze ºi hidrocarburi are ponderea.
La Elysee se doreºte dezvoltarea
unei relaþii „puternice ºi stabile” cu
o þarã mare, membrã a Consiliului
de Securitate al ONU, G8 ºi G20,
al cãrui aport este considerat esen-
þial în ajungerea la consens cu oca-
zia deciziilor la nivel internaþional.
Deocamdatã, micul consens pe
chestiunea Siria întârzie. O con-
vergenþã s-a realizat în chestiunea
Iranului ºi cea privind situaþia din
Mali. Programatã era ºi o întâlnire
cu reprezentanþi ai opoziþiei, dar
acest lucru ar fi supãrat Kremli-
nul. O frazã pe care un consilier
de la Elysee a exprimat-o este su-
gestivã în aceastã privinþã: „Rela-
þiile franco-ruse nu se pot rezuma

la chestiunea drepturilor omului.
Este extrem de simplificator acest
lucru”. De la întoarcerea lui Vladi-
mir Putin la preºedinþia þãrii, în
martie anul trecut, Rusia a intrat
într-o fazã de turbulenþe interne
permanente. Mai multe semnale -
precum sancþionarea manifestaþii-
lor neautorizate, obligarea ONG-
urilor de a-ºi dovedi finanþarea,
pentru a nu fi considerate „agenþi
strãini”, interzicerea propagandei
homosexuale - pãlesc în faþa im-
portanþei relaþiilor economice.
Chiar dacã Germania, aliat tradiþi-
onal ºi partener economic privile-
giat al Rusiei, a votat în Bundestag
o rezoluþie prin care cerea cance-
larului Angela Merkel luarea unor
mãsuri ferme privind respectarea
drepturilor ºi libertãþilor fundamen-
tale în Rusia, iar în decembrie 2012
Barack Obama a promulgat o lege
ce prevede sancþiuni contra unor
funcþionari ruºi culpabilizaþi de
atentate grave împotriva drepturi-
lor omului, demers care a provo-
cat o reacþie epidermicã a Mosco-
vei. Cu toatã prudenþa enunþatã din
partea francezã, Francois Hollan-
de nu poate coborî „ºtacheta prie-
teniei” sub cea existentã pe man-
datul predecesorului sãu, Nicolas
Sarkozy. Chiar dacã mici subiecte
de iritare persistã, în afara celor
amintite. De exemplu, cererea rusã
fluctuantã privind navele Mistral,
deºi tevatura creatã de exilul lui
Gerard Depardieu s-a dizolvat foar-
te greu.

Hollande vrea sã dezgheþe relaþiile cu PutinHollande vrea sã dezgheþe relaþiile cu PutinHollande vrea sã dezgheþe relaþiile cu PutinHollande vrea sã dezgheþe relaþiile cu PutinHollande vrea sã dezgheþe relaþiile cu Putin

Preºedintele bulgar, Rosen
Plevneliev, a anunþat ieri în Par-
lament organizarea de alegeri an-
ticipate pentru 12 mai, dupã de-
misia guvernului conservator
condus de Boiko Borisov, sãp-
tãmâna trecutã, sub presiunea
strãzii. „Abordarea cea mai res-
ponsabilã ºi mai onestã, în con-
textul impasului în care ne
aflãm, este organizarea de ale-
geri (...). Alegerile vor avea loc
pe 12 mai, în cazul în care al trei-
lea mandat (încredinþat unui par-
tid parlamentar în vederea formã-
rii unui guvern) eºueazã”, a de-
clarat el. Partidul aflat la putere,
GERB, ºi socialiºtii, principala
formaþiune de opoziþie, au refu-
zat sãptãmâna aceasta un man-

Preºedintele Bulgariei anunþã
alegeri anticipate pe 12 mai

Un proiect de extindere a sancþiu-
nilor împotriva Iranului a fost depus
miercuri la Camera Reprezentanþilor,
repezentând o nouã iniþiativã ce ur-
mãreºte descurajarea Teheranului în
vederea obþinerii armei nucleare. Re-
publicanii ºi democraþii din cadrul
Comisiei de politicã externã au redactat
un text în care îl autorizeazã pe pre-
ºedintele SUA sã aplice sancþiuni îm-
potriva persoanelor care furnizeazã
Iranului bunuri cruciale pentru func-
þionarea economiei þãrii. Sancþiunile
vor fi similare celor implimentate deja
împotriva petrolului iranian. Ele ar
putea viza entitãþi ce exportã produse
industriale strategice în Iran, cum ar
fi echipamente miniere, electrice sau

Congresul american pregãteºte
o consolidare a sancþiunilor

împotriva Iranului
feroviare, potrivit unei evaluãri de la
caz de caz efectuatã de cãtre preºe-
dintele american. În prezent, Tehera-
nul are libertatea sã importe aceste
bunuri de la numeroase þãri, cu ex-
cepþia Statelor Unite. „Trebuie sã ame-
liorãm sancþiunile existente pentru a
maximiza presiunea economicã ºi a
împiedica Iranul sã obþinã arma nu-
clearã”, a declarat republicanul Ed
Royce, preºedintele comisiei. Propu-
nerea de lege consolideazã, de ase-
menea, sancþiunile financiare împo-
triva cetãþenilor iranieni acuzaþi de în-
cãlcãri ale drepturilor omului ºi îm-
potriva persoanelor care transferã teh-
nologii utilizate pentru a încãlca drep-
turile omului în þarã.

dat în vederea formãrii unui gu-
vern. Astãzi, mandatul va fi în-
credinþat, conform Constituþiei
bulgare, unui al treilea partid, ºi
anume formaþiunii minoritãþii tur-
ce MDL, care a anunþat deja cã
refuzã. Un guvern de tehnocraþi
urmeazã sã fie numit pentru a ex-
pedia afacerile curente ºi a orga-
niza alegerile. Bulgaria este afec-
tatã de aproximativ 20 de zile de
manifestaþii zilnice, provocate de
preþul prea mare al energiei elec-
trice de pe facturile emise pentru
ianuarie. Protestele s-au îndrep-
tat rapid împotriva corupþiei, gu-
vernului ºi tuturor partidelor po-
litice. Trei bãrbaþi s-au autoin-
cendiat în decurs de zece zile, din
cauza sãrãciei.

Justiþia italianã a deschis o nouã anchetã
contra fostului ºef de guvern Silvio Berlus-
coni, bãnuit de a fi cumpãrat, pe mai mulþi
ani, un senator aparþinând în epocã opoziþiei
de stânga, scrie cotidianul „La Repubblica” pe
site-ul sãu. „Potrivit ipotezei Parchetului din
Napoli, el a plãtit 3 milioane de euro senatoru-
lui De Gregorio”. Afacerea a început dupã
legislativele din 2006, câºtigate de coaliþia
heteroclitã de stânga condusã de Romano
Prodi, care era la limitã faþã de Silvio Berlus-
coni la Senat. La câteva luni dupã alegeri,
Sergio De Gregorio, unul dintre senatorii aleºi
din partea unui partid al coaliþiei lui Prodi, a
trecut cu arme ºi bagaje alãturi de Berlusconi,
accelerând cãderea guvernului de stânga, în
2008, la mai puþin de doi ani dupã scrutin.

Ancheta este de competenþa Parchetului din
Napoli, unde De Gregorio a fost ales. Potrivit
site-ului de internet al
„Corriere della Sera”, doi
magistraþi ai Parchetului din
Napoli ºi trei magistraþi ai
Direcþiei Regionale Antima-
fia sunt cercetaþi în aceastã
afacere. „Il Cavaliere” a fost
acuzat în mai multe rânduri
de adversarii politici pentru
cumpãrarea voturilor sau
aleºilor, dar pentru prima
datã el se gãseºte oficial sub
anchetã pentru un caz de
corupere a unui om politic.
Ex-premierul Silvio Berlus-

coni este invitat a se prezenta la Parchetul din
Napoli la 5 martie a.c..

Italia: Nouã anchetã de corupþie împotriva lui Berlusconi

Guvernul sloven, demis
printr-o moþiune de cenzurã

Guvernul conservator al premie-
rului sloven Janez Jansa, un politi-
cian acuzat de corupþie, s-a prãbuºit
ieri în Parlament, în urma adoptãrii
unei moþiuni de cenzurã a opoziþiei
de centru-stânga. Astfel, Alenka Bra-
tusek, în vârstã de 42 de ani, este în-
sãrcinatã, în numele partidului Slo-
venia Pozitivã (centru-stânga), sã for-
meze un nou guvern pânã pe 14 mar-
tie ºi ar putea deveni prima femeie
premier din Slovenia. Imediat dupã
desemnare, ea a fost felicitatã de Ja-
nez Jansa, în vârstã de 54 de ani. În
cazul în care va eºua, se deschide ca-
lea unor noi alegeri legislative anti-
cipate, dupã cele care au avut loc în
decembrie 2011. Douã dintre parti-
dele care au pãrãsit coaliþia guver-
namentalã a lui Janez Jansa, Lista ce-
tãþeneascã (DL, centru-dreapta) ºi
Partidul Pensionarilor (DeSUS), au
votat moþiunea de cenzurã ºi au susþi-
nut-o pe Alenka Bratusek. Aceastã
schimbare de culoare politicã are loc
în contextul în care acest fost elev mo-
del din rândul fostelor þãri comuniste
ce au aderat la UE se confruntã cu
cea mai gravã crizã politicã, econo-
micã ºi socialã de la proclamarea in-
dependenþei sale, în 1991.
Ultima zi de pontificat
a Papei Benedict al XVI-lea

Vaticanul a trãit o zi istoricã ieri,
când, pentru prima datã dupã ºapte se-
cole, un papã, ºi anume Benedict al XVI-
lea, a coborît, pe când se aflã în viaþã,
în mod voit, de pe tronul Sfântului Pe-
tru. Demisia Papei Benedict al XVI-lea
a intrat în vigoare oficial asearã, la ora
19.00 GMT (21.00, ora României). Car-
dinalii din cadrul Curiei, care vor par-
ticipa la alegerea succesorului sãu, i-
au prezentat de dimineaþã, cu uºile în-
chise, un ultim salut, dupã care Papa a
pãrãsi Vaticanul, la ora 16.00 GMT
(18.00, ora României), la bordul unui
elicopter care l-a dus la Castelul Gan-
dolfo, reºedinþa de varã a papilor, la
aproximativ 30 de kilometri de Roma.
Cu aceastã ocazie, Benedict al XVI-lea
l-a asigurat pe viitorul Papã de „res-
pectul ºi supunerea sa necondiþiona-
tã”. Singura manifestare concretã a
acestui final de pontificat a constat în
faptul cã gãrzile elveþiene, aflate în post
la poarta Castelului Gandolfo, s-au re-
tras. Fostul Papã a prelua, în acel mo-
ment, titlul oficial de „Sanctitatea Sa
Benedict al XVI-lea, Papã emerit”.
Acord UE: Bonusurile
bancherilor vor fi limitate

Bonusurile bancherilor vor fi limi-
tate în UE la dublul salariilor fixe, iar
începând din anul 2015 instituþiile de
credit vor raporta profiturile ºi taxele
realizate în fiecare þarã unde activea-
zã, potrivit unui acord provizoriu în-
tre Parlamentul European ºi guverne-
le naþionale. Parlamentul European
ºi guvernele statelor membre UE, re-
prezentate de Irlanda la negocieri, au
încheiat miercuri searã un acord pro-
vizoriu privind modalitatea de imple-
mentare a noilor reglementãri („Ba-
sel III”) privind sectorul financiar, care
au ca scop evitarea unei noi crize fi-
nanciare, potrivit „Financial Times”,
preluat de CNN. Astfel, compensaþiile
financiare variabile, extrasalariale ale
bancherilor vor fi limitate la 100% din
salariul fix, cu posibilitatea de creºte-
re pânã la maximum 200% din salariu
dupã consultarea acþionarilor. Deci-
zia reprezintã o loviturã pentru Ma-
rea Britanie, care a încercat sã previ-
nã limitarea prea durã a salarizãrii în
domeniul bancar pentru a apãra pozi-
þia Londrei ca centru financiar glo-
bal. Clauza privind compensaþia finan-
ciarã a bancherilor ar urma sã intre în
vigoare din ianuarie anul viitor.
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7,00 Telejurnal;
9,00 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi

a frumoasei Razã-de-Lunã;
10,30 Ora de business (r);
11,20 Pe scurt despre orice;
11,30 Cu drag, de Dragobete;
12,30 Oameni care au schimbat lumea;
12,40 Zeul rãzboiului (r);
14,00 Telejurnal;
14,45 Parteneri de week-end (r);
15,15 Teleshopping;
15,30 Tribuna partidelor parlamentare;
16,05 Parlamentul României;
17,00 e-Forum;
17,30 Oameni care au schimbat lumea;
17,40 Zeul rãzboiului;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,10 Portretul unei doamne;
23,55 Yes;
1,15 Ora de business (r);
2,05 Plãcerile apei;
3,00 Tezaur folcloric (r);
3,50 Pe scurt despre orice (r);
4,00 Sport(r);
4,15 Telejurnal (r);
5,05 Legenda cavalerului rãtãcitor ºi

a frumoasei Razã-de-Lunã.

6,00 Ora de ºtiri;
7,00 Teleshopping;
8,00 Auto-mania;
8,30 Dosarele secolului XX;
9,00 Piersic Show (r);
10,10 Lecþii de viaþã (r);
12,00 Tandem de ºoc (r);
11,50 Poate nu ºtiai;
13,00 Festivalul Magic Summer (I);
14,00 Teleshopping;
14,35 Împreunã în Europa;
15,30 Teleshopping;
16,00 Auto-mania;
16,30 Dosarele secolului XX (r);
17,00 Piersic Show;
18,00 Telejurnal;
19,00 Atletism: Campioanlele

Europene de salã;
19,55 Lumea modei;
20,10 Secretul tatãlui meu;
21,00 Antonio Banderas: 30 de ani

de carierã;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Zon@ IT;
23,35 Se apropie furtuna (I);
1,25 Acadeaua;
2,20 Atletism: Campioanlele

Europene de salã (r);
4,10 Pastila de sãnãtate;
4,30 Piersic Show (r).

6,00 X-Men: Cei dintâi;
8,10 Rio;
9,25 Scooby-Doo: Blestemul

monstrului din lac;
9,45 Liga femininã de baseball;
11,50 Cântec interzis;
12,30 Culoarea sentimentelor;
14,55 Alb ºi negru;
16,20 Mi-e dor de toatã lumea;
18,00 Kung Fu Panda 2;
19,30 Filme ºi vedete;
20,00 X-Men: Cei dintâi;
22,10 Riposta;
23,00 Diavolul din tine;
0,25 Tatãl fantomã.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
11,00 Prima iubire (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
16,00 Cel mai scurt drum spre

fericire;
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Românii au talent;
23,00 Romeo ºi Julieta;
1,30 Vine poliþia!;
2,30 Explore Midnight;
3,00 Romeo ºi Julieta (r);
5,30 Happy Hour (r).

7,00  Stãpâna  (r);
8,00 Teleshopping (r);
8,30 Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii;
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,00 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Poveºtiri de noapte ;
22,30 Terasa;
23,30 Lara;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Poveºtiri de noapte (r);
3,15 Terasa (r);
4,00 Lara (r).

6,00 Miracolul din mina de
cãrbune (r);

7,45 Acasã în bucãtãrie (r);
8,45 ProMotor;
9,30 Max Steel;
10,00 Teleshopping;
10,30 Stai jos ºi taci din gurã!;
11,00 Acasã în bucãtãrie;
12,00 Teleshopping;
12,30 Happy Hour (r);
14,00 Teleshopping;
14,30 La Bloc (r);
15,30 Budinca fermecatã;
17,15 Miracolele lui Iisus;
19,00 La Bloc;
20,00 ªapte ani în Tibet;
22,45 Management;
0,45 Prietenie pe muchie;
1,45 CSI: New York;
2,30 Toþii copii lui Dumnezeu pot

sã danseze;
4,00 Prietenie pe muchie de cuþit

(r).

6,00 Observator;

8,00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Obsevator;

17,00 Acces direct ;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 Contele de Monte
Cristo;

23,15 Numãrãtoarea inversã;

1,15 Blestemul Sfinxului;

3,45 Acces direct (r).

7,00  ªtirile B1 TV;

10,00 Butonul de panicã;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Talk B1;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30 Aktualitatea  B1;

20,00  ªtirile B1TV;

21,00 Ultimul cuvânt;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV;

1,00 Ultimul cuvânt (r);

2,40 ªtirile B1 (r).

7,00 Frumoasa Ceci (r);

8,00 Iubiri secrete (r);

9,00 Teleshopping;

9,30 Frank;
11,30 Teleshopping;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,00 Teleshopping;

13,30 NCIS: Anchetã militarã;

14,30 Teleshopping;

15,00 Sport, dietã ºi o vedetã

(r);

15,15 Focus monden (r);

16,00 Iubiri secrete;

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort  ;

20,30 Academia lui Horia;

21,45 Iubiri secrete (r);

0,30 Cântãreþul de salsa;

3,00 Focus (r);

4,00 Trãdaþi în dragoste (r);

5,00 Sport, dietã ºi o vedetã

(r);

5,30 Levintza prezintã (r).

6,00 Sãrut mâna, mamã!;
7,30 Pitici de varã(r);
8,30 Clipuri;
8,45 Destine împlinite(r);
9,45 Suflete-pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii;
12,15 Grupul Vouã (r);
12,30 Aventurile lui Sinbad (r);
13,30 Vânãtorii de sclavi;
15,15 Copii contra pãrinþi (r);
16,40 Aventurile lui Sinbad;
17,30 Dragoste dulce-amarã;
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 Suflete-pereche;
21,15 Jaf-armat;
23,15 Fosta mea iubire (r);
1,00 Jaf armat (r);
3,00 Taxi Driver (r);
4,00 Dragoste dulce-amarã (r);
5,00 Pitici de varã (r).

6,00 Hercule Poirot;
8,00 Buffy, spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari;
13,00 Ofiþeri începãtori;
14,00 Farmece;
15,00 Încredere oarbã;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 Majoretele: Totul pentru victorie!;
23,00 Invitaþie cu bucluc;
1,00 Medium;
3,00 Soþii de militari;
5,00 Farmece.
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7,00 Zestrea românilor:
Judeþul Olt;

8,10 Omul ºi timpul;
9,35 Pinochio;
11,30 M.A.I. aproape de tine;
12,00 Pro Patria;
12,30 Europa mea;
13,00 Ora regelui;
14,00 Telejurnal;
14,30 Eurofan (I);
16,30 Parteneri de week-

end;
17,00 Ne vedem la TVR (I);
18,45 Teleenciclopedia (r);
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,10 ªapte zile de coºmar;
23,10 Profesioniºtii...;
0,20 Eurofan (r);
2,00 Yes! (r);
3,40 Parteneri de week-end

(r);
4,15 Viaþa satului.

6,00 Ora de ºtiri (r);
7,00 Teleshopping;
8,00 Cap compas;
8,30 Atlas;
9,00 Magazin UEFA Cham-

pions League;
9,30 Supravieþuitor în jungla

urbanã;
10,00 Zon@ IT (r);
10,30 Face toþi banii;
11,00 Pescar hoinar;
11,30 Eurobox Magazin

cultural;
12,00 Replay;
13,00 Aventura urbanã;
14,00 Poveºti de istorie;
14,35 Atenþie, se cântã!;
16,00 Memorialul durerii;
17,00 Naturã ºi aventurã;
17,30 Atletism;
19,45 Lumea modei;
20,00 Poate nu ºtiai;
19,30 Salvamontiºtii;
20,10 Rebecca (I);
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Se apropie furtuna (II);
1,00 Eurobox (r);
1,30 Poveºti de istorie (r);
2,00 Rebecca (I) (r);
3,35 Se apropie furtuna (II)

(r);
4,30 Mesager.

7,20 Cu primele 20 de
milioane e mai greu;

9,05 Dã-i încolo de urâþi!
10,55 În viaþã mai ºi câºtigi
12,40 Jimmy ºi Hope;
13,05 Face toþi banii;
14,35 L.O.L;
16,10 Ursuleþul Yogi;
17,30 Hugo;
19,35 Jimmy ºi Hope;
20,00 Iluminata Amy;
20,30 Fetele;
21,00 Despre oameni ºi melci;
22,35 Ucide-i cu tandreþe;
0,20 Urzeala tronurilor.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Ce se întâmplã, doctore?;
10,45 Cel mai scurt drum

spre fericire;
13,00 ªtirile Pro TV;
13,45 Spitalul de demenþã (r);
14,30 Aventurile lui Brisco

County Jr.;
16,30 Românii au talent (r);
18,00 Las Fierbinþi (r);
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Curierul;
22,30 Un ghem de minciuni;
1,05 Vine poliþia;
2,15 Petrecerea burlacilor;
4,30 Ce se întâmplã, doctore?

(r);
5,00 Curierul (r).

6,00 Stãpâna (r);
7,00 Lara (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºtiri adevãrate (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
15,30 Un colþ de Rai;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Poveºtiri de noapte;
22,30 Teresa;
23,30 Lara;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Poveºtiri adevãrate (r);
3,15 Teresa (r);
4,00 Lara (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate (r).

6,00 Budinca fermecatã (r);
7,30 Miracolele lui Iisus (r);
9,15 Max Steel (r);
9,45 Stai jos ºi taci din gurã!;
10,15 Max Steel;
10,45 Stai jos ºi taci din gurã!;
11,15 Teleshopping;
11,45 Descoperã România;
12,15 La Bloc (r);
13,15 ªapte ani în Tibet;
16,00 Lois ºi Clark;
17,00 Somnul insulei;
19,00 La Bloc;
20,00 S-a furat o bombã;
21,45 Zoom în 10;
22,00 Naºul;
1,15 Prietenie pe muchie de

cuþit;
2,00 CSI: New York;
2,45 Prietenie pe muchie de cuþit

(r);
3,30 Toþi copiii lui Dumnezeu pot

sã danseze (r).

6,00 Observator;

9,00 Knight Rider;

10,30 Contele de Monte Cristo

(r);

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul meu;

16,00 Observator;

17,00 Mireasã pentru fiul meu;

19,00 Observator;

19,45 FamiliaDA;

20,30 Te cunosc de undeva!;

0,00 Labirintul crimei;

2,00 Knight Rider (r);

3,30 FamiliaDA (r);

3,45 Moby Dick (I).

9,00 ªtirile B1TV;
10,00 Weekend  B1;
12,00 ªtirile B1 TV;
13,00 3600;
15,00 ªtirile B1 TV;
16,00 Pasul Fortunei;
17,00 ªtirile B1;
18,00 Talk  B1;
20,00 ªtirile B1;
21,00 Ultimul cuvânt;
23,00 ªtirile B1TV;
1,00 Lumea în 10.000 de

minute;
2,00 Ultimul cuvânt (r);
3,40 ªtirile B1TV (r);
4,30 3600  (r).

6,00 Cireaºa de pe tort (r);

7,00 Cu lumea-n cap(r);

7,30 Teleshopping;

8,00 Frank (r);
9,30 Secrete de stil;

10,00 Teleshopping;

10,30 Sport, dietã ºi vedetã;

11,00 Verde-n faþã;

12,00 Academia lui Horia (r);

13,30 Punccini pentru
începãtori;

15,30 ªi eu m-am nãscut în

România;

16,30 Schimb de mame (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Lumea Nouã;
22,30 Familii la rãscruce (r);

0,00 Medium;

1,00 Focus (r);

2,00 Trãdaþi în dragoste;

3,00 Academia lui Horia (r);

4,30 Punccni pentru începã-
tori (r).

8,00 Clipuri;
8,15 Taxi Driver (r);
9,15 Culoarea fericirii (r);
10,15 Destine împlinite (r);
11,15 Vânãtorii de sclavi (r);
13,00 Suflete pereche (r);
14,00 Aventurile lui Sinbad (r);
15,00 Sandokan, tigrul Malaeziei;
16,15 Comoara Nibelungilor...;
18,30 ªtiri Naþional Tv;
19,15 Suflete pereche;
20,15 21 de grame;
22,45 Alb orbitor;
1,15 21 de grame;
3,30 Alb orbitor (r).

6,00 Crãciunul cu „C” mare;
8,00 Soþii de militari;
13,00 Hercule Poirot;
17,00 Numai tatã sã nu fii!;
18,00 Soþia perfectã;
19,00 Cu sânge rece;
21,00 Anatomia lui Grey;
0,00 Hercule Poirot;
2,00 O viaþã, doi morþi;
4,00 Un secret întunecat.
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TVR 1

DUMINICÃ - 3 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL

NAÞIONAL TV

6,55 Imnul României;
7,00 Zestrea românilor;
8,10 Universul credinþei;
10,00 În grãdina Danei;
10,35 Viaþa satului;
11,50 Minutul de agriculturã;
12,00 Viaþa satului;
13,00 Ultima ediþie;
14,00 Telejurnal;
14,30 Filmoteca veselã;
15,00 Olimpiada veseliei;
16,00 Tezaur folcloric;
17,10 Piesã neterminatã

pentru pianinã mecanicã;
19,00 Lozul cel mare;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,10 Glasul crimei;
22,50 Garantat 100%;
23,50 Roman;
1,30 Piesã neterminatã

pentru pianinã mecanicã (r);
3,15 Telejurnal (r);
4,05 Filmoteca veselã;
4,35 Universul credinþei (r).

7,00 Teleshopping;
8,00 H... ora prichindeilor;
9,00 Ferma;
10,00 Atletism (r);
12,00 Rezistenþa prin culturã

(r);
13,00 Focus Polska;
13,30 Decor ºi stil;
14,10 Pãdurea de fagi;
16,00 ArtMakers;
17,00 Atlas (r);
17,30 Atletism: Campioanele

Europene de salã;
19,55 Lumea modei;
20,10 Rebecca (II);
22,00 Ora de ºtiri;
23,10 Se apropie furtuna

( I I I ) ;
1,00 Atlas (r);
1,30 Decor ºi stil;
2,00 Rebecca (II) (r);
3,35 Se apropie furtuna

(III) (r).

6,00 Scooby-Doo ºi
legenda Fantosarului;

7,15 Concert Robbie
Williams;

8,50 Cântãreþul 2: Darul;
10,40 Doamne... ce mãcel;
12,00 O familie modernã;
13,05 Trecutul Georgiei;
14,30 Calendarul;
15,55 Lanterna Verde:

Protectorul Universului;
17,50 Ziua trãdãtorilor;
19,30 Rugul aprins;
20,00 Sã fie rãzboi!;
21,35 Rugul aprins (I);
23,00 Riposta;
23,50 Ghost Rider: Demo-

nul rãzunãrii;
1,25 Route Irish.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Dupã 20 de ani;
11,00 Aventurile lui Brisco

Country Jr. (r);
13,00 ªtirile Pro TV;
13,05 Aporpo TV;
14,00 În tandem;
16,00 Un sejur cu surprize;
18,00 Româna, te iubesc!;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Beverly Hills Ninja;
22,15 Camera de refugiu;
0,15 Apropo TV (r);
1,00 Petrecerea burlacilor (r);
3,00 Camera de refiugiu (r);
5,00 În tandem (r).

6,00 Un colþ de Rai;
7,00 Lara (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Poveºtiri adevãrate;
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã;
11,00 Patimile inimii(r);
12,00 Teleshopping;
12,30  Rosa Diamante (r);
13,30 Teleshopping;
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Un colþ de Rai;
16,30 Doamne de poveste;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Poveºtiri de noapte;
22,30 Teresa;
23,30 Lara;
0,30 Doamne de poveste (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Poveºtiri de noapte (r);
3,15 Teresa (r);
4,00 Lara (r);
5,00 Doamne de poveste (r).

6,00 Miracolele lui Iisus (r);
7,30 Max Steel (r);
8,00 Stai jos ºi taci din gurã!;
8,15 Români de succes;
8,45 Descoperã România
9,15 ProMotor;
10,15 Stai jos ºi taci dn gurã!
10,45 Budinca Fermecatã;
12,30 Teleshopping;
13,00 Acasã în bucãtãrie;
14,00 Lois ºi Clark (r);
15,00 Zoom în 10;
15,15 La Bloc (r);
16,15 Lois ºi Clark;
17,15 S-a furat o bombã (r);
19,00 La Bloc;
20,00 Rãmãºagul;
21,45 Zoom în 10;
22,00 Prieten º duºman;
0,15 Prietenie pe muchie de

cuþit;
1,15 CSI: New York;
2,00 Prieten ºi duºman (r);
4,00 Prietenie pe muchie de

cuþit (r).

6,00 Observator;

9,00 Te pui cu blondele? (r);

10,30 Octopussy;
13,00 Observator;

14,00 Primãvara bobocilor;
16,00 Observator;

16,15 Te cunosc de undeva

(r);

19,00 Observator;

19,45 FamiliaDA;

20,30 Cascã ochii sau
o-ncurci;

22,30 Plasa de stele (r);

0,30 În slujba Majestãþii Sale;

3,00 FamiliaDA (r);

3,45 Casca ochii sau

o-ncurci (r).

7,00 ªtirile B1 TV;

10,00 Weekend B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

13,00 Business B1;

14,00 Condamnaþii;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1;

18,00 Talk B1;

20,00 ªtirile B1;

21,00 Ultimul cuvânt;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV;

1,00 Cinemas.

6,00 Cunoaºte, viseazã, iubeºte!

(r);

7,00 Farsele lui Jugaru (r);

7,30 Teleshopping;

8,00 Medium (r);

9,00 Flavours, 3 bucãtari;

9,30 Casã, construcþie ºi design;

10,00 Teleshopping;

10,30 Cu lumea-n cap;

11,00 Levintza prezintã;

11,30 Teleshopping;

12,00 Cunoaºte, viseazã,

iubeºte!;

13,00 Efectul WOW;

13,30 Kiss Cinema;

14,00 Copiii spun lucruri trãsnite

(r);

15,00 Mondenii (r);

15,30 Cronica cârcotaºilor (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus Sport;

19,30 Cireaºa de pe tort;

20,30 Schimb de mame;

22,00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!;

23,30 Soþia perfectã;

0,30 Ai încredere în bãrbaþi!;
2,30 Focus(r);

3,00 Trãdaþi în dragoste (r);

4,30 Ai încredere în bãrbaþi! (r).

6,00 Pitici de varã (r);
8,00 Suflete pereche (r);
9,30 Sandokan, tigrul

Malaeziei;
10,15 Comoara Nibelungilor

– Pe urmele legendei (r);
13,00 Sã v-amintiþi...

duminica;
16,30 Iubire interzisã (r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Suflete pereche;
20,15 Ultima dorinþã;
23,00 Sã v-amintiþi…duminica

(r) ;
2,30 Pitici de varã (r);
4,30 Consilier de urgenþã

(r).

6,00 Încredere oarbã;
8,00 Anatomia lui Grey;
13,00 Hercule Poirot;
17,00 Majoretele: Totul

pentru victorie!;
19,00 În mintea Ericãi;
20,00 Numai tatã sã nu fii!;
21,00 Soþia perfectã;
22,00 Sora Jackie;
23,10 Cu sânge rece;
1,10 Invitaþie cu bucluc;
3,00 Victimele nopþii;
5,00 Soþii de militari.

TVR 1

LUNI - 4 martie

TVR 2

HBO

PRO TV

ACASÃ

PRO CINEMA

ANTENA 1

B1 TV

PRIMA TV

DIVA UNIVERSAL
NAÞIONAL TV

7,00 Telejurnal;
9,00  Legenda cavalerului rãtãcitor

ºi a frumoasei Razã-de-Lunã;
10,30 Ora de business (r);
11,20 Pe scurt despre orice;
11,30 Garantat 100% (r);
12,40 Zeul rãzboiului (r);
14,00 Telejurnal;
14,45 Teleshopping;
15,30 Maghiara de pe unu;
17,00 Latitudini;
17,30 Oameni care au schimbat

lumea (r);
17,40 Zeul rãzboiului;
19,00 Ora de business;
19,45 Sport;
20,00 Telejurnal;
21,00 Prim – plan;
22,10 Mica Moscovã;
0,15 Ora de business (r);
1,05 Nocturne;
2,00 Roman (r);
3,30 Telejurnal (r);
4,20 Prim-plan (r);
5,10 Legenda cavalerului rãtãcitor

ºi a frumoasei Razã-de Lunã.

6,00 Ora de ºtiri (r);
8,00 Azi despre mâine;
8,30 Dosarele secolului XX;
9,00 Tandem de ºoc;
10,00 Confesiuni (r);
11,10 Pãdurea de fagi (r);
12,50 Clipuri muzicale;
13,00 Concertele TVR Cultural;
14,00 Teleshopping;
15,00 Azi despe mâine (r);
15,30 Dosarele secolului XX;
15,50 Capodopere din Galeria

de Artã Modernã Româneascã (r);
16,00 Adio, Europa!;
17,00 Confesiuni;
18,00 Telejurnal;
19,05 Tandem de ºoc (r);
19,55 Lumea modei;
20,10 Teatru: ,,Curcanii”;
21,45 Clipuri muzicale;
22,00 Ora de ºtiri;
23,00 Battlestar Galactica:

Tãiuºul (I);
23,50 Jean Moulin (I);
1,30 Poveºti de istorie (r);
2,00 Se apropie furtuna (III) (r);
3,45 Clipuri muzicale.

6,00 Trecutul Georgiei;
7,30 Calendarul;
8,55 Lanterna Verde: Protec-

torulUniversului;
10,50 Jakob mincinosul;
12,50 În derivã;
13,15 Sã fie rãzboi!;
14,50 Zathura: O aventurã

spaþialã;
16,30 Rio;
18,05 Prietenia;
19,30 Pe platourile de filmare;
20,00 Tatãl-fantomã;
21,35 Un alt Crãciun;
22,00Urzeala tronurilor;
23,40 Hemingway ºi Gellhorn;
2,10 ªtiri de televiziune.

7,00 ªtirile Pro TV;
10,00 Tânãr ºi neliniºtit (r);
10,30 Fantoma mea iubitã;
13,00 ªtirile Pro TV;
14,00 Tânãr ºi neliniºtit;
15,00 Un sejur cu surprize

(r);
17,00 ªtirile Pro TV;
17,30 Happy  Hour;
19,00 ªtirile Pro TV;
20,30 Operaþiunea Broken

Arrow;
22,30 ªtirile Pro Tv;
23,00 CSI: New York;
0,00 Las Fierbinþi (r);
1,00  Operaþiunea Broken

Arrow (r);
3,00 Ce se întâmplã, doctore?

(r);
3,30 Fantoma mea iubitã (r);
5,30 Happy Hour (r).

6,00 Un colþ de Rai (r);
7,00 Lara (r);
8,00 Teleshopping;
8,30 Doamne de poveste (r);
9,30 Teleshopping;
10,00 Dragoste ºi luptã (r);
11,00 Patimile inimii (r);
12,00 Teleshopping;
12,30 Rosa Diamante (r);
14,00 Inimã de þigan (r);
15,30 Stãpâna;
16,30 Poveºtiri adevãrate;
17,30 Dragoste ºi luptã;
18,30 Patimile inimii;
19,30 Rosa Diamante;
20,30 Inimã de þigan;
22,00 Cancan TV;
0,30 Poveºtiri adevãrate (r);
1,30 Inimã de þigan (r);
2,45 Cancan TV (r);
5,00 Poveºtiri adevãrate (r).

8,00 Max Steel (r);
8,30 Stai jos ºi taci din gurã!

(r);
9,00 Max Steel;
9,30 Stai jos ºi taci din gurã!;
10,00 Teleshopping;
10,30 Acasã în bucãtãrie;
11,30 ProMotor;
12,00 Teleshopping;
12,15 Români de succes (r);
12,30 Happy Hour;
14,30 Lumea ProCinema (r);
15,15 Zoom în 10;
15,30 Lois ºi Clark (r);
16,15 LaBloc (r);
17,15 Rãmãºagul;
19,00 La Bloc;
20,00 Cronicele misterelor;
21,00 Academia de Poliþie;
22,00 Kung Pow: Puterea

pumnului;
23,45 Prietenie pe muchie de

cuþit;
0,45 CSI: New York;
1,30 Setea.

6,00 Observator;

8,00  Neatza cu Rãzvan ºi

Dani;

11,00 În gura presei;

11,50 Mireasã pentru fiul

meu;

13,00 Observator;

14,00 Mireasã pentru fiul

meu;

16,00 Observator;

17,00 Acces direct;

19,00 Observator;

20,00 Observator special;

20,30 În puii mei!;

22,30 Un show pãcãtos;

1,00 Observator (r);

2,00 Avalanºa;

4,00 Acces direct (r).

7,00 ªtirile B1 TV;

10,15 Talk B1;

12,00 ªtirile B1 TV;

14,00 Butonul de panicã;

15,00 ªtirile B1 TV;

16,00 Talk B1;

17,00 ªtirile B1 TV;

18,30 Aktualitatea B1;

20,00 Sub semnul întrebãrii;

23,00 Lumea lui Banciu;

0,00 ªtirile B1 TV.

6,00 Cireaºa de pe tort (r);

7,00 Frumoasa Ceci (r);

8,00 Soþia perfectã (r);

9,00 NCIS: Anchetã militarã;

10,30 Medium;

11,45 Frumoasa Ceci;

13,30 ªi eu m-am nãscut în

Româna (r);

15,00 Galileo;

15,30 Totul despre mame;

16,00 Cireaºa de pe tort

(r);

17,00 Trãsniþii (r);

18,00 Focus 18;

19,00 Focus sport;

19,30 Iubiri secrete;

20,30 Familii la rãscruce;

21,45 Mondenii;

22,15 Trãsniþii;

23,00 Gazeta de perete;

23,30 Focus monden;

0,00 NCIS : Anchetã

militarã;

1,00 Focus (r);

2,00 Verde-n faþã;

3,30 Trãsniþii (r);

4,00 Galileo (r).

6,00 Hercule Poirot;
8,00 Buffy spaima vampirilor;
9,00 Farmece;
10,00 Hercule Poirot;
12,00 Soþii de militari;
13,00 Ofiþeri începãtori;
14,00 Farmece;
15,00 Victimele nopþii;
17,00 Hercule Poirot;
19,00 Soþii de militari;
20,00 Ofiþeri începãtori;
21,00 News Radio;
22,00 Majoretele: Luptã pânã

la capãt;
0,00 Medium;
1,00 Lege ºi ordine;
3,00 Soþii de militari;
5,00 Farmece.

6,00 Sare ºi piper (r);
7,30 Taxi Driver;
8,30 Clipuri;
8,45 Baronii (r);
9,45 Suflete pereche (r);
11,00 Culoarea fericirii (r);
12,15 Baronii (r);
12,45 Taxi Driver (r);
13,45 Cuscrele;
14,45 Pastila Vouã(r);
15,30 Ultima dorinþã (r);
18,30 ªtiri Naþional TV;
19,15 Destine împlinite;
20,15 La vitezã maximã;
22,45 Kickboxer 2: Înfrun-

tarea;
0,45 La vitezã maximã (r);
3,00 Kickboxer 2: Înfrun-

tarea (r).
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Anunþul tãu!
Doamna Cojocaru Ligia Elena, domiciliata in Craio-
va, bld. “Dacia” nr. 72, bl. F10, sc. 2, ap. 1, jud. Dolj,
avand calitatea de angajata a DGFP Dolj, este con-
vocata sa se prezinte in data de 04.03.2013, ora 11.00,
la Comisia de Disciplina din cadrul Directiei Gene-
rale a Finantelor Publice Dolj, cu sediul in Craiova,
str. “Mitropolit Firmilian” nr. 2, jud. Dolj la Serviciul
Juridic – etajul 3, in calitate de persoana impotriva
careia au fost formulate sesizarile, in vederea efec-
tuarii cercetarii administrative, in urmatoarele cau-
ze avand ca obiect abateri disciplinare: - dosarul nr.
7/CD/2013, privind sesizarea nr. 68973/07.02.2013; -
dosarul nr. 8/CD/2013, privind sesizarea nr. 69255/
12.02.2013; - dosarul nr. 9/CD/2013, privind sesiza-
rea nr. 69617/15.02.2013; - dosarul nr. 10/CD/2013,
privind sesizarea nr.69986/21.02.2013. Aceasta con-
vocare este efectuata in temeiul art. 251, alin. 2 din
Codul Muncii. Aveti posibilitatea de a consulta do-
sarele cauzei la Comisia de disciplina din cadrul
DGFP Dolj – la Serviciul Juridic.
Consiliul Local Mischii scoate la licitaþie în vederea
concesionãrii imobil compus dn clãdire ºi teren afe-
rent situat în satul Motoci, strada “Agromecului” nr.
51. Licitaþia va avea loc în data de 20.03.2013, ora
11.00 la sediul Consiliului Local Mischii, judeþul Dolj.
Relaþii despre condiþiile de participare la telefon:
0251/450.194.
CONVOCATOR. În temeiul prevederilor Legii nr.1/
2005 ºi ale actului constitutiv al societãþii cooperati-
ve de consum, Consiliul de Administraþie al S.C.C.
Calafat convocã adunãrile generale (ordinarã ºi ex-
traordinarã) ale membrilor cooperatori la sediul so-
cietãþii din localitatea Calafat judeþul Dolj, pentru data
de 15 martie 2013, ora 10.00, respectiv ora 12.00
având urmãtoarea ordine de zi: Adunarea generalã
ordinarã 1. Prezentarea ºi aprobarea Raportului
Consiliului de Administraþie pe anul 2012; 2. Pre-
zentarea ºi aprobarea Raportului cenzorului pe anul
2012; 3. Prezentarea ºi aprobarea situaþiilor finan-
ciare anuale pentru anul 2012 ºi repatizarea profitu-
lui; 4. Aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pentru 2013; 5. Descãrcarea de gestiune a adminis-
tratorilor; 6. Alegerea preºedintelui ºi a Consiliului
de Administraþie; 7. Alegerea cenzorilor. 8. Analiza
execuþiei contractului de administrare ºi stabilirea
criteriilor de performanþã pentru 2013; 9. Stabilirea
indemnizaþiei pentru membrii C.A ºi a cenzorilor; 10.
Aprobarea primirii retragerii ºi excluderii de mem-
brii cooperatori; 11. Mandatarea delegatului la adu-
narea generalã a U.J.C.C. Dolj; 12. Aprobarea coti-
zaþiei lunare cãtre U.J.C.C. Dolj pentru anul 2013;
13. Diverse. Adunarea generalã extraordinarã 1. Apro-
barea activelor proprietatea societãþii, care pot face
obiectul gajãrii, ipotecãrii, închirierii ºi înstrãinãrii
în anul 2013; 2. Modificarea actului constitutive în
funcþie de hotãrârile adunãrii generale ordinare; 3.
Diverse. În cazul în care la data ºi ora convocãrii nu
se întruneºte cvorumul de ºedinþã, adunãrile gene-
rale se reconvocã pentru data de 22 martie 2013, la
aceeaºi orã, în acelaºi loc, ºi cu aceeaºi ordine de zi.
S.C.C. PREDEªTI cu sediul în localitatea Predeºti
vinde prin licitaþie publicã deschisã cu strigare spa-
þii excedentare situate în raza de activitate a societã-
þii. Licitaþia va avea loc pe data de 27.03.2013, ora
10.00 la sediul societãþii. Cei interesaþi se vor adre-
sa pentru relaþii la sediul societãþii. În caz de nead-
judecare licitaþa rãmâne deschisã în fiecare zi de vi-
neri pânã la adjudecare.

Anunþul tãu!
S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “În-
locuire ºi sistematizare conductã gaze naturale pe
strada Împãratul Traian” propusã a fi amplasatã în
strada Împãratul Traian, municipiul Craiova – Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul ARPM Craiova, strada “Petru Rareº”
nr. 1, ºi la sediul S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMA-
NIA S.A., bulevardul Mãrãºeºti, nr. 4-6, Bucureºti
în zilele de L-V între orele 9-14. Observaþiile pu-
bliului se primesc zilnic la sediul ARPM Craiova,
strada “Petru Rareº” nr. 1.
MFP-ANAF- DGFP. Dolj-Administraþia Finanþelor
Publice Segarcea, organizeazã prima licitaþie publi-
cã, in condiþiile precizate de OG nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul debitoru-
lui  PFA CIUCÃ CRISTIAN SORIN din comuna
BISTREÞ Calea Dunarii nr. 339, cod de identificare
fiscalã 20916330 CNP 1761120110644 dosar de exe-
cutare silitã nr. 17091/15.05.2009, in data 15.03.2013,
ora 10.00, pentru vânzarea urmãtoarelor: Bunuri
imobile: - Spaþiu comercial – bar-202 mp preþ 80.600
lei - Teren intravilan aferent construcþiei 223 mp  preþ
1570 lei - Total 82.170 lei. Preþurile de pornire la lici-
taþie nu includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri sa înºtiinþeze de-
spre aceasta AFP Segarcea, înainte de data stabili-
tã pentru vânzare, menþionatã mai sus. Invitãm pe
cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor imobile, an-
samblului de bunuri i mobile sã se prezinte la terme-
nul de vânzare ºi la locul fixat în acest scop ºi sã
depunã, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei,
urmãtoarele documente: 1. Oferta de cumpãrare; 2.
Dovada depunerii ofertei de participare reprezen-
tând 10% din preþul de pornire la licitaþie în contul
IBAN RO57TRZ2955067XXX000390, cod fiscal
4416952 deschis la Trezoreria Segarcea, conform
pct. 157.4 din HG nr. 1050/2004; 3. Împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe ofertant; 4. Pentru
persoanele juridice de naþionalitate româna, copie
de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de
ORC; 5. Pentru persoane juridice strãine, actul de
înmatriculare tradus în limba românã; 6. Pentru per-
soane fizice române, copie de pe actul de identitate;
7. Pentru persoane fizice strãine, copie de pe paºa-
port; 8. Dovada emisã de organele fiscale cã nu au
obligaþii fiscale restante faþa de acestea(Consiliul
Local ºi Administraþia Financiarã în raza cãrora se
aflã domiciliul sau sediul). Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contestaþie la
instanþa judecãtoreascã competentã, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoºtiinþã,
în conformitate cu prevederile art. 172-173 din OG
nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Licitaþia începe de la cel mai mare
preþ din ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta
este superior preþului de pornire la licitaþie, iar în
caz contrar va începe de la acest din urmã preþ.
Adjudecarea se va face în favoarea participantului
care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai puþin
decât preþul de pornire. Taxa de participare nu se
restituie ofertanþilor care nu s-au prezentat la lici-
taþie, celui care a refuzat încheierea procesului-
verbal de adjudecare, precum ºi adjudecatarului
care nu a plãtit preþul. Pentru informaþii suplimen-
tare vã puteþi adresa AFP Segarcea, strada “Uni-
rii” nr. 56, sau la telefon: 0251/210.644.

Familia Dindiricã anunþã trecerea în
eternitate a celui care a fost col. (r)
DINDIRICÃ CONSTANTIN. Trupul
este depus la domiciliu (str. Arþarului nr. 2,
bl. M21, ap.9), iar slujba de înmormânta-
re va avea loc as-
tãzi, 1 martie, la  bi-
serica Mântuleasa la
ora 12.30, iar înhu-
marea la cimitirul
Ungureni.

Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!

URÃRI
Un buchet de ghiocei ºi o
primãvarã frumoasã pentru
o persoanã mai specialã de-
cât toate anotimpurile, ma-
maia noastrã, Codin Angela.
Nepoatele Antonia, Raluca ºi
Andreea.
Cu ocazia zilei de 1 martie,
vã doresc doamnã, Amza
Emilia, un mãrþiºor de sãnã-
tate, un ghiocel de noroc, o
adiere caldã de fericire ºi un
soare strãlucitor asemeni su-
fletului dumneavoastrã. An-
dreea Tofan

CERERI SERVICIU
Caut de lucru ca menajerã. Te-
lefon: 0720/799.847; 0751/
911.417.
Persoanã serioasã, nefumã-
toare, 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 vârstã de 79 ani. Ofer even-
tual cazare+masã+salariu. Te-
lefon: 0723/533.205.
Caut femeie internã pentru aju-
tor gospodãrie. Telefon: 0751/
016.612; 0784/267.858.
Restaurant, angajez bucã-
tari. Telefon: 0768/357.485.
Ofer serviciu ca bonã. Tele-
fon: 0762/803.604.
ANGAJEZ vânzãtoare stand
Sucpi. Telefon: 0764/444.900.
Atelier de creaþie ºi croitorie la
comandã angajeazã modelieri
cu experienþã. Telefon: 0760/
652.522.
Caut femeie îngrijire bãtrânã
intern. Telefon: 0729/951.222.

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

Meditez matematicã orice nivel.
Telefon: 0726/522.670.

CURSURI
A.C.C.E.S. OLTENIA organi-
zeazã cursuri: Tehnician
Topo Cadastru, Asfaltator,
Constructor drumuri ºi po-
duri, Formator, Inspector re-
surse umane, Asistent relaþii
publice ºi comunicare, Con-
tabil, Agent comercial, Mãce-
lar, Peisagist-floricultor, Ma-
nager Proiect, Auditor în do-
meniul calitãþii, Expert achi-
ziþii publice, plata în rate.
Strada Sãrarilor, nr. 31 (incin-
ta COMAT DOLJ). Telefon:
0251/432.266; 0743/108.821.
CURSURI DE BUCÃTAR, BRU-
TAR. Telefon: 0723/508.951.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane ºi cole-
te ROMÂNIA – ITALIA (MILA-
NO). Plecarea este vinerea cu
plasare la destinaþie. Ofer ºi
cer maximã seriozitate. Con-
tact: 0763/362.205; +393/
284.662.997.
Servicii de vidanjare. Telefon:
0748/210.827; 0765/257.983.
Filmez ºi fotografiez la preþuri
avantajoase + albumuri foto.
Telefon: 0766/359.513.
Societate de contabilitate
presteazã servicii de calitate la
preþ avantajos. Telefon: 0766/
379.545.
Transport utilitarã 14 m cubi
mãrfuri diverse, mobilã, tarif 0,90
lei/km. Telefon: 0761/906.706.
Angajãm maºinist marochinã-
rie. Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.
Repar frigidere ºi lãzi frigorifice
la domiciliul clientului. Telefon:
0740/895.691.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garsonierã etaj
1, zona Ciupercã. Telefon: 0723/
223.658.
Vând camerã cãmin Bariera
Vâlcii (Spiact). Telefon: 0251/
328.244; 0760/884.433.
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S.C. SORIDA TRUCK S.R.L.
Cod unic de inregistrare: 30391903
Sediu social: sat Cozia, com. Pristol, str. Principala, nr. 248, jud. Mehedinti
Telefon/fax/e-mail: 0756989249

INVITATIA DE PARTICIPARE
pentru selectia de oferte pentru achizitia de bunuri

S.C. SORIDA TRUCK S.R.L va invita sa participati la selectia de oferte pentru achizitia de bunuri
aferente unui proiect de investitii finantat prin FEADR, prin masura 312, cu denumirea  “ACHIZITIA DE
UTILAJE PENTRU PRESTARI SERVICII”

1. Obiectul contractului: va consta in achizitia de bunuri (buldoexcavator, autosasiu 8X4) pentru
realizarea si implementarea proiectului mentionat anterior.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: selectie de oferte
3. Tip contract:  furnizare bunuri
4. Oferta trebuie sa cuprinda:

Propunerea financiara – ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa
furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum ºi la alte conditii financiare ºi comercia-
le legate de obiectul contractului de achizitie.

Propunerea tehnica – fisa tehnica a produselor (ofertantul va elabora propunerea tehnica
astfel încât aceasta sa respecte în totalitate specificatiile tehnice prevazute în instructiunile pentru
ofertanti).

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
6. Criteriul de selectie: pretul cel mai mic
7. Coduri CAEN principale sau secundare solicitate: 4662-Comert cu ridicata al masinilor-unelte

sau 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente sau 4519 – Comert cu alte autovehicule
sau echivalent pentru persoanele juridice din afara tarii. 

Ofertantii vor demonstra prin Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in
original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ca au ca obiect de activitate principal
sau secundar activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Persoane juridice/fizice straine:Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în
conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba romana
sau realizata de beneficiar.

8. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.03.2013
9. Data limita pentru depunerea ofertei: 14.03.2013, ora 12,00
10. Adresa la care se trimit ofertele: sat Cozia, com. Pristol, str. Principala, nr. 248, jud. Mehedinti
11. Ora, data ºi locul deschiderii ofertelor: 13,00; 14.03.2013, sediul beneficiarului
12. Valoarea supusa licitatiei: 825.401,00 lei fara TVA, respectiv 186.700,00 euro fara TVA (Curs

euro: 1 euro= 4,4210 din 09.05.2012)

Instructiunile pentru ofertanti, specificatiile tehnice se regasesc in dosarul cererii de oferta, care
va fi pus la dispozitia operatorilor economici interesati, in format electronic sau pe hartie, ca urmare
a solicitarii acestora.

Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior.

Reprezentant legal:
BORDEA MIHAELA

S.C. SORIDA TRUCK S.R.L.
Cod unic de inregistrare: 30391903
Sediu social: sat Cozia, com. Pristol, str. Principala, nr. 248, jud. Mehedinti
Telefon/fax/e-mail: 0756989249

INVITATIA DE PARTICIPARE
pentru selectia de oferte pentru achizitia de bunuri

S.C. SORIDA TRUCK S.R.L va invita sa participati la selectia de oferte pentru achizitia de
bunuri aferente unui proiect de investitii finantat prin FEADR - PERE, prin masura 312, cu denumi-
rea  “ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARI SERVICII”

1. Obiectul contractului: va consta in achizitia de bunuri (Lampi iluminare solare) pentru
realizarea si implementarea proiectului mentionat anterior.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: selectie de oferte
3. Tip contract:  furnizare bunuri
4. Oferta trebuie sa cuprinda:

Propunerea financiara – ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta
sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum ºi la alte conditii financiare ºi
comerciale legate de obiectul contractului de achizitie.

Propunerea tehnica – fisa tehnica a produselor (ofertantul va elabora propunerea tehnica
astfel încât aceasta sa respecte în totalitate specificatiile tehnice prevazute în instructiunile pentru
ofertanti).

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
6. Criteriul de selectie: pretul cel mai mic
7. Coduri CAEN principale sau secundare solicitate: 4690 - Comert cu ridicata nespecializat. 
Ofertantii vor demonstra prin Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului,

in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ca au ca obiect de activitate
principal sau secundar activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Persoane juridice/fizice straine:Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare
în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba romana
sau realizata de beneficiar.

8. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.03.2013
9. Data limita pentru depunerea ofertei: 14.03.2013, ora 13,00
10. Adresa la care se trimit ofertele: sat Cozia, com. Pristol, str. Principala, nr. 248, jud. Mehe-

dinti
11. Ora, data ºi locul deschiderii ofertelor: 14,00; 14.03.2013, sediul beneficiarului
12. Valoarea supusa licitatiei: 17.684,00 lei fara TVA, respectiv 4.000,00 euro fara TVA (Curs

euro:1 euro= 4,4210 din 09.05.2012)

Instructiunile pentru ofertanti, specificatiile tehnice se regasesc in dosarul cererii de oferta,
care va fi pus la dispozitia operatorilor economici interesati, in format electronic sau pe hartie, ca
urmare a solicitarii acestora.

Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior.

Reprezentant legal:
BORDEA MIHAELA

Vând urgent locuinþã Craiova,
preþ 30.000 euro, preþ negocia-
bil. Telefon: 0771/579.669.
Vând camerã cãmin îmbunãtã-
þitã, parchet, geam termopan,
izolaþie interioarã. Preþ 62.000 lei.
Telefon: 0743/120.446.

APARTAMENTE
2 CAMERE

VÂND APARTAMENT 2 CAME-
RE, DRÃGÃNEªTI-OLT. TE-
LEFON: 0763/265.251.
Vând apartament 2 camere de-
comandat Rovine. Telefon:
0741/252.102, dupã ora 17.00.
Vând apartamnet 2 camere de-
comandate, balcon mare, cu
puþine îmbunãtãþiri, zona Ciuper-
cã 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 de-
comandate, liber, parchet
lemn, Valea Roºie, vis-a-vis de
Spitalul Militar. Telefon: 0745/
456.302.
Vând apartament în Craioviþa
Nouã, superîmbunãtãþit, centra-
lã termicã, etaj 1/4 preþ 42.000
euro, negociabil. Telefon: 0744/
271.225.
Vând sau schimb 2 decoman-
date Brazdã P-uri, an construc-
þie 1980, îmbunãtãþiri, cu 3 ca-
mere. Telefon: 0724/218.190.
Vând apartament 2 camere de-
comandat, zonã centralã. Tele-
fon: 0744/319.448.

Particular, vând apartament 2
camere decomandate, îmbu-
nãtãþiri, P/7, Sara, 1 Mai, stradal.
Telefon: 0747/110.887; 0748/
195.954.
Vând apartament 2 camere,
Valea Roºie. Telefon: 0753/
534.617.
Vând apartament sau schimb cu
casã. Telefon: 0723/692.884.
3 - 4 CAMERE

Vând sau schimb 3 camere
semidecomandate + WC de
serviciu, 70 mp, et. 2, an
construire 1980, strada
Spania, bloc H4, scara 1,
apartament 11.
Vând (schimb) apartament 3 ca-
mere, George Enescu, parter,
cu 2 camere + diferenþã imobil,
ultra-îmbunãtãþit, este pretabil
firmã. Telefon: 0725/533.042;
0771/510.726.
Vând sau schimb 3 camere
Calea Bucureºti cu 2, confort I,
etaj inferior, plus diferenþa. Te-
lefon: 0762/047.095.
Vând apartament 3 camere,
Craiova. Telefon: 0757/322.534.
Vând apartament 3 camere de-
comandate, etaj 1, lângã stadio-
nul Tineretului, 65.000 euro.
Telefon: 0733/946.776; 0351/
809.320.
Vând apartament 3 camere 70
mp Calea Bucureºti, etaj 2/4.
Telefon: 0762/047.095.
Particular, vând apartament 3
camere, 4/4, Rotonda, gresie,
faianþã, AC, termopane, centra-
lã proprie, preþ negociabil. Te-
lefon: 0758/063.773.

Particular, vând apartament 3
camere decomandate, termo-
pan, uºã metalicã, centralã, izo-
laþie termicã, Craioviþa Nouã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând apartament 4 camere,
Mercur. Telefon: 0724/
804.875.

CASE
Vând casã cu 5 camere, baie,
bucãtãrie, dependinþe, Bãile
Olãneºti, 45.000 euro, nego-
ciabil. Telefon 0725/505.440.
Vând în comuna Pleniþa, Dolj
douã case cu câte douã ca-
mere fiecare, cu antreu ºi
beci, mobilate ºi cu tot inven-
tarul 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,
lângã Facultatea de Agronomie,
teren 462 m2, garaj. Telefon:
0726/275.943.
Casã 4 camere, bucãtãrie,
baie, beci, suprafaþã 108 mp,
teren 275 mp, gaze, apã, în-
cãlzire centralã, Aleea 6 Bres-
tei. Telefon: 0725/505.424.
Ofertã promoþionalã – casã
2008 Bariera Vâlcii, strada Ra-
muri 62 – 60.000 euro. Telefon:
0786/982.529.
D+P, 6 camere, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp anexe (3 came-
re cãrãmidã). Telefon: 0761/
824.947.
Vând casã, vie, teren arabil, pã-
dure salcâm etc. Telefon: 0784/
736.350.

Vând casã în Goicea Micã,
stare bunã (5 camere, baie
cu boiler electric, curte
mare ºi grãdinã) – 1.300
mp (suprafaþã construitã:
600 mp). Preþ: 35.000 lei,
negociabil. Telefon: 0760/
295.905.
Vând casã în comuna Brã-
deºti, sat Brãdeºtii Bãtrâni.
Telefon: 0743/888.255.
Vând casã + 365 mp teren pre-
tabil amenajare comercialã
Piaþa Chiriac. Telefon: 0722/
226.413.
Vând sau închiriez casã boie-
reascã pretabil firmã sau la-
borator analize zonã centralã.
Telefon: 0760/654.164.
Vând casã + teren 650 mp str.
Fragilor Aleea II. Telefon:
0751/168.297.
Vând casã 4 camere  cu beci,
anexe gospodãreºti + locul
casei în oraº Novaci – Gorj,
str. „Dumbrava” nr. 1, preþ
100.000 negociabil. Telefon:
0253/466.520; 0751/400.571
ºi 0721/502.557.
Vând casã bunã cu anexe, te-
ren intravilan ºi extravilan în
comuna Bulzeºti, sat Stoiceºti.
Telefon: 0244/312.070; 0722/
963.871.
Vând casã demolabilã + teren
379 mp, zonã bunã. Telefon:
0251/531.238; 0351/457.919,
seara.
Vând casã Craiova 3 camere,
liberã, toate utilitãþile, teren
400 mp, 2 ieºiri, vad comer-
cial. Telefon: 0764/735.304.

Vând casã, cartierul Romaneºti.
Telefon: 0740/794.854.
Vând casã ºi mobilã + teren 600
mp cartier Romaneºti, strada
Aleea Târgului nr. 26. Telefon:
0251/428.437.
Vând casã P+M, beci ºi teren
cu gard beton Braniºte, comu-
na Podari. Telefon: 0745/
350.029.
Vând urgent! Casã 6 camere,
modernizatã, cu puþ american
ºi 4000 mp teren, vie, grãdinã,
pomi, în Livezi – Podari. Tele-
fon/fax: 0251/522.579.
Vând casã 2 camere str. Rãºi-
nari, dependinþe, gaz, apã, ca-
nal, curte, 161 mp, preþ 45.000
euro, negociabil. Informaþii la
telefon: 0723/537.111.
Vând casã bãtrâneascã cu te-
ren intravilan 1000 mp la in-
trarea în Palilula, comuna Bu-
covãþ, cadastru, apã, asfalt, 12
euro/mp, posibilitate parcela-
re în 2 loturi. Telefon: 0749/
049.646.
Vând casã neterminatã Craio-
va, Centura de Nord, teren 1560
mp. Telefon: 0720/863.286.
Vând casã ºi curte Braniºte co-
muna Podari. Telefon: 0745/
350.029.
Vând casã Caraula preþ 45.000
lei, negociabil. Telefon: 0746/
260.588.
Vând casã locuit, anexe gos-
podãreºti 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 cen-
tralã sau schimb cu aparta-
ment 3 sau 4 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã + anexe gospodã-
reºti plus locul casei oraº No-
vaci – Gorj, str. „Dumbrava” nr.
1. Telefon: 0721/502.557;
0751/400.571; 0253/466.520.
Vând casã, comuna Leu. Te-
lefon: 0753/534.617.

TERENURI
Vând 1500 mp în Bãile Govo-
ra, “Belvedere”, împrejmuit,
lângã pãdure, toate utilitãþile in-
stalate. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
VÂND teren agricol comasat.
Relaþii telefon:  0728/048.066.
Vând teren intravilan, 3500 mp,
situat în Popoveni, cu 23 m des-
chidere la strada principalã, cu
toate facilitãþle ºi în condiþii avan-
tajoase. Telefon: 0723/546.694.
Vând teren Albeºti, intravilan.
Telefon: 0762/090.223; 0746/
068.061.
VÂND TEREN ZONA PASARE-
LA PIELEªTI DE 70 – 75.000
MP. TELEFON: 0743/088.899.
Vând teren intravilan 400 mp
situat în Segarcea, strada “Uni-
rii” nr. 29F (în spatele liceului),
cadastru ºi 3300 mp vie (parþi-
al defriºatã) situatã pe linia
mare în plai. Telefon: 0251/
428.415.
Vând teren 500 mp, “Lac
Avioane”. Telefon: 0770/
684.895; 0724/084.484.
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S.C. MARIO MAGNUM S.R.L.
CUI: 28442711; J25/189/06.05.2011
Adresa: sat Ostrovu Mare, comuna Gogosu, nr. 57, jud. Mehedinti
Telefon: 0765605689

INVITATIA DE PARTICIPARE
pentru selectia de oferte pentru achizitia de bunuri

S.C. MARIO MAGNUM S.R.L va invita sa participati la selectia de oferte pentru achizitia de
bunuri aferente unui proiect de investitii finantat prin FEADR- PERE, prin masura 312, cu denumi-
rea  “ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARI SERVICII”

1. Obiectul contractului: va consta in achizitia de bunuri (Lampi iluminare solare) pentru
realizarea si implementarea proiectului mentionat anterior.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: selectie de oferte
3. Tip contract:  furnizare bunuri
4. Oferta trebuie sa cuprinda:

Propunerea financiara – ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta
sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum ºi la alte conditii financiare ºi
comerciale legate de obiectul contractului de achizitie.

Propunerea tehnica – fisa tehnica a produselor (ofertantul va elabora propunerea tehnica
astfel încât aceasta sa respecte în totalitate specificatiile tehnice prevazute în instructiunile pentru
ofertanti).

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
6. Criteriul de selectie: pretul cel mai mic
7. Coduri CAEN principale sau secundare solicitate: 4690 - Comert cu ridicata nespecializat. 
Ofertantii vor demonstra prin Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului,

in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ca au ca obiect de activitate
principal sau secundar activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Persoane juridice/fizice straine:Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare
în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba romana
sau realizata de beneficiar.

8. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.03.2013
9. Data limita pentru depunerea ofertei: 14.03.2013, ora 13,00
10. Adresa la care se trimit ofertele: sat Ostrovu Mare, comuna Gogosu, nr. 57, jud. Mehedinti
11. Ora, data ºi locul deschiderii ofertelor: 14,00; 14.03.2013, sediul beneficiarului
12. Valoarea supusa licitatiei: 17.684,00 lei fara TVA, respectiv 4.000,00 euro fara TVA (Curs

euro:1 euro= 4,4210 din 09.05.2012)

Instructiunile pentru ofertanti, specificatiile tehnice se regasesc in dosarul cererii de oferta,
care va fi pus la dispozitia operatorilor economici interesati, in format electronic sau pe hartie, ca
urmare a solicitarii acestora.

Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior.

Reprezentant legal:
MANOFU OVIDIU-CRISTIAN

S.C. MARIO MAGNUM S.R.L.
CUI: 28442711; J25/189/06.05.2011
Adresa: sat Ostrovu Mare, comuna Gogosu, nr. 57, jud. Mehedinti
Telefon: 0765605689

INVITATIA DE PARTICIPARE
pentru selectia de oferte pentru achizitia de bunuri

S.C. MARIO MAGNUM S.R.L va invita sa participati la selectia de oferte pentru achizitia de
bunuri aferente unui proiect de investitii finantat prin FEADR, prin masura 312, cu denumirea
“ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU PRESTARI SERVICII”

1. Obiectul contractului: va consta in achizitia de bunuri (buldoexcavator, autosasiu 8X4)
pentru realizarea si implementarea proiectului mentionat anterior.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: selectie de oferte
3. Tip contract:  furnizare bunuri
4. Oferta trebuie sa cuprinda:

Propunerea financiara – ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta
sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum ºi la alte conditii financiare ºi
comerciale legate de obiectul contractului de achizitie.

Propunerea tehnica – fisa tehnica a produselor (ofertantul va elabora propunerea tehnica
astfel încât aceasta sa respecte în totalitate specificatiile tehnice prevazute în instructiunile pentru
ofertanti).

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
6. Criteriul de selectie: pretul cel mai mic
7. Coduri CAEN principale sau secundare solicitate: 4662-Comert cu ridicata al masinilor-

unelte sau 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente sau 4519 – Comert cu alte
autovehicule sau echivalent pentru persoanele juridice din afara tarii. 

Ofertantii vor demonstra prin Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului,
in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertelor ca au ca obiect de activitate
principal sau secundar activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.

Persoane juridice/fizice straine:Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare
în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba romana
sau realizata de beneficiar.

8. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.03.2013
9. Data limita pentru depunerea ofertei: 14.03.2013, ora 12,00
10. Adresa la care se trimit ofertele: sat Ostrovu Mare, comuna Gogosu, nr. 57, jud. Mehedinti
11. Ora, data ºi locul deschiderii ofertelor: 13,00; 14.03.2013, sediul beneficiarului
12. Valoarea supusa licitatiei: 825.401,00 lei fara TVA, respectiv 186.700,00 euro fara TVA (Curs

euro:1 euro= 4,4210 din 09.05.2012)

Instructiunile pentru ofertanti, specificatiile tehnice se regasesc in dosarul cererii de oferta,
care va fi pus la dispozitia operatorilor economici interesati, in format electronic sau pe hartie, ca
urmare a solicitarii acestora.

Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior.

Reprezentant legal:
MANOFU OVIDIU-CRISTIAN

Vând 4000 m2  + vie ºi pomi
fructiferi + casã bãtrâneascã
pentru demolare, cu cadas-
tru fãcut la 11 km de Craiova
– intravilan. Cedez 4200 m2

tren extravilan – pentru repa-
raþi i  casã. Telefon: 0727/
884.205.
Vând  teren zona Tribunal
Judeþean, str. “Iancu Jia-
nu”. Telefon: 0746/660.001.
Vând teren central 330 mp
deschidere 2 strãzi. Tele-
fon: 0746/495.167.
Vând terenuri de 1500 mp,
750 mp ºi 1900 mp în Vâr-
voru de Sus. Terenurile fi-
ind la stradã betonatã
având toate facilitãþile preþ
convenabil. Telefon. 0746/
467.922; 0744/220.492.
Vând teren 2600 mp pe ºosea-
ua Craiova – ªimnicu de Sus
(600 mp de Lacul Tanchiºti-
lor), negociabil. Telefon: 0351/
170.504.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Supernova, an
2002, ITP 2014, 3.500 lei. Te-
lefon: 0745/541.174.

STRÃINE
Vând Volkswagen Golf VI cu-
loare alb, an fabricaþie 2010,
km 10.000. Telefon: 0744/
391.195; 0351/429.196.
Vând KIA SPORTAGE, an fa-
bricaþie 2005, preþ negociabil.
Telefon: 0723/221.837.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Patru pistoane, segmenþi, cuzi-
neþi, piese de schimb pentru
Mercedes 190D, an fabricaþie
1966. Telefon: 0251/598.518.
Vând set 16 piese pentru gãtit
etajat, economic, rapid, fãrã ulei.
Cadou nuntã deosebit. Telefon:
0251/415.863; 0765/027.337.
Vând 100 baniþe grâu nou,
preþ negociabil. Telefon:
0765/291.623.
Vând grâu nou, comuna Ter-
peziþa, 1 leu/kg. Telefon: 0760/
191.641.
Butelii aragaz, douã focuri pen-
tru voiaj. Arcuri spirale suspensii
autoturism 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 nu-
mere – 25 lei. Telefon: 0761/
355.869.
Vând 2 locuri de veci, Cimitir Si-
neasca. Telefon: 0351/447.472;
0764/060.657.
Vând tablou, îngeri, sfinþi, înrã-
mat, tablou picturã peisaj pãdu-
re. Preþ 25-40 lei. Telefon: 0767/
049.976.
Vând cositoare rotativã 1,90 lãþi-
me ºi plug PP2 pentru tractor U
45. Telefon: 0757/624.843.

Vând bibliotecã, pat, servantã,
canapea, ºifonier, vitrinã, bu-
fet, aspirator. Telefon: 0351/
410.939.
Vând 80 acþiuni la Reloc. Tele-
fon. 0351/459.222.
Vând cãmãºi naþionale. Telefon:
0351/459.222.
Vând rãsad de trandafiri toate cu-
lorile ºi leandru culori alb ºi frez.
Telefon: 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 exte-
rioare, 1 interior pt. Dacia
1300. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/517.023.
Ozonator: purificã aerul, apã te-
rapeuticã, mâncare ecologicã,
bãi terapeutice, sterilizator rufe,
tacâmuri, frigider. Telefon: 0724/
512.304.
Vând drujbã electricã bunã, lanþ
rezervã noi, burghierã fãrã picior
nouã 25 lei. Telefon. 0761/
355.869.
Vând pãsãri de curte: curcani,
gâºte, gãini ouãtoare. Telefon:
0251/285.145; 0762/278.639.
Vând mobilã (diverse), covor
persan 2/3 ºi lãzi de lemn cura-
te, preþ negociabil. Telefon:
0251/428.437.
Vând centralã electricã. Preþ
negociabil. Telefon: 0743/
462.582.

Vând centralã Vailland 26 kw,
membranã, apã caldã, defectã.
Telefon: 0721/483.933.
Vând 1 set cauciucuri iarnã 175/
65 R14(82T) M+S pneumant R
cu jenþi la 4 gãuri, preþ 700 Ron,
negociabil. Telefon: 0724/
281.744.
Vând putinã salcâm 50 vedre
nouã – douã uºi cu toc noi pen-
tru casã, cilindru de cupru cu
þeavã ºi butoi galvanizat pentru
þuicã. Telefon: 0749/536.525.
Vând pãtuþ copil, toc cu ferestre 3
canate  lemn, uºã apartament din
lemn. Telefon: 0251/410.573.
Vând avantajos ºifonier, vitrinã,
maºini de cusut, covoare, încãl-
zitor pe gaze, instant apã pe
gaze, haine din piele. Telefon:
0745/753.524.
Vând bufet stil neoclasic ºi pia-
ninã. Telefon: 0737/265.196.
Vând maºinã de nervurat tablã,
barã inox rotundã, diametru 38
mm ºi lungã de 300 mm. Tele-
fon: 0351/800.654.
Vând capotã motor Dacia 1100
nouã. Telefon: 0721/995.405.
Vând mobilã veche de bunã
calitate, preþ bun. Telefon: 0755/
498.834.
Vând maºinã de cusut casnicã,
simplã, acþionatã manual. Te-
lefon: 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, co-
vor persan. Telefon: 0251/
416.455.

Vând lanþ drujbã nou lama 40
cm, monedã jubiliarã argint 25
gr, Carol I 1881, 300 euro. Tele-
fon: 0761/355.869.
Vând avantajos centralã termi-
cã pe gaze, marca Anca – Po-
cket – Italia, în funcþiune. Tele-
fon: 0722/680.138.
Vând mobilã dormitor ºi sufra-
gerie, aragaz ºi frigider. Telefon:
0757/322.534.
Vând convector pentru cãldurã
instant apã caldã, ºemineu pe
lemne – cãrbuni, stare bunã.
Telefon: 0770/682.710; 0351/
464.044.
Vând grilaje geamuri, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0761/270.365.
Vând ieftin centralã termicã pe
gaze, în funcþiune, marca Po-
cket 24 F, Italia. Telefon: 0722/
680.138.
Vând cruce marmurã 1200/400/
100 scrisã - 100 lei; foarfecã ta-
blã 15 lei; vas WC fontã cu pluti-
tor 20 lei. Telefon: 0761/355.869.
Vând pat dublu 2m X 2 m, tãblii
nou – nouþ, saltea, alain delone
42-44-46 bãrbat- fermoar- nas-
turi-tineret, excepþional. Telefon:
0725/533.042.
Vând sobã porþelan – Meissen
– (de Saxa) model ºi culoare de-
osebite. Telefon: 0741/772.627.
Vând mobilã sufragerie lemn
masiv, mobilã dormitor, aragaz
patru ochiuri, frigider mare,
mese, scaune. Telefon: 0768/
034.443.
Vând vitrinã, servantã ºi bibliote-
cã, birou, masã. Telefon: 0251/
428.437.
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Staþiunea de Cercetare
– Dezvoltare Agricolã
ªimnic, cu sediul în

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

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

suplimentare la
telefoanele: 0251/468.159

0785/292.188

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. CUVÂNTUL PRESS 2012 S.R.L.

vineri, 1 martie 2013

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Conducerea societãþii ºi co-
lectivului de salariaþi ai S.C.
Parc – Turism S.A. Craiova sunt
alãturi de Directorul Bibliotecii
Judeþene Alexandru ºi Aristia
Aman, Lucian Dindiricã în aces-
te momente de grea încerca-
re pricinuite de trecerea în ne-
fiinþã a tatãlui – CONSTANTIN
DINDIRICÃ ºi transmit sincere
condoleanþe familiei îndoliate.
Dumnezeu sã-l odihneascã în
pace!

Vând ceragem cu ºi fãrã perinã
electricã; ceas foarte vechi (pes-
te 100 ani) în stare de funcþiona-
re. Telefon: 0724/014.028;
0764/432.767.
Vând bandã germanã 12 cm lã-
þime, izolare hidro la bãi, balcoa-
ne, subsoluri. Telefon: 0746/
152.196.
Pictez tablouri, portrete, peisa-
je, naturi statice, icoane ulei ºi
foiþã aur, convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând cauciucuri 155X13 cu jan-
tã, aragaz  voiaj douã ochiuri cu
butelie, alternator 12V nou, del-
cou  motor Dacia nou. Telefon:
0251/ 427.583.
Vând centralã termicã pe lem-
ne, putinã nouã de 50 vedre din
salcâm, cãruþ curte cu douã roþi,
2 uºi cu toc pentru casã noi.
Telefon: 0747/530.981.
Vând planºetã desen (mare) ºi
indicatoare norme deviz ºi alte
cãrþi tehnice. Telefon: 0724/
531.528.
Vând uºi ºi ferestre cu geam. Te-
lefon: 0351/170.645.
Vând motor, motosapã Honda,
echipament vânãtoare din pie-
le, hidrofor pentru irigaþii. Tele-
fon: 0728/154.845.
Vând þuicã culoarea berii, þinutã
în butoi de dud, minim 5 litri, 10
lei/L. Telefon: 0752/166.330.
Vând flori de camerã, balcon, în
ghiveci ºi rãsad de muºcate cu
floare bãtutã, alb, frez ºi roºu.
Telefon: 0762/278.639; 0351/
430.880.
Vând maºinã tricotaj mare. Te-
lefon: 0351/459.222; 0770/
299.997.
Vând butelii aragaz ºi spalieri
pentru viþa-de-vie. Telefon: 0744/
928.444.
Vând cãrucior pentru handicap
cu antrenare manualã, nou,
1000 RON, negociabil. Telefon:
0736/311.844.
Vând smoalã (bitum), mozaic,
marmurã, putinã 500 l, butoi 700
l stejar. Telefon: 0731/989.215.
Vând aparat de sudurã semiau-
tomat, flux argon, marca Tele-
lwin, plus mascã profesionalã
electronicã, preþ 1.500 lei ºi pi-
camer marca Bosch perforator
ºi demolator la preþul de 1.500
lei. Telefon: 0769/880.705.

CUMPÃRÃRI
APARTAMENTE

PARTICULAR, 2 camere, lo-
cuibil, maxim 35000 euro, ex-
clus Craioviþa. Telefon: 0763/
308.839, 0748/195.962. 
Cumpãr apartament 2 camere
parter- etaj 2 cu balcon. Tele-
fon: 0760/548.459.

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

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

DIVERSE
Cumpãr dormitor sculptat, ca-
napea, fotolii mãsuþã hol. Tele-
fon: 0761/824.947.
Caut cumpãrãtor sau investitor
pentru o microfermã de flori:
trandafiri, zambile, frezii ºi pepi-
nierã pomi fructiferi, culturã de
cãpºuni în sere sau solarii. Te-
lefon: 0351/430.880.
Caut  beneficiar pentru închirie-
re sau transport de mãrfuri di-
verse din judeþ sau þarã. Posed
Dacia Papuc cu 2 locuri. Tele-
fon: 0351/430.880.
Cumpãr tablouri, monede, tim-
bre, ceasuri, icoane, cãrþi poº-
tale, medalii, argintãrii, sãbii,
obiecte regaliste, acte, antichi-
tãþi. Telefon: 0723/926.322.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez spaþiu comercial 148
mp la demisol pretabil bar, dis-
cotecã, casino, birouri. Filiaºi.
Telefon: 0769/ 784.998
Doresc sã închiriez sau sã cum-
pãr garsonierã – Brazdã în blo-
curile G4, G5, sau G6. Telefon:
0762/109.595.
Caut 1-2 colegi de apartament
decomandat, Brazda lui Novac.
Telefon: 0762/267.631.

P+E pretabil pentru firme,
creºe, grãdiniþã copii. Tele-
fon: 0251/429.943;  0742/
450.724.
Închiriez garsonierã tot confor-
tul, strada “A. I. Cuza”, bloc
M18E. Telefon: 0770/784.539.
Închiriez apartament pentru
familie zona prefecturã. Te-
lefon: 0742/244.476.
Închiriez spaþiu comercial
53 mp, str. “Amaradia” nr. 56,
parter bloc (fosta Cofetãrie
Amaradia) 5 Euro mp. Tele-
fon: 0744/550.349.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 3 camere modificat în
4 camere, blocurile K, stra-
da Pãltiniº, parter, acces bi-
lateral, pretabil firmã. Tele-
fon: 0744/541.452.
Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, decomanda-
te, ultracentral, etaj 2, mobi-
lat, liniºte ºi igienã deplinã,
microcentralã, aer condiþio-
nat. Telefon: 0756/028.300,
0722/956.600.
Închiriez garsonierã Calea
Bucureºti (zona Institut),
complet mobilatã ºi utilatã.
Telefon: 0764/855.169.
Primesc 2 fete în gazdã con-
diþii bloc. Telefon: 0746/
274.204.
Primesc o fatã în gazdã, condi-
þii bloc. Telefon: 0720/863.286.
Închiriez apartament 2 came-
re, utilitãþi. Telefon: 0748/
105.609.
Particular vând sau închi-
riez pe termen lung aparta-
ment 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 came-
re G. Enescu. Telefon: 0763/
589.837; 0740/240.421.
Primesc fete în gazdã, la bloc,
lângã Medicinã. Telefon: 0770/
300.327.

Închiriez apartament 2 camere
Ciupercã, mobilat ºi utilat. Tele-
fon: 0723/207.953.
Închiriez pe termen lung apar-
tament ºi pivniþã (depozit mate-
riale) 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 pri-
vatã etc, cu toate utilitãþile nece-
sare: curent 220, 380 V, gaze,
canalizare, suprafaþa 111 mp +
curte aferentã. Telefon: 0762/
611.541; 0251/453.865.

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

PARTICULAR, 2 camere, locui-
bil, maxim 35000 euro, exclus
Craioviþa. Telefon: 0763/
308.839, 0748/195.962. 

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

DIVERSE
S.C. DIVERS ECO TECH S.R.L.
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere
a autorizaþiei de mediu privind
activitatea de COLECATRE ªI
TRANSPORT DEªEURI PERI-
CULOASE ªI NEPERICULOA-
SE ce se desfãºoarã în punctul
de lucru din Craiova, strada Ni-
colaie Romanescu, nr. 112, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1, zilnic între orele 9-14. Ob-
servaþiile ºi sugestiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 15.03.2013.
MEDICINÃ TRADIÞIONALÃ
CHINEZÃ! Tratament: de pre-
venþie, curativ ºi de comple-
tare a deficitului în organism
cu produse S.N.B.A. Apara-
turã medicalã pentru familie.
Telefon: 0724/512.304.
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în Valea Vlãicii (vis-
a-vis de Electrica) unde gã-
siþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi mano-
pera / obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Profesor universitar pensionar,
doresc, contra retribuþie, doam-
nã pentru companie ºi îngrijire.
Telefon: 0351/446.735, între
orele 12.00 – 17.00.

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

PIERDERI
Pierdut borsetã cu documente
pe numele Covei Horea. Gãsi-
torului ofer recompensã. Tele-
fon: 0764/292.916.

CONDOLEANÞE
Famliile Dan ºi Carmen Teo-
dorescu, Mihai ºi Adela Ca-
lotã, sunt alãturi de Directo-
rul Bibliotecii Judeþene Ale-
xandru ºi Aristia Aman, Lu-
cian Dindiricã, la greaua pier-
dere pricinuitã de decesul
tatãlui. Sincere condoleanþe!
Famlia Mihai Mãceº este alã-
turi de domnul director Lu-
cian Dindiricã în momentele
dureroase pricinuite de de-
cesul tatãlui, CONSTANTIN
DINDIRICÃ. Sincere condo-
leanþe! Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
Sincere condoleanþe familiei
Lucian Dindiricã la decesul
tatãlui ºi socrului, CONSTAN-
TIN DINDIRICÃ. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!
Amela ºi Cristi Etagan.
Un ultim omagiu adus celui
care a fost col. (r) CONSTANTIN
DINDIRICÃ din partea cuscri-
lor Marioara ºi Constantin
Pospai.
Familiile Stolojan ºi Cam-
pagna deplâng trecerea în
nefiinþã a bunului ºi dragu-
lui prieten PAUL RUSU ºi
sunt alãturi de Crina ºi Cristi
triºti ºi îndureraþi. Sincere
condoleanþe!

COMEMORÃRI
Dan, Violeta ºi Costel anun-
þã împlinirea unui an de la
dispariþia fulgerãtoare a
mamei ºi mãtuºei NEGREA
EUFROSINA (FRÎSÎNICA).
Nu te vom uita niciodata!
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Digi Sport 1
18:00 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: HC Dunãrea Brãila – HCM
Baia Mare / 19:45 – FOTBAL – Liga
I: Gloria Bistriþa – Ceahlãul / 21:45 –
FOTBAL – Camp. Italiei: Napoli –
Juventus.

Digi Sport 2
18:00 – BASCHET (M) – Euroli-

ga: ÞSKA Moscova – Alba Berlin /
19:45 – POLO – Superliga Naþiona-
lã: CSM Digi Oradea – Rapid / 22:00
– BASCHET (M) – Euroliga: Panat-
hinaikos – Anadolu Efes /

Digi Sport 3
22:00 – FOTBAL – Camp. Spa-

niei: Getafe – Zaragoza.
Dolce Sport
19:00 – FOTBAL – Camp. Ucrai-

nei: ªahtior Doneþk – Volyn Luþk /
21:45 – FOTBAL – Camp. Italiei:
Napoli – Juventus.

Dolce Sport 2
15:00, 17:00 – TENIS ATP –

Dubai (Emiratele Arabe Unite): se-
mifinale.

BUNDESLIGA – ETAPA A XXIV-A
Vineri: Frankfurt – M’gladbach;
Sâmbãtã: Dortmund – Hannover, Wolfsburg – Schalke, Werder – Augsburg,
Nurnberg – Freiburg, Hamburg – Furth, Leverkusen – Stuttgart;
Duminicã: Hoffenheim – Bayern, Dusseldorf – Mainz.
1. Bayern 60 10. M’bach 31
2. Dortm. 43 11. Stuttgart 29
3. Leverk. 42 12. Werder 28
4. Frankfurt 38 13. Dusseld. 27
5. Freiburg 35 14. Nurnb. 27
6. Hamburg 34 15. Wolfsb. 27
7. Hannover 33 16. Augsb. 18
8. Mainz 33 17. Hoffenh. 16
9. Schalke 33 18. Furth 13

SERIE A – ETAPA A XXVII-A
Vineri: Napoli – Juventus;
Sâmbãtã: Milan – Lazio;
Duminicã: Torino – Palermo, Siena – Atalanta, Bologna – Cagliari, Fiorentina
– Chievo, Catania – Inter, Sampdoria – Parma, Pescara – Udinese, Roma –
Genoa.
1. Juventus 58 11. Parma 32
2. Napoli 52 12. Torino 31
3. Lazio 47 13. Cagliari 31
4. Milan 45 14. Bologna 29
5. Inter 44 15. Chievo 29
6. Fiorentina 42 16. Atalanta 27
7. Catania 42 17. Genoa 26
8. Roma 40 18. Siena 21
9. Udinese 37 19. Pescara 21
10. Sampd. 32 20. Palermo 20

PRIMERA DIVISION – ETAPA A XXVI-A
Vineri: Getafe – Zaragoza;
Sâmbãtã: Real Madrid – Barcelona, Deportivo – Rayo, Osasuna – Bilbao,
Valencia – Levante;
Duminicã: Granada – Mallorca, Espanyol – Valladolid, Malaga – Atl. Madrid,
Sociedad – Betis;
Luni: Sevilla – Celta.
1. Barcelona 68 11. Vallad. 33
2. Atletico 56 12. Sevilla 32
3. Real M. 52 13. Espan. 31
4. Malaga 42 14. Osasuna 28
5. Valencia 41 15. Granada 26
6. Sociedad 40 16. Bilbao 26
7. Betis 39 17. Zarag. 25
8. Rayo 37 18. Celta 23
9. Getafe 35 19. Mallor. 18
10. Levante 34 20. Deport. 16

LIGUE 1 – ETAPA A XXVII-A
Vineri: Montpellier – Rennes;
Sâmbãtã: Reims – Paris SG, St’Etienne – Nice, Lorient – Valenciennes, So-
chaux – Nancy, Bastia – Ajaccio, Toulouse – Evian TG;
Duminicã: Brest – Lyon, Marseille – Troyes, Lille – Bordeaux.
1. Paris SG 54 11. Valenc. 34
2. Lyon 51 12. Toulou. 33
3. Marseille 46 13. Ajaccio 29
4. Nice 45 14. Brest 28
5. St’Etien. 44 15. Sochaux 27
6. Montpel. 41 16. Bastia 27
7. Rennes 41 17. Reims 24
8. Lille 40 18. Evian 23
9. Lorient 39 19. Troyes 20
10. Bord. 38 20. Nancy 18

TVR 2
19:00 – ATLETISM – Campionate-

le Europene de salã Goteborg (Suedia).
Eurosport
11:00 – ATLETISM – CE de salã

Goteborg (Suedia) / 14:15 – SCHI
FOND – CM Val di Fiemme (Italia):
masculin, ºtafetã 4x10 Km, finala /
16:15 – BIATLON – CM Oslo (Nor-
vegia): feminin, sprint / 17:45 –
ATLETISM – CE de salã Goteborg
(Suedia).

Eurosport 2
8:30 – SNOOKER – Open-ul Mon-

dial Heikou (China): sferturi de finalã
/ 12:15 – SCHI ALPIN – CM Gar-
misch Partenkirchen (Germania): fe-
minin, super G / 13:30 – SNOOKER
– Open-ul Mondial Heikou (China):
sferturi de finalã / 16:30 – PATINAJ
ARTISTIC – CM juniori Milano (Ita-
lia): feminin, programul scurt / 19:00
– FOTBAL – Liga secundã germanã:
Union Berlin – Erzgebirge Aue /
21:30 – FOTBAL – Camp. Germa-
niei: Frankfurt – Monchengladbach.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Adversara Stelei din „optimile”
Europa League, Chelsea Londra,
s-a calificat, miercuri searã, în

Chelsea, duel de foc întreChelsea, duel de foc întreChelsea, duel de foc întreChelsea, duel de foc întreChelsea, duel de foc între
meciuri le cu Steauameciuri le cu Steauameciuri le cu Steauameciuri le cu Steauameciuri le cu Steaua

sferturile de finalã ale FA
Cup, graþie unei victorii cu
2-0 pe terenul           divizio-
narei secunde Middles-
brough. Dupã o primã
reprizã albã, Ramirez a
dechis scorul în minutul 51,
pentru ca tabela sã fie
închisã de Victor Moses, cu
ceva mai mult de un sfert de
orã rãmas pânã la final (73).

Liderul detaºat din
Premier League, Manches-
ter United, este urmãtorul
hop în calea trupei pregãtite
de Rafa Benitez, duel ce va
avea loc în 10 martie pe „Old
Trafford”, chiar între

meciurile cu Steaua (7/14 martie).
Cele douã super-puteri din

fotbalul englez nu sunt la prima

ciocnire eliminatorie din acest
sezon, ele înfruntându-se ºi în
„optimile” Cupei Ligii, în 31
octombrie anul trecut. Câºtig de
cauzã a avut atunci gazda Chelsea,
într-un meci cu adevãrat nebun,
londonezii egalând la 3 în prelun-
giri (90+4), pentru a se impune
apoi cu 5-4 dupã 120 de minute.

Celelalte întâlniri din „sferturi”
mai programeazã partidele
Everton – Wigan, Man. City –
Barnsley (II) ºi Millwall (II) –
Blackburn (II).

Miercuri, Chelsea a aliniat
urmãtoarea formulã de echipã:
Cech – P. Ferreira, Ivanovici,
Terrry, Bertrand – Ramires, Ake –
Moses (D. Luiz 75), Oscar (M.
Marin 78), Benayoun (Hazard 58)
– Torres.

„Albaºtrii” au acces în „sferturile” Cupei Angliei, fazã unde vor întâlni pe Man. United

Protagonista unui sezon de excep-
þie în Bundesliga, unde are nu mai
puþin de 17 puncte peste Borussia
Dortmund, urmãtoarea clasatã, Bay-
ern i-a mai dat „o palmã” rivalei din
bazinul Ruhr-ului, barându-i, miercuri
searã, drumul ºi în Cupa Germaniei,
scor 1-0.

Meciul care avea drept mizã cali-
ficarea în semifinale s-a desfãºurat
cu preponderenþã într-o singurã di-
recþie. Desigur, spre poarta campioa-
nei, vãduvitã de prezenþa cãpitanu-
lui Mats Hummels, rãcit.

Numai cã gazdele bavareze au lã-
sat senzaþia, mãcar în prima parte, cã
sunt apãsate de partidele din trecu-
tul recent cu Borussia, când galben-
negrii ºi-au pus cam fãrã excepþie ri-
vala la respect. Astfel stând lucruri-
le, de fiecare datã mingea a curs fru-
mos pânã în faþa porþii, unde a existat
însã precipitare.

Arjen Robben a rupt crisparea din

Robben, eroul lui Bayern!
Dortmundul a pierdut la limitã, dar aproape cã nici n-a contat

rândul colegilor sãi. Olandezul a
prins în minutul 43 un ºut spectacu-
los de la 20 de metri, iar Bayern a
intrat în avantaj la pauzã. Partea a
doua a adus ºi primul ºut spre poar-
tã expediat de Borussia, abia în mi-
nutul 52, când Gundogan a tras pe
mijlocul porþii de la marginea careu-
lui. Reus a fost aproape de egalare 5
minute mai tarziu, dar reluarea în dia-
gonalã, la colþul lung, a trecut puþin
alãturi.

A fost momentul în care Bayern
ºi-a arãtat din nou colþii. Kroos a ra-
tat în douã rânduri, iar seria ocaziilor
irosite de bavarezi a continuat pânã
la final, cu scurte replici ale Borus-
siei. Echipa lui Klopp a ratat astfel
încã o ºansã de a câºtiga un trofeu,
iar atenþia se îndreaptã acum doar
spre Liga Campionilor, acolo unde-
ºi disputã cu ªahtior un loc în „sfer-
turi” (2-2 la Doneþk). De cealatã par-
te, Bayern e deja practic calificatã,

dupã ce în manºa tur a dispus de
Arsenal, chiar la Londra, cu 3-1.

Tot miecuri, în  careul cu aºi a
ajuns ºi Stuttgart! Sub privirile lui
Maxim, pe banca de rezerve, VfB a
trecut, pe teren propriu, de Bochum
(II), cu 2-0. Anterior, mai obþinuserã
calificarea Freiburg, (3-2 dupã pre-
lungiri) la Mainz, ºi Wolfsburg (2-1,
în deplasare, la Offenbach, formaþie
de liga a treia).

Calificatã, marþi, în dauna Barcelonei, dupã un veritabil
tur de forþã pe „Camp Nou”, 3-1 (1-1 în prima manºã), Real
Madrid ºi-a aflat adversara din ultimul act al Cupei Regelui
Spaniei. Aceasta este concitadina Atletico, care ºi-a apãrat
cu succes, pe terenul Sevillei, minimul avantaj luat în tur
(2-1), încheind la egalitate 2-2. Biletele pentru marele bal au
fost acontate încã din prima jumãtate de orã a partidei de
miercuri, odatã cu reuºitele semnate de Diego Costa (6) ºi
Radamel Falcao (29). Pentru andaluzi au punctat Jesus
Navas (39), respectiv croatul Ivan Rakitici (90+1).

Trofeul Cupei Regelui va fi o afacere madrilenã
Finala din 18 mai va fi a cincea între Real ºi Atletico,

scorul fiind de 3-1 în favoarea celei din urmã. Real, de 18
ori câºtigãtoare ºi de alte 19 ori finalistã, a izbândit ultima
datã în 2011, când a trecut de Barcelona, actuala deþinã-
toare a trofeului. Tot de formaþia catalanã se leagã ºi ulti-
ma izbândã a lui Atletico (1996), care are actualmente un
bilanþ de 9-9. Bilanþ deteriorat serios de la triumful cu
Barça, moment din care a capotat în trei rânduri: 1999 (cu
Valencia), 2000 (cu Espanyol) ºi 2010 (cu oponenta sa de
miercuri, Sevilla).

Paris Saint Germain s-a calificat în
sferturile de finalã ale Cupei Franþei,
dupã ce a învins-o, miercuri searã, pe
Olympique Marseille, scor 2-0, într-o
partidã disputatã pe arena Parc des
Princes. Deznodãmânt identic cu cel
de duminicã, din Ligue 1. Singura deo-
sebire a constat în faptul cã Zlatan Ibra-
himovici nu a mai înscris „doar” un gol,
ci douã! S-a întâmplat în minutele 35 ºi

CUPA FRANÞEI – OPTIMI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
La fel ca duminicã, în campionat!

PSG, încã un succes în „clasicul” cu Marseille
Calificarea a fost tranºatã de „dubla” lui Ibrahimovici

64 (pen.). Reuºite cu care suedezul a
ajuns la cota 28 în actuala stagiune (22
în campionat, 4 în Cupã ºi 2 în Ligã).

La oaspeþi, fostul jucãtor al CFR-
ului, senegalezul Moudou Sougou, a
început meciul pe banca de rezerve ºi
a fost aruncat în joc pentru ultimele 11
minute, fãrã a avea însã vreo realizare
notabilã.

Celelalte rezultate: Sochaux – Tro-

yes 1-2, Evian TG – Le Havre (II) 3-1,
St’Etienne – Lille 3-2, Lorient – Brest
3-0, Raon-l’Etape (IV) – Bordeaux 2-2,
3-5 la lovituri de departajare, Venissieux
(V) – Nancy 0-2. Partida Lens (II) –
Epinal (III) a avut loc asearã.

Program „sferturi” (16 aprilie):
Lens/Epinal – Bordeaux, Troyes –
Nancy, St’Etienne – Lorient, Evian TG
– Paris SG.

CUPA GERMANIEI – SFERTURI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
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Craiova a pierdut cu Dinamo ºi play-ofCraiova a pierdut cu Dinamo ºi play-ofCraiova a pierdut cu Dinamo ºi play-ofCraiova a pierdut cu Dinamo ºi play-ofCraiova a pierdut cu Dinamo ºi play-off-ulf-ulf-ulf-ulf-ul

În faþa a 3000 de spectatori
în Sala Polivalentã din Bãnie,
fetele de la SCM Universitatea
Craiova ºi-a jucat ultima ºansã
de a accede în play-off în faþa
liderului, Dinamo Romprest Bu-
cureºti. Bucureºtencele aveau ºi
ele nevoie de trei puncte pentru
a rãmâne pe primul loc ºi au luat
primele douã seturi la 21 ºi 18.
Craiova a dat semne de revenire
câºtigând la 16. La fel ca în
meciul cu Tomis Constanþa,
când s-au apropiat de adversar
craiovencele au fost puse ime-

În ultimul meci acasã al sezonului, fetele lui Dudaº nu au fãcut faþã
liderului, smulgând un singur set

diat la respect ºi setul patru a
fost fãrã istoric, echipa fostului
antrenor al Craiovei, Marian Con-
stantin, impunându-se clar, la
14. Cu Ioana Baciu (foto), una
dintre cele mai sexy ºi mai valo-
roase jucãtoare din liga femini-
nã, în formã maximã, Dinamo
s-a impus clar la fileu ºi porneºte
ca favoritã ºi pentru play-off.
Este primul set pierdut de Dina-
mo în ultimele confruntãri, însã
gruparea alb-roºie rãmâne pe pri-
mul loc, unde va ºi termina pro-
babil sezonul regulat. Pentru ol-

tence, campionatul s-a încheiat,
deoarece indiferent de rezulta-
tul de la Cluj vor termina pe lo-
cul 9. Un punct obþinut cu Di-
namo ar fi menþinut suspansul
pânã în ultima etapã, când cra-
iovencele aveau un meci uºor la
Cluj (sâmbãtã, de la ora 16), iar
Lugojul întâlnea acasã pe ªtiin-
þa Bacãu, ocupanta locului 3. „La
fel ca în ultimul timp, am jucat
bine, dar am pierdut. S-a vãzut
cã Dinamo este o echipã mult mai
valoroasã, însã este bine cã am reu-
ºit sã þinem pasul cu ele în trei se-
turi. În ultimul set am cedat ºi asta
s-a vãzut pe tabelã. Rãmânem cu
regretul cã nu am reuºit sã ne ca-
lificãm în play-off” a declarat la
final Mircea Dudaº, antrenorul
Craiovei. Este un sezon ratat pen-
tru echipa craioveanã, care a câº-
tigat un singur joc în retur ºi a pier-
dut lamentabil prezenþa în play-off.
Echipa de volei feminin va fi tre-
cutã pe lista celor cu buget de
austeritate din sezonul urmãtor,
urmând sã conteze probabil pe
jucãtoare locale.

Dinamo: Dana Mincã, Ioana Ba-
ciu, Alida Marcovici, Iuliana Nucu,
Regan Hood, Ana Maria ªtefan ºi
Dominika Valachova (libero). Au
mai jucat: Ivana Zburova, Diana
Cãrbuneanu ºi Tatiana Lupu.

Antrenori: Marian Constantin ºi
Alexandru Bradea.

SCM Universitatea Craiova – Dinamo 1-3
(21-25, 18-25, 25-16, 14-25)

SCM Craiova: Aline Galan Dos San-
tos, Adriana Vâlcu, Alexandra Badea,
Adriana Bobi, Sorina Buz, Aylin Pere-
yra ºi Ioana Pristavu (libero). Au mai
jucat: Ramona Postea, Ana Maria Ghio-
nea, Mihaela Ilina ºi Andreea Smultea.

Antrenori: Mircea Dudaº ºi Ale-
xandru Cosma.

Universitatea Craiova
ar fi putut lua toate
punctele la Piatra
Neamþ, dupã ce a con-
dus cu 2-1. Bãieþii lui
Dan Pascu au câºtigat
uºor primul set ºi au
condus cu 24-23 în cel
de-al doilea, dar a greºit
douã preluãri ºi a pier-
dut. Craiovenii au câº-
tigat setul al treilea, asi-
gurându-ºi practic
punctul care îi clasaea-
zã pe locul secund la fi-
nalul sezonului regulat.
„A fost un meci frumos, bãrbã-
tesc. Cred cã ºi unul spectaculos,
dar eu sunt nemulþumit cã nu am
obþinut victoria. Am plãtit din nou
tribut momentele de relaxare pre-
maturã. Au fost multe greºeli ºi o
lipsã mare de concentrare, iar când
acest ultim aspect îþi lipseºte nu
mai poþi face nimic. Nu e normal
sã inviþi adversarul sã vinã peste
tine”, a spus Dãnuþ Pascu despre
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Astãzi

Gloria – Ceahlãul – ora 19.45 (Digisport 1)

Sâmbãtã

Steaua – Gaz Metan – ora 19.15 (Dolcesport 1)

Viitorul – „U” Cluj – ora 19.30 (Digisport 1)

CFR Cluj – Oþelul – ora 21.30 (Digisport 1)

Duminicã

Petrolul – CSMS Iaºi – ora 18 (Digisport 1)

Rapid – Dinamo – ora 20.30 (Digisport 1)

Luni

FC Braºov – Concordia – ora 18 (Digisport 1)

Pandurii – FC Vaslui – ora 19.30 (Dolcesport 1)

CS Turnu Severin – Astra – ora 20.30 (Digisport 1)

Liga I - Etapa a 21-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 Braºov 20 7 5 8 27-29  26
Concordia 20 6 7 7 19-29  25
Mediaº 20 6 6 8 22-28  24
Oþelul 20 5 7 8 23-28  22
Viitorul 20 4 9 7 22-27  21
Ceahlãul 20 5 5 10 23-36  19
Poli Iaºi 20 5 3 12 18-26  18
„U” Cluj 20 4 5 11 18-35  17
Severin 20 2 7 11 19-30  13
Bistriþa 20 2 6 12 14-39  12

Voleibaliºtii au luat doar un punct,
dar ºi-au asigurat locul 2

SCM Craiova ar putea întâlni formaþia din Piatra Neamþ ºi în play-off

jocul de la Piatra Neamþ. „Am pier-
dut un meci pe care foarte bine îl
puteam câºtiga ºi cu 3-0. Cred cã
a contat mult setul al doilea, când
am fost egalaþi. Am jucat din ce în
ce mai prost, nu ne-a mai mers pre-
luarea, nu au mers nici construc-
þia, nici apãrarea. Nu am fost obiº-
nuiþi sã fim dominaþi, de aceea am
cãzut aºa în tie-break” a declarat
ºi extrema Craiovei, Dan Borota.

Dupã ce au învins Cra-
iova, pietrenii ºi-o doresc
adversar în play-off. „Au
fost fluctuaþii în jocul
ambelor echipe, de aici ºi
evoluþia scorului. Aº vrea
sã jucãm tot cu Craiova
în play-off, cred cã ar fi
o disputã mai spectacu-
loasã” a declarat Vlad
Moisa, coordonatulul
celor de la Municipal.
„Am avut momente bune
de joc în faþa unei echi-
pe a Craiovei care evo-
lueazã destul de exact,

mai ales când le vine primirea bine.
Am avut ºi noroc. Greu am putut
anihila centrii lor. Am izbutit sã
echilibrãm jocul printr-un serviciu
mai organizat. Pânã la urmã am ob-
þinut douã puncte bune. Este posi-
bil sã ne reîntâlnim cu Craiova în
play-off” a declarat antrenorul Dan
Gavril. Duelul de miercuri are mari
ºanse sã se reediteze ºi în play-off,
fiindcã sunt ºanse ca pietrenii sã
termine pe locul 7. De altfel, cra-
iovenii vor juca în prima rundã a
play-off-ului cu una dintre ultime-
le douã adversare, Dinamo sau Pia-
tra Neamþ. Pentru Vânãtoru ºi
compania urmeazã însã ultimul
meci din retur, de fapt derby-ul
campionatului, fiindcã vor întâlni
sâmbãtã, de la ora 16 (în direct la
Digisport 3 ºi Digi 24 Craiova), în
Sala Polivalentã, campioana en-ti-
tre ºi cea a sezonului regulat, To-
mis Constanþa.

Municipal Piatra Neamþ – SCM Universitatea Craiova 3-2
(17-25, 26-24, 21-25, 25-20, 15-7)

SCM Craiova: Laurenþiu Vânãto-
ru, Mihai Dumitrache, Nicuºor Ghio-
nea, Teodor Milotin, Dan Borota, ªte-
fan Romanescu ºi Vladimir Jovic (li-
bero). Au mai jucat: Filip Todor, ªte-
fan Someºan, Bogdan Bratosin, Io-
nuþ Teleleu ºi Adrian Briscan.

Antrenori: Dãnuþ Pascu ºi Clau-
diu Mitru.

VCM Piatra Neamþ: Vlad Moi-
sa, Rãzvan Purice, Ionuþ Harbuz, Ci-
prian Viþelaru, Codrin Mocanu, Va-
sile Afloarei ºi Rareº Gavril (libe-
ro). Au mai evoluat: Alin Bãlan, ªte-
fan Cazacu, Cristian Iosif ºi Cris-
tian Zaha.

Antrenori: Dan Gavril ºi Nicolae
Buruº.
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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 telefon:

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)

1. CS Municipal Oradea 24 20 4 44
2. Universitatea Craiova 24 19 5 43
3. BC Mureş Tg. Mureş 24 17 7 41
4. CSU Asesoft Ploieşti 24 17 7 41
5. “U” Mobitelco Cluj 24 17 7 41
6. BC Timişoara 24 16 8 40
7. Gaz Metan Mediaş 24 16 8 40
8. CSM Bucureşti 24 15 9 39
9.  CSU Atlassib Sibiu 24 12 12 36
10. Energia Rovinari 24 11 13 35
11. BCM „U” Piteşti 24 10 13 33
12. CSS Giurgiu 24 8 16 32
13. Timba Timişoara 24 5 19 29
14. Farul Constanţa 24 4 20 28
15. BC Miercurea Ciuc 24 3 21 27
16. Dinamo Bucureşti 24 1 23 25

Liga Naţională masculină de baschet

Record după record, premieră
după premieră stabileşte echipa de
baschet a Craiovei alături de publi-
cul său formidabil. 9 victorii conse-
cutive în toate meciurile disputate în
retur au acumulat alb-albaştrii şi s-
au calificat matematic în play-off,
pentru prima dată în istoria echipei.
Meciul cu CSM Bucureşti a fost aşa
cum l-a gândit şi prezentat Andelko
Mandic în avanpremiera făcută cu o
zi înainte: dificil, cu oaspeţii acope-
rind foarte bine toate poziţiile în te-
ren, cu un joc de echipă excelent şi
o apărare exactă a Craiovei, care a
câştigat în condiţiile în care CSM nu
a reuşit să marcheze mai mult de 75
de puncte. La fel ca în meciul cu BC
Mureş, Universitatea şi-a conturat
un avantaj decisiv din primul sfert,
în care oaspeţii au acuzat impactul
cu sala, iar Drăguşin, felicitat pentru
postura de proaspăt tătic, a fost efi-
cient în ambele semicercuri, chiar
dacă experimentatul Căruţaşu a reu-
şit să-i administreze un capac venit

de nicăieri. Drăguşin a fost aproape
de un nou „double-double”, pe lângă
cele 14 puncte trecându-şi în cont şi
9 recuperări, fiind secondat la acest
capitol de Bureau, cu 7 „rebound”-
uri, cu două mai multe decât Habus.
Titularii Craiovei şi-au împărţit punc-
tele victoriei, în condiţiile în care 3
dintre ei au fost pe parchet tot me-
ciul, iar dacă ar fi de extras vreun
MVP, acesta ar fi Levar Seals, exce-
lent în faza defensivă şi cu 16 punc-
te la final. Vedetele CSM-ului, Marti-
nic şi Shepherd, au contat efectiv
doar în partea secundă, când de alt-
fel oaspeţii au şi reuşit să revină pu-
ternic, egalând şi crescând tensiunea
din teren şi din tribune. Morris şi Pat-
terson au fost în zi de graţie, ultimul
înregistrând un „personal best” în
Liga Naţională. Ultimele 3 minute au
fost foarte intense. Fanii s-au ridicat
în picioare scandând „Ştiinţa, Ştiin-
ţa” şi sala părea că se cutremură, iar
adversarii au fost copleşiţi, în condi-

Al 9-lea succes consecutiv a adus calificarea matematică în ultima fază a sezonului

Rezultatele etapei a 24-a:
 Farul Constanţa – Mobitelco 65-77, Timba Timişoara

– BCM Piteşti 68-81, CSS Giurgiu – Municipal Oradea
78-80 – după prel., Asesoft Ploieşti – Atlassib Sibiu 79-66,
BC Timişoara – BC Miercurea Ciuc 89-71, BC Mureş –
Energia Rovinari 92-84, Universitatea Craiova – CSM
Bucureşti 78-71, Gaz Metan – Dinamo 84-48.

Cu 5.000 de fani alături, Universitatea Craiova a învins
CSM Bucureşti după un meci extrem de tensionat

Universitatea Craiova – CSM Bucureşti
78-71 (22-14, 12-10, 18-18, 26-29)

Universitatea: Dzambic (14, 2x3), Habus (14, 2x3), Drăguşin (14), Seals (16, 1x3), Bureau (15). Au
intrat: Hallik şi Djurasovic (5, 1x3). Antrenor: Andelko Mandic.

CSM: Martinic (11), Şanta, Bosnjak (11), Shepherd (16), Căruţaşu (7), Patterson (10). Au intrat: Morris
(16), Fometescu, Sir şi C. Stănescu. Antrenor: Hristu Şapera.

ţiile în care şi băieţii lui Mandic au
declanşat o apărare agresivă, din care
doar Shepherd a reuşit să mai ajun-
gă la coş. Sirena a consemnat victo-
ria Craiovei, dar nu şi încetarea osti-
lităţilor, fiindcă Morris a ţinut să
puncteze şi în ultima secundă, după
ce jucătorii lui Mandic se opriseră, iar
Bureau şi Dzambic l-au taxat imediat
pe cel mai bun marcator al oaspeţilor,
bătaia fiind evitată prin intervenţia ce-
lor două bănci. Următorul joc al Cra-
iovei este programat duminică, de la
ora 20.00 (în direct la Digisport), în
deplasare la BC Timişoara.

Mandic: „Prima repriză a fost
cea mai bună din acest sezon”

Craiovenii au efectuat tradiţiona-
lul tur de îmbrăţişare cu fanii, iar la
conferinţa de presă discursurile au
fost diferite, antrenorul Mandic con-
siderând că prima parte a fost cea
mai bună a sezonului pentru echipa
sa, în timp ce Dzambic a recunos-

cut că el şi colegii săi au prins o zi
mai slabă, în ciuda victoriei. „Felicit
ambele echipe pentru joc, chiar dacă
nu a fost unul cu multe puncte. Sun-
tem oficial în play-off, deşi nu ne
gândim la jocurile acelea, ci ne vom
concentra la maxim pentru următoa-
rele partide. Primele 20 de minute au
fost cele mai bune din actualul se-
zon, am reuşit să ţinem o echipă pre-
cum CSM Bucureşti, care posedă
jucători foarte buni, marcatori exce-
lenţi, la doar 24 de puncte, ceea ce a
fost ideal. Când consumi foarte multă
energie pentru a te apăra, este greu
să mai posezi aceeaşi minte limpede
şi inspiraţie la finalizare, să te con-
centrezi la fel pentru ambele faze,
astfel se explică o oarecare lipsă de
eficienţă în atac pentru noi. Primul
şi al doilea sfert au fost excelente, al
treilea – decent, al patrulea - accep-
tabil, deşi ne-am pierdut luciditatea
uneori. Habus, Dzambic şi Seals au
fost pe teren tot meciul, aşa că e

inevitabil să nu apară şi greşeli, însă
am avut în spate publicul, care a fost
magnific şi ne-a ajutat mult în mo-
mentele grele din sfertul patru, când
am fost egalaţi. I-am stopat foarte
bine pe Martinic şi Shepherd, care
sunt jucători foarte buni, contra lui
Martinic am jucat şi eu în Serbia, pot
spune că este un baschetbalist de
mare valoare”, a declarat Andelko
Mandic, apoi a comentat şi episodul
tensionat de la final: „A fost un meci
foarte disputat, a existat un exces de
adrenalină. Eu le-am spus jucători-
lor să se oprească la ultima fază şi
cred că acelaşi lucru a făcut şi an-
trenorul advers. Nu putem vorbi însă
de lipsă de fair-play, fiindcă e drep-
tul fiecărui jucător să marcheze în
ultima secundă. Nu e frumos ce s-a
întâmplat, dar nici foarte grav”.

Dzambic: „Am câştigat
datorită tacticii şi fanilor”

La conferinţă a fost prezent şi
Rade Dzambic, care s-a autocarac-
terizat drept, un „nebun frumos”
explicând priza pe care o are la pu-
blic. „Sunt un tip emoţional şi inter-
acţionez cu sala, care şi în acest meci
ne-a ajutat foarte mult. Nu am făcut
un meci foarte bun, dar echipele
bune câştigă şi când joacă prost. Am
câştigat datorită antrenorului Mandic,
care ne-a pregătit tactic foarte bine.
L-am avut pe Seals marcator, pe
Drăguşin la blocaje, pe Habus care
s-a apărat foarte bine. Am avut câte-
va contre cu Martinic, dar au fost
şicane prieteneşti, ne ştim de mult şi
am încercat să-i citesc intenţiile. Este
un jucător foarte bun, nu degeaba
este cel mai bun marcator din Liga
Naţională, dar astăzi cred că l-am
stopat bine atât pe el, cât şi pe Shep-
herd” a spus „Turbo”, adăugând că
este dispus să continue şi din vară la
Craiova dacă va primi o ofertă con-
venabilă. Despre meciul contra Ti-
mişoarei, fosta sa echipă, „Dzambo”
a spus: „Luaţi individual, au jucători
foarte buni, însă cred că suntem o
echipă mai bună ca ei în acest mo-
ment şi îi putem bate”. Antrenorul
oaspeţilor, Hristu Şapera, a decla-
rat: „A fost un meci încins, astfel
se explică şi nervii de la final. Noi
am făcut greşeli copilăreşti la înce-
put care ne-au costat victoria. At-
mosfera a fost una foarte frumoa-
să, care face cinste Craiovei, ar fi
benefic pentru baschet să existe
asemenea public în mai multe săli
din ţară”, a spus Şapera. În vârstă
de 33 de ani, tehnicianul celor de la
CSM Bucureşti a fost în urmă cu
doi ani reprezentantul României la
un turneu special de baschet „unu
la unu” disputat în SUA, în incinta
celebrei fostei închisori Alcatraz.
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