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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă o ţinem tot aşa cu plecări-
le, o să ajungem, Popescule, să fim
egali cu numărul parlamentarilor.
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O discuţie cu iz
de amatorism
despre preţul grâului.
Şi nu doar

Consilierii judeţeni de la Dolj au
avut, între altele, de votat, marţi, 28
ianuarie a.c., pro iectul de ho tărâre
privind stabilirea preţurilor medii ale
produselor agrico le în vederea de-
terminării veniturilor obţinute din
arendare. Conform prevederilor din
Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulte-
rioare, Direcţia pentru Agricultură
Dolj a comunicat propriile estimări la
preţurile medii pentru acest an, pro-
punând pentru grâu un preţ de 0,60
lei/kg, după ce anul trecut – prin co-
recţia din luna august – a fost de
0,56 lei/kg, la porumb de 0,50 lei/kg,
la orz 0,60 lei/kg şi aşa mai departe.
în atâtea şi atâtea împrejurări.

Craiova a fost, din nou, acoperită de un strat de zăpadă care a necesitat
intervenţii aproape în toate colţurile municipiului. Pe bulevardele şi pe străzi-
le principale ale oraşului s-a muncit fără întrerupere, autorităţile scoţând, de
această dată, toate utilajele pe care le deţin. În ciuda faptului că ninsoarea nu
s-a oprit o clipă, peste 200 de persoane au aruncat zăpada la lopată, încercând
să elibereze trotuarele pe care se circulă mai des şi staţiile în care oamenii
aşteaptă autobuzele. S-a făcut apel şi la stocurile de material antiderapant ale
Salubrităţii, fiind împrăştiate din abundenţă sare în amestesc cu nisip şi clo-
rură de calciu care împiedică formarea stratului de gheaţă.5 AD
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Ninsoarea a adus
mai puţini pacienţi
la Urgenţă

Şcolile se
deschid astăzi
în tot judeţul

Conduce rea Inspe ctoratu-
lui Şcolar Jude ţe an Dolj a
anuţat că astăzi se  re iau cur-
surile  după programul nor-
mal în toate  unităţile  de  în-
văţământ pre u nive rs itar –
grădiniţe,  şcoli ş i lice e – din
municipiul Craiova ş i jude -
ţul Dolj. Inspe ctoratul Şco-
lar Jude ţe an nu a luat încă
nici o de cizie cu privire  la
ziua de vineri.  „În urma con-
sultării prognoze i me te o am
decis ca mâine  (n.r.  – azi)  în
Craiova şi jude ţul Dolj să se
înve ţe în condiţii normale”,
a afirmat Ge orgică Be rce a,
inspe ctor şcolar gene ral.

ALINA DRĂGHICI

Genică Boerică
condamnat
definitiv la 10 ani
de închisoare
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$1 EURO ...........................4,5188 ............. 45447
1 lirã sterlinã..........................5,4784.......................54784

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaiejoi, 30 ianuarie - max: -6°C - min: -11°C

METEO

Înnorat1 dolar SUA.......................3,3048........33048
1 g AUR (preþ în lei).......133,3350.....1333350
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CAB a confirmat înregistrarea
Partidului Miºcarea Popularã

Curtea de Apel Bucureºti (CAB) a
respins ieri, ca nefondate, apelurile pri-
vind înregistrarea Partidului Miºcarea
Popularã, admisã de Tribunalul Bucu-
reºti pe data de 16 septembrie 2013.
Preºedintele PMP, Eugen Tomac, a afir-
mat ieri cã formaþiunea se va consolida
pe eºichierul politic românesc în zona
de centru-dreapta, ca partid al clasei
de mijloc. „Astãzi, la mai bine de ºase
luni de la depunerea actelor la Tribu-
nal pentru înregistrarea juridicã drept
partid politic, Curtea de Apel Bucureºti
a respins apelurile la Decizia de înre-
gistrare a PMP. Pe cale de consecinþã,
Decizia Tribunalului rãmâne definitivã
ºi irevocabilã. Data de 29 ianuarie 2014
va rãmâne în istorie ca datã de naºtere
a Partidului Miºcarea Popularã! De
astãzi, PMP este, oficial, partid politic
ºi trece la o nouã etapã, cea a consoli-
dãrii ºi dezvoltãrii sale ca partid de cen-
tru-dreapta pe eºichierul politic al Ro-
mâniei”, a spus Tomac, potrivit unui
comunicat de presã.

Avertisment MAE privind
greva controlorilor de trafic
aerian din Franþa

Uniunile sindicale din domeniul avi-
aþiei civile franceze au anunþat pentru
astãzi o grevã a controlorilor de trafic
aerian, informeazã MAE, precizând cã,
momentan, compania Tarom nu a anun-
þat anularea nici unui zbor cãtre Franþa,
însã, pentru evitarea situaþiilor neplã-
cute, cetãþenii români sunt sfãtuiþi sã se
informeze în prealabil. Potrivit sursei ci-
tate, zborurile programate pentru data
de 30 ianuarie 2014 pentru aeroporturile
din regiunea parizianã Roissy-Charles
de Gaulle, Orly ºi Beauvais vor fi reduse
cu 20%. Ministerul Afacerilor Externe
recomandã tuturor cetãþenilor români
care se deplaseazã în Franþa sã contac-
teze compania aerianã pentru a recon-
firma orarul de zbor ºi sã consulte pagi-
na de internet www.mae.ro pentru in-
formaþii actualizate.

Pentru a doua oarã luna aceasta, meteorologii au
emis o avertizare cod roºu de viscol, valabilã ieri,
între orele 15:00 ºi 22:00, pentru 6 judeþe, - Brãila,
Buzãu, Ialomiþa, Cãlãraºi, Constanþa ºi Tulcea. Drept
urmare, membrii comandamentului de iarnã, reuniþi
la Guvern, au extins starea de alertã ºi pentru jude-
þele Ialomiþa, Cãlãraºi, Constanþa ºi Tulcea, dupã ce
aceastã stare a fost declaratã, luni, pentru judeþele
Buzãu, Brãila ºi Vrancea. Revenind la vreme, nin-
soarea a continuat ieri searã în judeþele aflate sub
cod roºu, iar vântul a fost intens, dar va scãdea în

Amânarea majorãrii cu 7 euro-
cenþi/litru a accizei cu încã trei luni
de la 1 aprilie – adicã pânã la 30 iu-
nie – dar numai la motorinã, nu ºi la
benzinã, este singurul lucru pe care
FMI îl acceptã, iar în cazul în care o
astfel de mãsurã va fi luatã, se esti-
meazã cã golul de încasãri la buget
va ajunge la 1,1 miliarde de lei pânã
la 1 iulie, a afirmat premierul Victor
Ponta ieri. „Este singurul lucru pe
care FMI-ul îl acceptã (n.r. - amâna-
rea cu trei luni a majorãrii accizei la
motorinã de la 1 aprilie), e maximum.
Mai discutãm. Ideea era sã facem un
compromis, sã avem totuºi ºi sem-
nãtura preºedintelui”, a declarat
Ponta dupã comandamentul de iar-
nã de la Palatul Victoria. Întrebat de
jurnaliºti dacã preºedintele Traian
Bãsescu ar semna memorandumul
cu FMI, în condiþiile amânãrii intro-
ducerii accizei doar la motorinã, pre-

Premierul Victor Ponta a confirmat cã Guvernul
discutã cu Fondul Monetar Internaþional (FMI) de-
spre introducerea unei bonificaþii pentru plata în avans
a impozitelor, altele decât cele locale, dar a precizat cã
detalii în acest sens vor fi prezentate de cãtre minis-
trul Finanþelor. „Este o discuþie, dar domnul Chiþoiu
va spune exact”, a precizat Ponta. Surse oficiale au

declarat, luni, agenþiei Mediafax, cã Guvernul a pro-
pus FMI introducerea unei bonificaþii pentru plata în
avans a impozitelor, altele decât cele locale, dar ex-
perþii FMI nu au agreat încã mãsura, nefiind convinºi
de eficacitatea acesteia. Partea românã încearcã sã îi
convingã pe reprezentanþii Fondului cã veniturile în
minus încasate astfel din impozite, ca efect al bonifi-

caþiilor, vor fi compensate integral prin sumele pe
care Guvernul nu ar mai fi obligat sã le cheltuiascã cu
dobânzile aferente împrumuturilor contractate pen-
tru finanþarea deficitului bugetar, în lipsa impozitelor
achitate la timp, au declarat sursele. Dacã ar fi accep-
tate, bonificaþiile ar putea fi de 10%, ca ºi în cazul
plãþii în avans a taxelor locale.

Ponta confirmã cã Guvernul discutã cu FMI despre
bonificaþii pentru plata în avans a impozitelor

Turiºtii aflaþi în dificultate în zona
montanã trebuie sã sune la Dispece-
ratul Naþional Salvamont, folosind
sintagma „salvamont”, prin apãsarea
tastelor corespunzãtoare literei, un
dispecer urmând sã redirecþioneze
apelul cãtre formaþia Salvamont pe
raza cãreia se aflã persoanele care au
nevoie de ajutor, precizeazã Serviciul
Public Salvamont (SP) Argeº. La acest
numãr pot fi cerute ºi informaþii privi-
toare la starea traseelor turistice. „De
asemenea, trebuie estimat timpul ne-
cesar efectuãrii excursiei, în aºa fel
încât sã existe o marjã de siguranþã de
o orã de luminã, dupã terminarea aces-
teia. În orice caz, în afara echipamen-
tului de iarnã obligatoriu, trebuie sã
existe în permanenþã în rucsac o lan-
ternã cu baterii proaspete pentru fie-
care participant, evitând astfel situa-
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intensitate în cursul zilei de astãzi,
pentru astã-searã ºi mâine searã fi-
ind însã aºteptate, în sud-est, tempe-
raturi foarte scãzute, de pânã la mi-
nus 15 grade Celsius, a anunþat di-
rectorul Administraþiei Naþionale de
Meteorologie (ANM), Ion Sandu.
„Judeþele care se aflã acum în cod
roºu, dupã ora 22.00 rãmân în cod
portocaliu, deoarece va continua sã
ningã, iar vântul va fi destul de in-
tens. Mâine dimineaþa (n.r. – astãzi
de dimineaþã), atât intensitatea ºi nin-
soarea, cât ºi vântul încep sã scadã.
Dupã ora 10.00, chiar dacã sud-estul
nu se mai încadreazã în nici un cod,

vântul va continua sã batã pânã spre searã, dar
undeva la 40-45 kilometri pe orã”, a spus directorul
Sandu. El a mai adãugat cã pentru sãptãmâna vii-
toare se aºteaptã ca vântul sã creascã din nou în
intensitate, pe 2 ºi 3 februarie, în sudul þãrii, dar fãrã
precipitaþii.

În aceste condiþii, aºa cum anunþase premierul
Victor Ponta încã de marþi searã, Guvernul a decis în
ºedinþa de ieri constituirea unui Departament de
intervenþii în situaþii de urgenþã în cadrul Ministe-
rului Afacerilor Interne (MAI), care va avea compe-

tenþa de a coordona ºi alte forþe din alte ministere ºi
care va fi condus de Raed Arafat. Pentru asta, ac-
tualul secretar de stat în Ministerul Sãnãtãþii, Raed
Arafat, va prelua aceeaºi funcþie în cadrul Ministe-
rului Afacerilor Interne, a precizat vicepremierul Li-
viu Dragnea. Anterior, premierul Ponta anunþase cã
„Departamentul va avea în coordonare Inspectora-
tul pentru Situaþii de Urgenþã, Inspectoratul Gene-
ral de Aviaþie, are ºi coordonarea operativã a ceea
ce înseamnã ambulanþe, unitãþile de primiri-urgen-
þe. Departamentul va fi sub conducerea unui secre-
tar de stat ºi, evident, astãzi cred cã cel mai potrivit
este domnul Arafat, pe care îl voi ºi numi astãzi în
funcþie”. Raed Arafat va fi, totodatã, vicepreºedin-
te al comitetului pentru situaþii de urgenþã prezidat
de vicepremierul ºi ministrul Administraþiei Liviu
Dragnea. Premierul a anunþat, sãptãmâna trecutã,
cã Guvernul va modifica actualul sistem de coordo-
nare a instituþiilor în situaþii de urgenþã ºi va avea
douã comitete de intervenþie, respectiv unul pentru
intemperii, coordonat de ministrul Administraþiei
Publice, ºi unul pentru cazuri de urgenþã, condus
de vicepremierul pentru Siguranþã Naþionalã, împre-
unã cu Ministerul de Interne, Ministerul Sãnãtãþii,
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã ºi alte au-
toritãþi, care sã funcþioneze mult mai bine sub auto-
ritatea unei singure persoane.

Premierul spune cã FMI ar accepta
amânarea majorãrii accizei pânã la 30 iunie,

însã numai la motorinã
mierul a rãspuns: „Nu ºtiu dacã
semneazã, preºedintele a rãmas
pe poziþia cã nu semneazã ni-
mic”. El a precizat cã nu a avut
vreo discuþie cu preºedintele de
la venirea în þarã a delegaþiei
FMI, dar cã va discuta cu aces-
ta duminicã, în contextul reuniu-
nii Consiliului Suprem de Apã-
rare a Þãrii. Potrivit lui Ponta, în
cazul în care se va decide asu-
pra unei asemenea mãsuri, go-
lul de încasãri la buget va fi de
„1,1 miliarde de lei pânã la 1 iu-

lie”, în condiþiile în care „acum (n.r.
– dupã amânarea majorãrii accizei,
atât la benzinã, cât ºi la motorinã,
pânã la 31 martie) golul este de 670
de milioane de lei”. Despre compen-
sarea acestui gol bugetar cu înca-
sãrile din taxa pe construcþii specia-
le, premierul a spus cã acest lucru
se va ºti sigur în luna iunie. „Esti-
mãrile sunt mult mai mari decât ale
FMI-ului, dar pânã nu ai banii, nu
poþi sã compensezi, pentru cã sunt
estimãri. Problema e cã nu poþi sã ai
datele decât pe 30 iunie. Atunci ai
datele cu adevãrat, pânã atunci ai
estimãri. De exemplu acum, pe ia-
nuarie, înþeleg cã se depãºeºte pla-
nul de încasãri. Nu ai cum sã ºtii,
poate în februarie e mai puþin. Prac-
tic, pe 30 iunie ºtii de fapt cât este
exact necesar ºi dacã e vorba de
rectificare pozitivã sau negativã”, a
precizat premierul.

Turiºtii aflaþi în dificultate la munte
pot cere ajutor apelând direct,
folosind sintagma „salvamont”

þii neplãcute”, a precizat ºeful SPS
Argeº, Ion Sãnduloiu. De asemenea,
maºinile nu trebuie sã fie parcate la
baza pantelor mari, fãrã pãdure, încãr-
cate cu zãpadã, deoarece, spune Sãn-
duloiu, riscul de producere a avalan-
ºelor este mare în zonele montane înal-
te din judeþul Argeº, stratul de zãpa-
dã, care depãºeºte în unele locuri 150
de centimetri grosime, fiind foarte in-
stabil. „În urma ninsorilor ºi a vântu-
lui puternic din ultimele zile, stratul
de zãpadã, la staþia meteo Bâlea Lac
ºi la Cota 2000 Transfãgãrãºan, mã-
soarã 150 de centimetri, pe alocuri însã,
datoritã viscolului, poate fi mai mare.
În noaptea care urmeazã sunt progno-
zate cãderi de zãpadã care vor adãuga
încã aproximativ 10 centimetri la stra-
tul deja existent. Pe unii versanþi ºi pe
majoritatea vâlcelelor, zãpada este in-

stabilã ºi se pot forma curgeri de
zãpadã de dimensiuni medii”, a
anunþat ºeful SPS Argeº, Ion Sãn-
duloiu. Riscul de producere a ava-
lanºelor este de gradul al patru-
lea la altitudini de peste 1800 de
metri, în zona cu climat subpolar,
iar la altitudini de sub 1800 de
metri este de gradul al treilea, ast-
fel cã toate traseele montane din
judeþul Argeº sunt închise. Ava-
lanºe se pot produce ºi în zonele
mai joase, împãdurite, unde se pot
forma scurgeri de zãpadã de di-
mensiuni medii.
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S.C. PARC  INDUSTRIAL CRAIOVA  S.A.
ANUNŢ DE  INCHIRIERE/CONCESIUNE

 prin
LICITAŢIE publică  CU  OFERTĂ  ÎN  PLIC

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A anunţă public lansarea ofertei de  închiriere/conce-
sionare prin licitaţie a unor noi parcele de teren pentru investiţii green field şi/sau spaţii
pentru activităţi de microproducţie/birouri/cercetare/proiectare/IT  denumite generic “Uni-
tăţi” din “Parc Industrial Craiova”, cu constituirea dreptului de superficie pentru terenul folosit
în vederea edificării unor construcţii, in condiţiile  contractului de închiriere/concesiune.

Locaţiile au acces la toate utilităţile existente în amplasamentul Parcului Industrial Craiova
respectiv, energie electrică, apă, canalizare menajeră şi pluvială, gaze naturale, reţele de telecom-
unicaţii prin fibră optică, infrastructură urbană (parcări auto, drumuri de acces modernizate).

Perioada de închiriere este cuprinsă între 3 – 26 ani.
Licitaţia publică se va desfăşura în fiecare săptămână în ziua de luni, ora 13.30, la sediul

Parc Industrial Craiova S.A.
OAMENI. AFACERI. PROFIT.

INTENŢIONAŢI SĂ ÎNCEPEŢI O AFACERE PROFITABILĂ ?
 ALEGEŢI PARC INDUSTRIAL CRAIOVA !

VIZITAŢI-NE !
www.parcindustrialcraiova.ro

Cei interesaţi pot procura Dosarul de Prezentare (Caietul de sarcini) ce cuprinde şi condiţiile
de participare la licitaţie, de la sediul  PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. din str. Aviatorilor, nr
10, com. Gherceşti, jud. Dolj, zilnic între orele: 9 -15.

Preţul Dosarului de Prezentare al fiecărei unităţi este 1.200 Euro, la care se adaugă T.V.A.
Plata se face la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii.

Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de Prezentare sunt:
1) Împuternicire din partea potenţialului ofertant pentru ridicarea Dosarului de Prezentare

şi semnarea Angajamentului de confidenţialitate;
2) Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie certificată pe pro-

pria răspundere de reprezentantul împuternicit al agentului economic;
3) Dovada depunerii Scrisorii de intenţie în original conform modelului generat din pagina

de internet    www.parcindustrialcraiova.ro /chestionar
4) Dovada achitării preţului Dosarului de prezentare.
Persoanele juridice române pot efectua plata Dosarului de Prezentare in lei, cu ordin de plată,

în contul Parc Industrial Craiova S.A. nr. RO97INGB0012000024368911, deschis la ING
BANK – Agenţia Bancară Craiova, în echivalent lei.

Persoanele juridice străine pot efectua plata Dosarului de Prezentare, în Euro - în contul Parc
Industrial Craiova S.A nr. RO46INGB0012000024360711 sau în dolari - în contul  Parc Industrial
Craiova S.A  nr. RO89INGB0012000024364011, deschise la ING BANK – Agenţia Bancară Craio-
va, SWIFT: INGBROBU.

Pentru participarea la licitaţia publică cu ofertă în plic este obligatorie cumpărarea Dosarului
de Prezentare şi depunerea de către ofertanţi la sediul PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A., in
plic sigilat a Documentelor de participare precizate in Dosarul de Prezentare – Secţiunea C, până
la ora 12.00 în ziua licitaţiei, acest termen fiind termen de decădere.

Verificarea, analiza documentelor de participare la licitaţie, evaluarea ofertelor şi selectarea
ofertantului câştigător se va face de către Comisia de licitaţie a PARC INDUSTRIAL CRAIOVA
S.A. în cel mult 24 de ore de la data licitaţiei.

Societatea administrator acordă  facilităţi privind incubarea afacerii  pentru firmele care se
încadrează într-una din următoarele situaţii:

1. firme care se înfiinţează prin incubare cu sediul s ocial în clădirea Incubatorului de
Afaceri Parc Industrial Craiova;

2. firme constituite cu o vechime de cel mult un an înainte de data licitaţiei care nu au
desfăşurat activitate şi doresc să îşi stabilească sediul social în clădirea Incubatorului de Afa-
ceri Parc Industrial Craiova pentru a incuba o afacere;

3. firme care se înfiinţează/relocă în/din Incubatorul de Afaceri şi realizează în Parcul
Industrial Craiova o investiţie green field de cel puţin 300 mp construiţi.

Detaliile  privind facilităţile acordate se regăsesc în Dosarul de prezentare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0251/466.185 sau accesând www.parcindustrial-

craiova.ro

Consilierii judeţeni de la Dolj au
avut, între altele, de votat, marţi,
28 ianuarie a.c., proiectul de hotă-
râre privind stabilirea preţurilor
medii ale produselor  agricole în
vederea determinării veniturilor
obţinute din arendare. Conform
prevederilor din Legea 571/2003
privind Codul fiscal, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, Di-
rec ţia pentru Agric ultură Dolj a
comunicat propriile estimări la pre-
ţurile medii pentru acest an, pro-
punând pentru grâu un preţ de 0,60
lei/kg, după ce anul trecut – prin
corecţia din luna august – a fost
de 0,56 lei/kg, la porumb de 0,50
lei/kg, la orz 0,60 lei/kg şi aşa mai
departe. Că este un anacronism să
prognozezi preţul mediu la o serie

MIRCEA CANŢĂR

O discuţie cu iz de amatorism
despre preţul grâului. Şi nu doar

de produse agric ole, din recolta
anului în curs, în luna ianuarie, asta
ţine de legiuitor, deloc inspirat, ca
în atâtea şi atâtea împrejurări. Ce
bază de calcul a fost avută în ve-
dere de specialiştii Direcţiei pen-
tru Agricultură Dolj nu se menţio-
nează în raportul anexat la proiec-
tul de hotărâre, semnat de vicepre-
şedintele Consiliului Judeţean La-
urenţiu Ivanovici. Până aici biro-
craţie curată. Şi a urmat „datul cu
părerea”, Marius Deca, reprezen-
tantul Guvernului în teritoriu, opi-
nând că „această variantă este cea
mai bună”, pentru că anul trecut a
făcut un calcul matematic şi nu i-
a rezultat o diferenţă mare între
preţul propus iniţial de Direc ţia
pentru Agricultură Dolj – 0,90 lei/

kg ş i preţul votat în Consiliul Ju-
deţean Dolj, de 0,56 lei/kg. Dacă
o corecţie de peste 35% e nesem-
nific ativă, e de luat în seamă un
asemenea raţionament. Nu c re-
dem că era nevoie „de calculul
matematic ” pe c are îl invocă,
dezinvolt, Marius Deca, circum-
scriindu-se unui amatorism desă-
vârş it. Şi iată de c e. Suntem în
luna ianuarie. Prin stratul de ză-
padă aşternut pe întinderea Dol-
jului, semnele unui an agricol ge-
neros, cel puţin deocamdată, n-
ar lipsi. Numai că până la recolta-
re ş i înmagazinarea produc ţiei
agricole, dacă ne referim la ce-
reale, drumul este lung. Iar pre-
ţurile c are se vor practica sunt
greu de es timat, chiar ş i orienta-

tiv.  Nu vom proceda la temeinice
„calcule matematice”, ci la altce-
va: luarea ca referinţă a preţului
mediu pe pieţele reprezentative din
ţară. Anul trecut,  pe 9 ianuarie, de
pildă, o tonă de grâu se vindea,
potrivit datelor centralizate de Mi-
nisterul Agriculturii, c u 263 euro.
La jumătatea lunii august, adică
după încheierea recoltării, preţul
coborâse brusc la 142 euro/tonă.
Cine a avut unde să-ş i depoziteze
producţia putea obţine 167 euro/
tonă la jumătatea lunii decembrie
2013. Traderii, adică marii c o-
mercianţi, care cumpără de la pro-
ducători şi apoi exportă, au pri-
mit pentru o tonă de grâu expor-
tată în Egipt 233 euro. La 22 ia-
nuarie a.c.,  preţul unei tone de

grâu în Oltenia a fost c alculat la
177,01 euro/tonă (803,26 lei) şi
la 192,99 euro/tonă (875,75 lei)
în Muntenia.  La porumb, la ace-
eaşi dată, preţul a fost – în Olte-
nia –  de 126, 42 euro/ tonă
(573,067 lei) şi de 140,09 euro/
tonă (635,70 lei) în Muntenia. Cu
alte cuvinte, într-o disc uţie de
această factură, curăţată de dile-
tantism, erau de luat în disc uţie
mai mulţi factori aleatori: progno-
za c limatică a anului agricol,  di-
namica preţurilor la bursele cerea-
liere şi, în egală măsură, momen-
tul valorificării producţiei. Altmin-
teri, ca să ne aflăm în vorbă ne
putem da cu părerea în orice îm-
prejurare, inc lusiv asupra flotaţiei
preţurilor la bursele cerealiere.

BRD, premiată pentru aplicaţia
de mobile banking MyBRD Mobile

BRD Groupe Société Généra-
le a primit aseară, în cadrul Ga-
lei Premiilor revistei e-Fin@nce,
premiul „e-mobile banking”,
pentru lansarea în 2013 a solu-
ţiei MyBRD Mobile,  cea mai
nouă şi complexă soluţie mobi-
le banking de pe piaţa româneas-
că. Lansat în luna noiembrie a
anului trecut,  MyBRD Mobile
numără deja aproximativ 30.000
de clienţi, care au realizat 17.000
de tranzacţii a căror valoare de-
păşeşte 5,5 M EUR.  Serviciul
MyBRD Mobile le oferă utiliza-
torilor posibilitatea de a realiza
transferuri de bani, de a plăti facturile şi de a
obţine informaţii financiare instantaneu, di-
rect de pe telefonul mobil. Aplicaţia le oferă
clienţilor cele mai inovatoare modalităţi de
transfer, precum scanarea codului de bare
al facturilor, transferurile către coduri QR şi
c ătre numere de telefon. Prin lansarea
MyBRD Mobile, piaţa românească a mobile
bankingului a crescut cu aproape 15% în
două luni, în această perioadă, aplicaţia BRD

fiind selectată de 2 ori de iTunes în catego-
ria „What’s Hot in Finance”. „Distincţia pri-
mită din partea revistei e-Fin@nce confir-
mă calitatea serviciului, şi, în egală măsură,
cererea în creştere de astfel de soluţii pe o
piaţă c are devine tot mai orientată către
mobilitate şi o rezolvare foarte rapidă a ne-
voilor clienţilor”, a spus Bogdan Spuza, Di-
rectorul Departamentului Marketing şi Ma-
nagementul Produselor din cadrul BRD.

MARGA BULUGEAN

Luni, 27 ianuarie, Agenţia de Plăţi şi In-
tervenţie pentru Agric ultură (APIA) a efec-
tuat plata primei pe cap de animal din c a-
drul plăţilor naţionale directe complemen-

Peste 344 milioane de lei
pentru plata primei pe cap de animal

tare în sectorul zootehnic pentru speciile
ovine şi caprine, aferente anului 2013, în
valoare totală de 344,45 mil. lei, din care:
ovine - 304,37 mil. lei pentru un număr de

43.338 fe rmieri şi caprine:
40,08 mil. lei pentru un nu-
măr de 15.339 fermieri.
„Precizăm că es te pentru
prima dată când în luna ia-
nuarie s-au plătit beneficia-
rilor primei pe cap de animal
sumele cuvenite având la dis-
poziţie prin bugetul aprobat
suma integrală”, se prec izea-
ză într-un comunicat de pre-
să al APIA.

MARGA BULUGEAN
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O explicaþie ar fi cã ninsoarea i-a
þinut acasã pe pacienþii cu urgenþe
minore, cei care de obicei aglomerau
Unitatea de Primiri Urgenþe a Spita-
lului Judeþean din Craiova. Aceºtia
nu s-au mai încumetat sã plece la
spital pentru a primi îngrijiri medica-
le. Nici cazurile sociale, în general
oameni fãrã un acoperiº deasupra
capului, nu au mai cãutat adãpost la
Urgenþã aºa cum s-a întâmplat în alte
zile friguroase. Surprinzãtor, ºi pa-
cienþii cu traumatisme au fost destul
de puþini. Pânã ieri la orele prânzului
medicii au avut de îngrijit doar câþi-
va craioveni care au ajuns la Urgen-
þã cu fracturi, luxaþii sau entorse,
dupã ce au alunecat pe gheaþã sau
pe zãpadã.

De obicei foarte aglomeratã, Ur-
genþa Spitalului Judeþean din Craio-
va a oferit ieri dimineaþã o imagine
mai puþin obiºnuitã. În loc sã se con-

frunte cu o avalanºã de cazuri, medi-
cii au avut de îngrijit un numãr de
pacienþi mai mic chiar decât într-o zi
normalã de lucru.

Ninsoarea lasã locul gerului
Dupã o zi de ninsoare meteorolo-

gii au anunþat cã, începând de astãzi,
se va instala gerul, temperaturile ur-
mând sã scadã bine sub minus 10 gra-
de Celsius. În aceste condiþii autori-
tãþile sanitare au anunþat din nou cã
sunt pregãtite sã facã faþã condiþiilor
meteorologice nefavorabile. Spitalele
din judeþ au suficiente paturi pregãti-
te pentru a primi eventualele cazuri
de urgenþã. De asemenea, existã sto-
curile necesare pentru tratarea pacien-
þilor cu degerãturi, hipotermie sau
afecþiuni cardiace, care ar putea ajun-
ge în aceastã perioadã la Unitatea de
Primiri Urgenþe. Mai mult decât atât,
dacã va fi nevoie, numãrul de paturi

în unitãþile ºi compartimentele de pri-
miri urgenþe ar putea fi suplimentat.
Autoritãþile sunt pregãtite sã mãreas-
cã stocurile de medicamente ºi mate-
riale sanitare pentru Urgenþe, iar per-
soanele fãrã locuinþã vor fi direcþio-
nate cãtre adãposturile amenajate de
primãrie. Având în vedere ninsoarea
care a cãzut fãrã oprire ieri, ºi ambu-
lanþele sunt echipate corespunzãtor
pentru a se deplasa la pacienþi. Per-
sonalul de serviciu, dar ºi numãrul de
ambulanþe pot fi suplimentate în ca-
zul în care va fi nevoie.

Pentru a evita apariþia unor situa-
þii la limitã, reprezentanþii Inspecto-
ratului General Pentru Situaþii de Ur-
genþã au fãcut un apel cãtre femeile
care ar trebui sã nascã în perioada

imediat urmãtoare ºi gravidele cu risc,
sã se cazeze în localitãþile unde sunt
spitale, pentru a putea fi asistate
medical în timp util.

Avertisment
din partea medicilor

Pentru cã în urmãtoarea perioadã
vremea se anunþã a fi geroasã, mai
ales pe timpul nopþii, medicii au aver-
tizat populaþia cu privire la compli-
caþiile ce pot fi provocate de ger. Îm-
bolnãvirile, degerãturile ºi chiar hi-
potermiile pot sã aparã odatã cu ex-
punerea prelungitã la frig, în special
la persoanele vârstnice, copiii ºi bol-
navii cu afecþiuni cronice cardio-vas-
culare ºi respiratorii. În aceste con-
diþii, craiovenii sunt sfãtuiþi sã nu stea

prea mult timp în aer liber în perioa-
dele cu ger ºi sã foloseascã îmbrãcã-
minte ºi încãlþãminte adecvatã pen-
tru a evita degerãturile. Trebuie evi-
tat efortul fizic prea mare, care su-
prasolicitã organismul. Este necesa-
rã hidratarea corespunzãtoare din
care sã nu lipseascã supele calde sau
ceaiurile vitaminizante. Este, în
schimb, de evitat consumul de alco-
ol ºi cafea, dar ºi fumatul.

O altã recomandare se adreseazã
bolnavilor cronic sfãtuiþi în aceastã
perioadã sã urmeze corect tratamentul
pentru bolile de care suferã. Medica-
mentaþia nu trebuie întreruptã decât cu
acordul medicului. Altfel, existã riscul
decompensãrii unor boli grave.

RADU ILICEANU

Deºi ieri a nins continuu, în tot judeþul, nici
zãpada ºi nici vântul nu au blocat drumurile ºi
nu au afectat nici reþelele de electricitate. Po-
trivit mr. Florin Cocoºilã, purtãtorul de cuvânt
al ISU Dolj, nici un drum naþional sau jude-
þean nu era restricþionat sau închis la orele
16.00, când a avut ºi ultima raportare cãtre co-
mandamentul de iarnã, constituit la nivel naþi-

onal. ”Nu sunt localitãþi izolate sau fãrã ener-
gie electricã ºi alte utilitãþi. Se circulã, însã, în
condiþii de iarnã pentru cã stratul de zãpadã
este totuºi de 5-6 centimetri în unele locali-
tãþi”, a declarat Cocoºilã. Pe drumurile naþio-
nale din judeþ s-a acþionat, ieri, cu 28 de utilaje
de deszãpezire ºi 112 lucrãtori, folosindu-se o
cantitate de 344 tone de material antiderapant,

iar pe drumurile judeþene s-a intervenit cu
68 de utilaje de deszãpezire ºi 130 angajaþi
lucrãtori, folosindu-se 180 tone de material
antiderapant. Nu au fost zboruri anulate sau
direcþionate cãtre alte aeroporturi, iar trans-
portul feroviar se desfãºoarã în condiþii de
iarnã. De asemenea, nu sunt nici porturi în-
chise.

Fiind sub cod galben de ninsoare, Doljul
nu a fost menþionat printre judeþele cu pro-
bleme din þarã, la videoconferinþa cu prefecþii
de ieri dupã-amiazã. Cel mai afectat judeþ era
Brãila care avea aproape 7.000 de persoane
izolate, în aºteptarea alimentelor, dar meteo-
rologii puneau în vedere cã judeþul Constan-
þa urma sã fie afectat de o vreme foarte rea în
urmãtoarea perioadã. (R. Iliceanu)

Cod galben de ninsoare. Doljul rezistã!

Începând cu 24 ianuarie ºi pânã astãzi, în
zona de operare a CEZ Distribuþie (Dolj, Gorj,
Olt, Vâlcea, Mehedinþi, Argeº, Teleorman),
rafalele puternice de viscol, zãpada abunden-
tã depusã, indicele  semnificativ de rãcire,
asociate cu termenul prelungit de manifesta-
re al acestor fenomene au provocat avarii ºi
deranjamente colective pe arii extinse. „Toa-
te echipele de electricieni ale companiei, pre-
cum ºi ale prestatorilor externi cu care cola-
boreazã compania, se aflã încã de la începu-
tul acestei perioade în teren pentru remedie-
rea deranjamente-
lor semnalate, echi-
pate ºi dotate co-
respunzãtor pentru
a rãspunde realitã-
þii din teren. Efortu-
rile din teren au fost
în mod constant în-
greunate de situaþia
drumurilor ºi a cãi-
lor de acces la in-
stalaþii ºi de o serie
de factori precum
vegetaþia abunden-
tã nedefriºatã pe
culoarul de sigu-
ranþã al liniilor,co-
paci cãzuþi peste li-
niile electrice care
au fost îndepãrtaþi
tot de echipele de
electricieni ºi par-
curgerea traseului

Serviciul Public Comunitar Regim Permi-
se de Conducere din cadrul Instituþiei Pre-
fectului Judeþului Dolj a anunþat suspenda-
rea examenelor la proba practicã pentru ob-
þinerea permisului de conducere, în perioa-
da 29 ianuarie-3 februarie a.c., din cauza
condiþiilor meteo nefavorabile.  “Candidaþii

Examenul auto, suspendat din cauza ninsorii
programaþi în aceastã perioadã pot solicita
la ghiºeele serviciului nostru reprograma-
rea susþinerii probei practice pentru o altã
datã”, aratã un comunicat de presã al Servi-
ciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere.

ALINA DRÃGHICI

Echipele CEZ Distribuþie continuã sã remedieze
deranjamentele provocate de ninsori

liniilor electrice printr-un
strat semnificativ de zãpa-
dã”, a precizat Angelica Bar-
bu, Departament Relaþii Pu-
blicii CEZ România.

Mii de apeluri
Se precizeazã de aseme-

nea cã în pofida contextului
dificil, în niciuna dintre lo-
calitãþile în care opereazã
CEZ Distribuþie nu s-au în-
registrat situaþii critice din
punct de vedere al alimen-
tãrii  cu energie electricã,
motivul principal fiind in-
vestiþiile realizate în reþea
din ultimii opt ani de cãtre

companie. În Dolj au fost înregistraþi 16 con-
sumatori afectaþi; Gorj - 30 de cazuri; Mehe-
dinþi – 4; Teleormani – 178; Argeº – 5013
consumatori afectaþi, în 11 localitãþi; Olt –
72 ºi Vâlcea -5660 de consumatori afectaþi,
în 9 localitãþi. Semnalarea tuturor defecþiu-
nilor în reþeaua de distribuþie a energiei elec-
trice din aria de operativitate a CEZ Distri-
buþie se poate face apeluri Info Linia CEZ la
numãrul unic 0251 929.

MARGA BULUGEAN
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Ninsoarea a dat, ieri, mari bã-
tãi de cap autoritãþilor locale. Pen-
tru cã a nins neîntrerupt, pe tot
parcurul zilei, a fost nevoie ca
utilajele de intervenþie sã fie fo-
losite non-stop, îndeosebi pe bu-
levardele ºi strãzile principale. A
fost însã o zi când oamenii au
trebuit sã meargã la serviciu ºi
traficul a fost intens solicitat, lu-
cru care a complicat ºi mai mult
acþiunea de deszãpezire. „Nu e
foarte uºor sã faci deszãpezire
când traficul este foarte aglome-
rat ºi ninge continuu. Dar ne des-
curcãm ºi în multe locuri am reu-
ºit sã decongestionãm foarte bine
arterele pentru ºoferi”, a decla-
rat Cristian Popescu, directorul
Salubritãþii, cea care coordonea-
zã aceastã activitate.

Oraºul a fost împãrþit
în zece sectoare

Craiova este împãrþitã în zece
sectoare, care sunt acoperite de
echipe de intervenþie. Coordona-
rea se face de cãtre un director,
care comunicã, prin dispecerat,
cu fiecare responsabil de zonã.
”Sunt zece responsabili de zone,
alãturi de personalul din Primã-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Craiova a fost, din nou, acoperitã de
un strat de zãpadã care a necesitat inter-
venþii aproape în toate colþurile muni-
cipiului. Pe bulevardele ºi pe strãzile
principale ale oraºului s-a muncit fãrã
întrerupere, autoritãþile scoþând, de
aceastã datã, toate utilajele pe care le
deþin. În ciuda faptului cã ninsoarea nu
s-a oprit o clipã, peste 200 de persoane

au aruncat zãpada la lopatã, încercând sã
elibereze trotuarele pe care se circulã
mai des ºi staþiile în care oamenii aº-
teaptã autobuzele. S-a fãcut apel ºi la sto-
curile de material antiderapant ale Sa-
lubritãþii, fiind împrãºtiate din abun-
denþã sare în amestesc cu nisip ºi cloru-
rã de calciu care împiedicã formarea
stratului de gheaþã.

rie care semnaleazã, prin staþii,
cãtre oamenii de pe maºini unde
trebuie sã intervinã. Dacã nu am
fi aºa de bine organizaþi nu cred
cã am putea sã ne descurcãm la
cum ninge afarã”, a mai spus di-
rectorul Popescu. Dispeceratul
preia inclusiv apelurile care se
primesc de la craioveni prin in-
termediul telefonului cetãþeanu-
lui, dirijând apoi maºinile cãtre
zonele semnalate.

200 de persoane
au dat zãpada
la lopatã

Oamenii de la intervenþii lu-
creazã în ture de 12 ore, de la
7.00 seara ºi pânã la 7.00 dimi-
neaþa. ªi ieri pe zi, în ciuda nin-
sorii, au fost scoºi sã dea zãpada
la lopatã de pe trotuare ºi din sta-
þiile de autobuz mai multe echipe
de muncitori. Celor 73 de anga-
jaþi ai Salubritãþii li s-au adãugat
180 de muncitori de la RA-
ADPFL, Termo, CAO ºi RAT
Craiova. „Cu o zi în urmã reuºi-
sem sã curãþim trotuarele din
centru ºi zone mai importante din
cartiere. Nici nu se cunoaºte pe
unde am intervenit”, a menþionat

Cristian Popescu. Parcarea de la
Universitate ºi cea de la Judecã-
toria Craiova, unde au fost adu-
se câteva dube cu deþinuþi pen-
tru audieri, au fost degajate la
urgenþã.

Cuplaj de autogre-
dere pe bulevardele
principale

Cele mai mari probleme le-au
ridicat însã bulevardele Craio-
vei. Pentru cã zãpada s-a aºter-
nut imediat peste tot, a trebuit
sã fie mobilizate utilajele din nou
pentru a se face deszãpezirea.
Câte douã autogredere cuplate
au fost trimise pe fiecare bule-
vard în parte pentru a ridica per-
manent zãpada. În felul acesta
s-a acþionat pe Calea Bucureºti,
pe Rocadã (bulevardele „Dece-

bal” ºi „Dacia”), pe Caracal, pe
bulevardele „Nicolae Romanes-
cu” ºi „ªtirbei Vodã”. Apoi s-a
intrat ºi în unele cartiere. ”Se
lucreazã non-stop, avem toate
utilajele în acþiune, dar zãpada
care se cerne mereu acoperã
aproape tot ceea ce reuºim noi
sã curãþãm. E o muncã în za-
dar, dar încercãm sã facem faþã
situaþiei”. Popescu a menþionat
cã marþi, când ninsoarea s-a
oprit, se reuºise ca multe dintre
strãzi sã fie redate circulaþiei
fãrã probleme.

Mai multe utilaje
au fost doborâte
de zãpadã

Din cauza cantitãþii mari de
zãpadã de pe strãzi, au apãrut
însã probleme cu utilajele. Re-
prezentanþii Salubritãþii au spus
cã, din cauza suprasolicitãrii,
unele dintre maºini nu au mai
funcþionat ºi au avut nevoie de
reparaþii. „Nu ne permitem sã

scoatem din dispozitiv niºte
maºini, ci a trebuit sã le reparãm
imediat. Este un volum mare de
zãpadã ºi atunci maºinile mai
cad”, a menþionat directorul Sa-
lubritãþii. Numai ieri au fost
scoase pe strãzi 72 de utilaje pen-
tru îndepãrtarea cantitãþii de zã-
padã care s-a adunat în timp, în-
tre care mai multe autogredere,
pluguri cu lamã ºi sãrãriþe care
au fost folosite la împrãºtierea
materialului antiderapant.

90 de transporturi
într-o zi

Tonele de zãpadã au fost în-
cãrcate în remorci ºi scoase apoi
din oraº pentru a permite maºi-
nilor sã circule mai bine ºi pe
lateralele bulevardelor. Potrivit
directorului Salubritãþii, numai

ieri (de dimineaþã ºi pânã la ore-
le prânzului) se fãcuserã deja 90
de transporturi cu zãpadã cãtre
rampa de gunoi de la Mofleni.
”Zãpadã trebuie scoasã din oraº
pentru cã ne încurcã foarte mult
pe strãzi. O singurã maºinã carã
în jur de 20 de metri cubi de zã-
padã, iar noi am transportat 90
de astfel de utilaje pline. Zãpada
este încãrcatã ºi descãrcatã ra-
pid, cu niºte maºini speciale,
pentru cã trebuie sã câºtigãm
timp”, a mai spus directorul Sa-
lubritãþii.

Stocurile de material
antiderapant
au fost refãcute

Pe strãzile din Craiova s-a ac-
þionat cu material antiderapant
pentru a se împiedica formarea
unui strat de gheaþã. Potrivit au-
toritãþilor, s-a folosit sare ºi ni-
sip în cantitãþi foarte mari, de
asemenea ºi clorurã de calciu,
preparatã în amestec cu apã.
Stocurile au trebuit sã fie refã-
cute, autoritãþile solicitând deja
o nouã comandã de 100 tone de
sare, ieri fiind aºteptate sã vinã
cele patru TIR-uri la Salubrita-
te. „ Noi mai avem 300 de tone
de sare ºi vreo 400 tone de nisip
pe stoc, dar nu vrem sã ajun-
gem în situaþia în care vine po-
leiul ºi nu avem cum sã îl com-
batem. De asemenea, mai avem
15 tone de clorurã de calciu dis-
ponibile ºi am mai comandat
încã 10 tone”, a mai spus direc-
torul Cristian Popescu.
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Poliþiºtii Serviciului de Investi-
gaþii Criminale din cadrul IPJ Dolj
au primit, ieri dimineaþã, mandate
de executare a pedepsei cu închi-
soare emise pe numele omului de
afaceri craiovean Genicã Boericã,
dar ºi pentru Florentin ªargarod-
schi ºi Elena Popa, toþi trei con-
damnaþi definitiv într-un dosar vi-
zând comiterea infracþiunii de spã-
lare de bani, având ca obiect obþi-
nerea de rambursãri ilegale de TVA
de peste 14 milioane de lei. Este
vorba despre un dosar în care cei
trei, împreunã cu Vasile Stãnes-
cu, soþul cântãreþei de muzicã po-
pularã Niculina Stoican ºi cu ºapte
cetãþeni arabi au fost trimiºi în ju-
decatã de procurorii DIICOT în
anul 2005. Genicã Boericã ºi com-
plicii sãi au fost acuzaþi cã au în-
fiinþat pe numele unor cetãþeni
arabi mai multe firme, fãceau
tranzacþii cu facturi false între
grupul de societãþi ºi le raportau
la finanþele publice, obþinând ile-
gal rambursãri de TVA de la DGFP
Dolj, în valoare totalã de peste 4
milioane de euro.

Pe 19 martie 2005, procurorii
DIICOT au dispus trimiterea în
judecatã a lui Genicã Boericã, alã-

Poliþiºtii craioveni îl cautã sã-l închidã:

Genicã Boericã condamnat definitivGenicã Boericã condamnat definitivGenicã Boericã condamnat definitivGenicã Boericã condamnat definitivGenicã Boericã condamnat definitiv
la 10 ani de închisoarela 10 ani de închisoarela 10 ani de închisoarela 10 ani de închisoarela 10 ani de închisoare
Controversatul om de afaceri cra-

iovean Genicã Boericã, a fost con-
damnat definitiv, marþi, la 10 ani ºi
3 luni de închisoare cu executare
într-un dosar vizând spãlare de bani
ºi rambursãri ilegale de TVA în va-
loare de peste 4 milioane de euro.
Ieri, poliþiºtii doljeni l-au cãutat

pentru a-l încarcera, în baza man-
datului de executare a pedepsei,
însã n-au dat de el, astfel cã va fi
dat în urmãrire la nivel naþional ºi
în consemn la frontierã. Alþi doi cra-
ioveni condamnaþi în acelaºi dosar
au fost ridicaþi ºi introduºi în arest,
de unde vor ajunge în penitenciar.

turi de Florentin ªargarodschi,
Elena Popa, Vasile Stãnescu, Nas-
sar K.A.A. Mohamed, El Kholy
H. Nashat, El Tembedawy M.
Khaed ºi El Araby M. Abdou,
Ayyoub A.H.H. Bassem, Al Switi
A.M.A. Nail, Honar Sood Mon-
fared Mostafa ºi Abdulhameed G.
Shaban, iar Tribunalul Bucureºti
i-a condamnat astfel: Genicã Bo-
ericã a primit opt ani de închi-
soare, Florentin ªargarodschi -
cinci ani, iar Elena Popa, conta-
bila lui Genicã Boericã, trei ani,
Vasile Stãnescu - trei ani de de-
tenþie, iar cetãþenii arabi au pri-
mit pedepse cuprinse între trei ºi
cinci ani de închisoare. Toþi in-
culpaþii au fãcut apel, iar
în aprilie 2006, Curtea de
Apel Bucureºti a dispus ca
Tribunalul Bucureºti sã
rejudece acest dosar. S-a
rejudecat timp de aproa-
pe ºase ani, pânã pe 19
martie 2012, când Tribu-
nalul Bucureºti a majorat
pedepsele tuturor incul-
paþilor ºi l-a condamnat
pe Boericã la 12 ani de în-
chisoare pentru faptele
comise (10 ani pentru

faptele reþinute în sarcina sa, la
care s-a adãugat un spor de 2
ani). Inculpaþii au fãcut din nou
apel împotriva hotãrârii Tribuna-
lului Bucureºti, iar în 2013 Cur-
tea de Apel Bucureºti a decis sã-
i scadã pedeapsa lui Boericã la
zece ani ºi trei luni de puºcãrie,
lui Nassar H.A.A. Mohamed, lui
El Kholy H. Nashat ºi Vasile Stã-
nescu la câte 6 ani de puºcãrie,
restul inculpaþilor primind pedep-
se între un an ºi zece luni ºi doi
ani ºi ºase luni de închisoare. Ju-
decãtorii bucureºteni au  hotãrât
sã majoreze sumele de bani pe
care inculpaþii trebuie sã-i înapo-
ieze statului de la 14.751.600.000

la 14.930.270.785 de lei vechi,
respectiv de la 7.520.200.000 la
9.883.581.198 de lei vechi.

Recursurile respinse
ca nefondate

Hotãrârea Curþii de Apel Bucu-
reºti a fost atacatã cu recurs de
inculpaþi. Numai cã marþi, 28 ia-
nuarie a.c., Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie le-a respins inculpa-
þilor recursurile ca nefondate. Ast-
fel, ieri dimineaþã, poliþiºtii IPJ Dolj
au primit mandate pe numele in-
culpaþilor cu domiciliu în Dolj, res-
pectiv Genicã Boericã, ce are de
executat 10 ani ºi 3 luni de închi-

soare, Elena Popa – 2 ani
de închisoare ºi Floren-
tin ªargarodschi – 2 ani
ºi 6 luni de închisoare.
Ultimii doi au fost prinºi
de poliþiºtii craioveni ºi
introduºi în arestul IPJ
Dolj, de unde vor fi trans-
feraþi în penitenciar, însã
de Genicã Boericã, oa-
menii legii n-au dat.

„Bãrbatul a fost cã-
utat la domiciliu, nu a
fost gãsit în urma ve-

rificãrilor efectuate, astfel cã se
vor face demersurile necesare
pentru a fi pus în urmãrire la ni-
vel naþional. A fost dat ºi în con-
semn la frontierã. Alte douã
mandate au fost puse în execu-
tare, fiind ridicaþi ºi depuºi în
arestul Inspectoratului o femeie
ºi un bãrbat condamnaþi defini-
tiv”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

Nu este însã singurul dosar al
afaceristului craiovean. Genicã
Boericã împreunã cu Radu-Con-
stantin Drãgan, Aurel Dorian Prie
ºi Florentin ªargarodschi au fost
condamnaþi de Tribunalul Dolj pe
22 mai 2012, într-un alt dosar
penal privind o serie de returnãri
ilegale de TVA în valoare totalã
de peste 2,65 milioane de lei.
ªargarodschi a primit trei ani ºi
ºase luni de închisoare, Drãgan
- patru ani, Prie a primit cinci
ani ºi ºase luni de închisoare, iar
Boericã a fost condamnat la
ºapte ani ºi ºase luni de închi-
soare pentru infracþiunile comi-
se.  Inculpaþii au fãcut apel, aflat
în acest moment pe rolul Curþii
de Apel Craiova.

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, marþi searã, în jurul
orei 22.00, poliþiºti din cadrul
Poliþiei oraºului Filiaºi, aflaþi în
executarea atribuþiilor de servi-
ciu, au oprit în trafic, pe bule-
vardul Racoþeanu din localitate,
un autoturism Rover, la volanul
cãruia se afla Adrian Lolea, de
34 de ani, din Drobeta Turnu-
Severin, judeþul Mehedinþi. La
controlul fãcut în interiorul ma-
ºinii, poliþiºtii au gãsit 2.000 de

Arestat dupã ce a fost prins cu
þigãri de contrabandã în maºinã

Un bãrbat de 34 de ani din Drobeta Turnu Severin a fost
arestat preventiv pe 20 de zile, ieri dupã-amiazã, dupã ce
a fost prins cu maºina plinã cu pachete de þigãri de
contrabandã, provenind din Serbia. Bãrbatul a fost oprit
în trafic, marþi seara, de poliþiºtii din Filiaºi, care au
descoperit în maºina acestuia 2.000 de pachete de þigãri,
atât marfa cât ºi autovehiculul fiind confiscate.

pachete de þigãri (40.000 þiga-
rete) fãrã timbru fiscal, din cer-
cetãri stabilindu-se faptul cã
erau deþinute în afara antrepozi-
tului fiscal în vederea comercia-
lizãrii ºi cã provin, cel mai pro-
babil, din Serbia. Poliþiºtii l-au
dus la sediul subunitãþii, l-au au-
diat, au întocmit pe numele sãu
dosar penal sub aspectul comi-
terii infracþiunilor de contraban-
dã ºi deþinere în afara antrepo-
zitului fiscal a peste 10.000 þi-

garete ºi l-au reþinut pentru 24
de ore. Ieri dupã-amiazã, mehe-
dinþeanul a fost prezentat Jude-
cãtoriei Filiaºi, unde i s-a emis
mandat de arestare preventivã pe
o perioadã de 20 de zile, astfel
cã s-a întors în arestul IPJ Dolj.

„În baza probatoriului admi-
nistrat, învinuitul a fost reþinut
pe bazã de ordonanþã de reþine-
re pentru o perioadã de 24 de
ore, fiind introdus în arestul In-
spectoratului. Astãzi, instanþa de
judecatã a dispus arestarea bãr-
batului pentru o perioadã de 20
de zile. De asemenea, autoturis-
mul a fost indisponibilizat la se-
diul Poliþiei Filiaºi, þigãrile fiind
ridicate în vederea continuãrii
cercetãrilor”, ne-a declarat in-
spector principal Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU Modestia sapienţială

Gheorghe Mihail, scriitorul slătinean au-
tolivrat Craiovei de câţiva ani, aparţine ace-
lei rare seminţii de cărturari pe care imposi-
bila tranziţie a societăţii noastre printr-un
tunel încă fumigen l-a supus unor conver-
tiri şi reconvertiri c u ecou într-un destin
cvasi-inclasificabil. Doctor – şi de ani buni
– universitar în economie, s-a trezit, prin
tulburaţii ani ’90, chiar şi protagonist politic
prin urbea natală, nedepăşind, surclasat, ca
mulţi alţii, de inocenţa unor entuziasme con-
damnate la ruină.

Iubitor de frumos şi, în tihna unei vocaţii
în continuă iscodire, scria deja, pagini liri-
ce, cioburi de proză încadrabile în forme de
tablete plutind între sagacitatea argheziană
şi verbozitatea metaforizantă a lui Fănuş
Neagru şi o făcea pe cont propriu, asociin-
du-şi, astfel, un gust al modestiei ce-i este
şi acum propriu.

Imprevizibilul ne joacă, uneori, destinul,
iar tânărul, pe atunci, Gheorghe Mihail, n-
avea să fie ocolit: întâlnirea, transformată
apoi într-o amiciţie ca de la discipol la ma-
gister, cu criticul şi istoricul literar Al. Piru
avea să se transforme într-un punct de răs-
cruce, cu o dublă semnificaţie. Pe de o par-
te, prilejul, pentru junele disimulat printre
ciorne sustrase unei validări publice, de a
primi confirmarea unei autorităţi că actul său
creativ era indiscutabil o opţiune gravă şi
perenă; pe de alta, disponibilitatea de a se
lăsa modelat de un cărturar pe care, oricum
intrat demult în panoplia sa de figuri emble-
matice, avea să şi-l asume în calitate de for-
mator de destin literar. Şi uman. E vorba de
regretatul Al. Piru, a cărui stăruinţă – bag
seamă – nu doar că i-a conservat vie acea
vocaţie creativă, dar i-a impus, aproape, şi
un fel de program.

I-am citit cu ceva timp în urmă lucrările
editoriale: poeme distribuite într-o evidentă
diversitate tonală, oscilând între presiuni
neoexpresioniste „amendate” de conjec turi
locale şi un accent ludic , în care seducţia
oralităţii tonifică gustul onticului în umbra
unei dâre preluate din gândirea recentă;
„proze” (mai exac t întâmplări din imedia-
tul insidios)  în care spiritul contemplativ
rafinează percepţia unor peisaje, deseori
în tradiţia unui fabulos etnologic; „cuge-
tări” – nu în ordinea panseismului acade-
mic, c i mai ales a unei „sancţionări”, de
cele mai multe ori filtrate printr-o abia
perceptibilă ironie,  dar nu mai puţin suc u-
lentă,  a mentalităţilor  („năravuri”, într-o
aproximare de bizantinism jovial) uitate în
firidele memoriei.

Un scriitor  a cărui singularitate nu-i iar-
tă supraplinul de modestie: scriitura sa nu

este una a …supravieţuirii”, n-are nimic din
vreun orgoliu „demiurgic ”, prezent jenant
demult în lumea breslei, pare imun la spec-
taculosul mediatic  şi, deci, sustras modei
experimentalismelor stilistice; e viu, pe mă-
sura unicului orgoliu asumat, acela de a lăsa
urme ale contiguităţii unei conştiinţe scor-
monitoare prin magma propriei vieţi şi a pro-
priei istorii, mai mari ori mai mici, pe care
o traversează cu sentimentul irepresiv de a
da seamă, sieşi şi celorlalţi, de ceea ce simte
şi gândeşte. Nu judecă, nu califică: descrie,
ia act, nimbează, cu inteligenţă şi o genui-
tate jucată,  tot ceea ce îi insolitează exis-
tenţa.

Constat, la Gheorghe Mihail, o căutare a
acelui loc dureros în care trăitul se lasă ade-
menit de incidenţa unei sapienţe pe care ha-
oticul precipitat al cotidianului nostru o de-
clină cu o sârguinţă vinovată.

Marţi, 28 ianuarie, Anne Bras-
seur, lider al liberalilor europeni la
APCE, până la acest moment a fost
aleasă în funcţia de preşedinte al
Adunării Parlamentare a Consiliu-
lui Europei (APCE), cu ocazia pri-
mei sesiuni APCE de la Strasbourg.
Nume de rezonanţă pe scena poli-
tică europeană,  Anne Brasseur
amintea în discursul inaugural fap-
tul că îşi va concentra eforturile
pe cooperarea cu Uniunea Euro-
peană ş i cu statele din Orientul
Mijlociu, Africa de Nord şi Asia
Centrală, pe chestiuni legate de flu-
xurile migraţiei pe fondul crizei
economice şi financiare, pe spriji-
nirea independenţei justiţiei şi com-
baterea corupţiei şi pe reformarea
proc edurilor de monitorizare a
APCE. „Avem deplina convingere
că mandatul liberal la conducerea
APCE va contribui în mod semni-
ficativ la  promovarea statului de

Deputatul Ionuţ Stroe,
membru în comisia
de monitorizare a APCE

drept, democraţiei şi drepturilor
omului în toate cele 47 de state
membre ale Consiliului Europei.

Delegaţia liberală a României, cea
mai mare delegaţie liberală la APCE,
a avut un aport important în ale-
gerea doamnei Anne Brasseur.
Contribuţia s-a materializat prin
demersurile întreprinse în promo-
varea candidatului liberal în această
importantă poziţie din cadrul sfe-
rei decizionale europene”, a preci-
zat liberalul Ionuţ Stroe.

Delegaţia
liberală, rol
important în
Adunarea
Parlamentară a
Consiliului
Europei

Pe de altă parte, alegerea depu-
tatului Ionuţ Stroe în funcţia de vi-
cepreşedinte al grupului ALDE al
APCE reafirmă rolul important al
delegaţiei liberale române la Adu-

narea Parlamentară a Consiliului
Europei. PNL este, în acest mo-
ment, cel mai mare partid liberal
european. „Ne exprimăm speran-
ţa că realizările liberale în plan eu-
ropean să fie continuate şi de Par-
tidul Naţional Liberal în cele două
examene importante de anul aces-
ta, respectiv alegerile pentru Par-
lamentul European şi alegerile pre-
zidenţiale din România”, a mai spus
deputatul român.  Tânărul parla-
mentar a fost ales ieri şi membru
în comisia de monitorizare a APCE,
o funcţie extrem de importantă
care arată încrederea pe care co-
legii liberali i-o acordă deputatului
Ionuţ Stroe.

Senatorul Badea
a atras atenţia
asupra situaţiei
românilor din
Transnistria

Tot  la Stra s -
bourg,  în c adrul
ac eleiaşi Adunări,
senatorul Viorel-
Ric ea rd Bade a,
membru al Dele-
gaţiei române la
APCE, a luat c u-
vântul în c adrul
dezbaterii libere.
În intervenţia sa,
senatorul Badea a
atras atenţia asu-
pra situaţiei româ-
nilor  din Transnis-
tr ia al căror acc es
la educaţie în lim-
ba maternă le es te
refuzat, cu obsti-
naţie,  prin diverse

mijloace de aşa-zisele autorităţi de
la Tiraspol. Şi-a exprimat de ase-
menea dezaprobarea faţă de ac-
tele de hărţuire care se petrec în
stânga Nistrului la adresa repre-
zentanţilor instituţiilor de învăţă-
mânt în limba română,  un exem-
plu elocvent în acest sens  fiind
blocarea conturilor unui liceu şi
perchiziţionarea sediului acestu-
ia de către procuratura transnis-
treană. Parlamentarul roman ş i-
a exprimat preocuparea faţă de
declaraţia de la sfârşitul anului tre-
cut a aşa-zisului preşedinte trans-
nistrean Evgheni Şevciuc, potr i-
vit căruia se apropie momentul
în care ultimele opt şc oli româ-
neşti din stânga Nistrului îşi vor
înceta activitatea. O presupusă
nerespectare a programei trans-
nistrene,  care ar însemna studi-
erea limbii române în grafie chi-
rilică, exact ca în perioada Uniu-
nii Sovietice,  ar fi motivul din
spatele ac estei declaraţii. Viorel
Badea a  evoc at în acelaşi timp o
decizie din 2012 de condamnare
a Federaţiei Ruse la Curtea Eu-
ropeană a Drepturilor Omului,
care, dac ă ar  fi fost exec utată,
ar  fi permis redesc hiderea zec i-
lor de şc oli cu predare în limba
română închise din 1992 până
ac um. “Am atras atenţia asupra
pas ivităţii instituţiilor europene în
raport cu această stringentă pro-
blemă a educaţiei în limba ma-
ternă a românilor  care locuiesc
în Transnistr ia ş i a făc ut apel la
o reac ţie cât mai grabnică ş i ef i-
cientă din partea comunităţii in-
ternaţionale pe aces t subiect”,  a
conchis senatorul Badea.

MARGA BULUGEAN
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GROW a ajuns pânã acum la
19.132 tineri, care au decis sã apli-
ce la acest program. “Peste jumã-
tate dintre aceºtia, 12.000 au fost
selectaþi sã participe în cele 10
ediþii GROW organizate pânã
acum în peste 27 de oraºe din Ro-
mânia, însumând 214 licee înscri-
se în program ºi peste 336 trai-
neri internaþionali care au desfã-
ºurat aproximativ 12.000 de ore

Cel mai mare program naþional
de educaþie non-formalã, aflat la a
10-a ediþie îºi deschide porþile în
peste 150 licee din 16 oraºe din
România. Timp de ºase sãptãmâni,

participanþii GROW, elevi în cla-
sele a IX-a ºi a X-a vor lua parte
la cursurile susþinute de peste 40
de traineri internaþionali veniþi de
pe 4 continente.

de cursuri. Toate aceste cifre ºi
rezultatele pe care le observãm la
nivel individual, în traineri ºi parti-

cipanþi, ne dau energia sã creºtem
puterea non-formalului în ºcolile
din România prin GROW, spune
Andreea Dinu, project manager
GROW, ªcoala de Valori.

Peste 1500 de tineri
au fost selectaþi

Proiectul GROW dezvoltat de
ªcoala de Valori în parteneriat cu
AIESEC reprezintã un program de
educaþie non-formalã, comple-
mentar sistemului actual de edu-
caþie, organizat începând cu anul
2010, ce oferã 5 arii de dezvoltare
personalã pentru liceeni: îmbunã-
tãþirea stimei de sine, creºterea
conºtiinþei proprii, interacþiune cu
oameni model ºi facilitarea acce-
sului la informaþii ºi oportunitãþi
inovative de educaþie. Cei  peste
1.500 tineri din Arad, Braºov, Bu-

cureºti, Cluj, Craiova, Curtea de
Argeº, Galaþi, Iaºi, Sibiu, Piteºti,
Râmnicu Vâlcea, Suceava, Târgu
Mureº, Timiºoara ºi Câmpia Tur-
zii, selectaþi pentru a participa la
programul GROW 2014 vor avea
parte de ºase sãptãmâni de activi-
tãþi interactive pline de experienþe
de învãþare utile, atât în cadrul li-
ceului cât ºi ulterior în viaþã. Ate-
lierele se vor desfãºura într-o at-
mosferã prietenoasã pregãtitã de
cei peste 40 de traineri internaþio-
nali ce provin din þãri precum: In-
donezia, Brazilia, China, Mexic,
Albania, Muntenegru, Estonia,
Germania, Malaiezia, Costa Rica,
Ucraina, Taiwan ºi Pakistan.  Aceº-

tia s-au pregãtit timp de 1 sãptã-
mâna în cadrul conferinþei „5 days
Training Course” - curs de formare
de traineri în domeniul educaþio-
nal organizat în luna ianuarie, la
Predeal, unde au dobândit un set
de concepte-cheie ºi competenþe
necesare pentru  livrarea sesiuni-
lor programului GROW, în liceu.
Scopul programului este acela de
a forma reprezentanþii unei gene-
raþii, care prin educaþie formalã ºi
non-formalã, îºi dezvoltã un com-
portament orientat cãtre dezvolta-
rea comunitãþilor locale ºi o dez-
voltare sãnãtoasã, la nivel perso-
nal prin identificarea valorilor.

 ALINA DRÃGHICI

 ªcoala de Valori este o organizaþie non-guvernamentalã modernã ce
are ca viziune dezvoltarea unei societãþi bazate pe valori prin educaþie
inovativã. Punem sub semnul întrebãrii graniþele educaþiei tradiþionale ºi
creãm oportunitatea persoanelor de a accesa informaþii de valoare, expe-
rienþe de formare a caracterului, de a interacþiona cu modele pozitive ºi
de a avea expunere internaþionalã, cu scopul de a creºte responsabilitatea
personalã ºi controlul fiecãruia asupra alegerilor personale.

Situaþia ºcolarã pe semestrul I poate
fi încheiatã ºi în prima sãptãmânã din
semestrul al II-lea iar vacanþa ºi
structura anului ºcolar nu vor fi
afectate de zilele libere, potrivit minis-
trului Educaþiei Naþioanele, Remus
Pricopie, în contextul întreruperii
cursurilor: “Aº vrea sã clarific unele
aspecte legate de situaþia la învãþãturã
de la sfârºitul semestrului. Situaþia
ºcolarã a elevilor pote fi încheiatã ºi în

prima sãptãmânã din semestrul al II-
lea, în cazul în care acest lucru nu
poate fi realizat pânã vineri. Acum
suntem foarte interesaþi de siguranþa
elevilor ºi a profesorilor”. Totodatã
ministrul Educaþiei a þinut sã precizeze
cã structura anului ºcolar nu va fi
modificatã din cauza suspendãrii
cursurilor. “Nu se modificã structura
anului ºcolar. Vacanþa dureazã, aºa cum
prevede structura anului ºcolar, din 1

februarie ºi pânã în 9
februarie”, a adãugat
Pricopie. Legat de
recuperarea orelor,
ministrul a spus cã nu
s-a luat nicio decizie.
“Am avut cu totul alte
preocupãri ºi nu am
discutat despre
recuperãri. Aceste
lucruri vor fi clarifi-
cate pe parcursul
semestrului al II-lea
de cãtre inspectorate-
le ºcolare. Fiecare
judeþ va decide
recuperarea în funcþie
de problemele specifi-
ce cu care s-a con-
fruntat”, a mai spus
ministrul Educaþiei.

Cu acest prilej, în perioada 30-31 ia-
nuarie 2014 vor fi organizate activitãþi
tematice specifice proiectului educaþi-
onal “Zilele Porþilor Deschise la CJRAE
Dolj” ºi va fi lansat un nou program
educaþional ºi concurs judeþean iniþiat
de CJRAE Dolj intitulat “Crede în TINE
ºi poþi face ORICE!” Deschiderea ofi-
cialã a manifestãri-
lor va avea loc vi-
neri, 31 ianuarie, la
ora 10:30, la Sala
de formare (etajul
al III-lea) a sediu-
lui Centrului Jude-
þean de Resurse si
Asistenþã Educaþi-
onalã Dolj (Craio-
va, strada Ludwig
van Beethoven nr.
2). Invitaþi la eve-
niment sunt repre-
zentanþi ai Consi-
l iului  Judeþean
Dolj, Inspectora-
tului ªcolar Jude-
þean Dolj ,  Casei
Corpului Didactic
Dolj, Direcþiei Ju-
deþene de Asisten-

CJRAE Dolj, 8 ani de la înfiinþare
Centrul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã

(CJRAE) Dolj aniverseazã la 1 februarie opt ani de la înfiinþare, a
anunþat instituþia printr-un comunicat.

þã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
Direcþiei Judeþene pentru Sport ºi Ti-
neret Dolj, Departamentului de Pre-
gãtire a Personalului Didactic ºi Cen-
trului de Consiliere ºi Orientare Pro-
fesionalã din cadrul Universitãþii din
Craiova.

ALINA DRÃGHICI
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Instituţie de cultură de impor-
tanţă regională, aflată în subordi-
nea Consiliului Judeţean Dolj, Mu-
zeul Olteniei îşi desfăşoară, în pre-
zent, activitatea în trei secţii: de
Etnografie – Casa Băniei (strada
„Matei Basarab” nr. 16), de Ştiin-
ţele Naturii (strada „Popa Şapcă”
nr. 8) şi de Istorie-Arheologie (stra-
da „Madona Dudu” nr. 14), în pre-
lungirea căreia se află clădirea nouă.
Activitatea muzeului este finanţată
din alocaţii de la bugetul Consiliu-
lui Judeţean Dolj: dacă anul trecut
acestea au fost de aproximativ 56
de miliarde lei vechi, în 2014 ele
se ridică la 64 de miliarde lei vechi.

Finanţarea se face şi din venituri-
le proprii, care în 2014 se preconi-
zează a fi în sumă de 70 mii lei, pro-
venind din vânzări la standurile in-
stituţiei (ilustrate, pliante, publicaţii,
contravaloarea comisioanelor aplica-
te la valoare obiectelor aflate în re-
gim de consignaţie – ceramică, icoa-
ne pe sticlă, instrumente muzicale
ş.a.); naturalizări, herbare şcolare,
insectare; chirii; taxe de intrare în
muzeu şi pentru cercetarea arheolo-
gică; restaurări de obiecte de patri-
moniu pe bază de contract.
Asistenţa arheologică îi pune
pe drumuri cu un autoturism
necorespunzător

În 2014, cheltuielile de capital
prevăzute în bugetul muzeului se
ridică la 400 mii lei, din care 100
mii lei vor fi cheltuiţi pentru achizi-
ţii de obiecte de patrimoniu. „Am
solic itat dublarea sumei la acest
capitol tocmai pentru a putea achi-
ziţiona un important tezaur mone-
tar descoperit pe raza judeţului Dolj,
la începutul anului 2013 – e vorba
de tezaurul de monede de argint de
la Bulzeşti”, a explicat managerul
Muzeului Olteniei, Florin Ridiche.

Dar nu această cifră, ci achiziţia
unui autoturism de teren, pentru
care este prevăzută suma de 80 mii
lei, s-a dorit pe dată lămurită de con-

În cadrul şedinţei ordinare de marţi, 28 ianuarie, au
fost aprobate şi bugetele celorlalte instituţii de cultură
din subordinea Consiliului Judeţean Dolj.

Astfel, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aris-
tia Aman” a primit 12.728 mii lei, din care 2.368 mii
lei cheltuieli de personal, 3.700 mii lei cheltuieli cu
bunuri şi servicii (cheltuieli de întreţinere şi funcţio-
nare, reparaţii curente, procurarea de obiecte de in-
ventar, cărţi şi publicaţii, alte cheltuieli necesare pen-
tru desfăşurarea unor manifestări culturale), 4.460 mii
lei pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile postaderare (pentru proiectul „Cen-
tru Transfrontalier de Informaţii şi Comunicaţii Dolj-
Vratsa”) şi 2.200 mii lei pentru cheltuieli de capital
(reparaţie acoperiş clădire nouă – proiect şi execuţie,
reparaţie clădire „Aman”, reparaţie faţadă şi acoperiş
corp legătură depozit, reparaţie clădire fosta Şcoala
Populară, rafturi monobloc, depozit etc.)

La Muzeul de Artă Craiova au ajuns 1.374 mii
lei: 802 mii lei pentru cheltuieli de personal, 497 mii lei

pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, 83 mii lei pentru
cheltuieli de capital. Veniturile proprii propuse a se
realiza de instituţie în 2014 sunt în sumă de 8 mii lei.
Totodată, au fost alocate 65 mii lei pentru «Consoli-
dare-restaurare Palatul „Jean Mihail”», proiect cu fi-
nanţare din fonduri externe nerambursabile, ca şi o
cofinanţare de 1.250 mii lei.

Alocaţia bugetară de anul acesta pentru Centrul
Judeţean pe ntru Conse rvarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Dolj este de 895 mii lei: 250
mii lei cheltuieli de personal, 640 mii lei cheltuieli cu
bunuri şi servicii, 10 mii lei cheltuieli de capital, din
care se scad veniturile proprii, de 5 mii lei.

Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti”
are 685 mii lei, din care 620 mii lei cheltuieli de perso-
nal, 150 mii lei cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 10 mii
lei cheltuieli de capital (achiziţionarea de licenţe pen-
tru domeniile de activitate ale şcolii, instrumente şi
aparatură muzicală/sonorizare, aparatură IT). În 2014,
instituţia îşi propune să realizeze venituri de 95 mii lei.

An plin în evenimente la Muzeul Olteniei, cel
puţin judecând după alocaţia bugetară primită de
la Consiliul Judeţean Dolj: 6.420 mii lei. Cea mai
mare parte din sumă, 3.870 mii lei, o reprezintă
cheltuielile cu bunuri şi servicii, care au mai cres-
cut, recunoaşte managerul Florin Ridiche. Şi asta
pentru a putea fi întreţinute corespunzător spaţii-
le în a căror amenajare au fost investite, anterior,
sume importante, dar şi pentru a menţine trendul
ascendent al numărului de vizitatori, prin organi-
zarea de evenimente de calitate. Alte 2.220 mii lei
sunt puse deoparte pentru cheltuieli de personal.

Cheltuielile de capital însumează 400 mii lei, cele
mai însemnate fiind cumpărarea unui autoturism
de teren şi achiziţiile de obiecte de patrimoniu, în-

tre care tezaurul de monede de argint descoperit la
începutul anului 2013 în comuna doljeană Bulzeşti.
Votat în plenul şedinţei ordinare a Consiliului Ju-
deţean Dolj de marţi, 28 ianuarie, bugetul Muzeu-
lui Olteniei a fost comentat de consilierii pedelişti.

Mai greu au vrut aceştia să înţeleagă că în dis-
cuţie încap întreţinerea a patru clădiri aflate sub
umbrela aceluiaşi muzeu şi achiziţionarea unei
Dacii Duster prin Programul „Rabla”. Costurile
autoturismului – a explicat managerul Florin Ri-
diche – vor fi acoperite din sumele provenite din
contractele de asistenţă arheologică pe care mu-
zeul le are cu firmele care realizează reabilitarea
Centurii de Sud şi a celor două tronsoane ale dru-
mului naţional Craiova-Calafat.

silierul Marcel Marcea în cadrul
şedinţei de marţi a Consiliului Ju-
deţean Dolj. Şi s-a lămurit: „Avem
trei contracte de asistenţă arheolo-
gică cu firmele care realizează rea-
bilitarea Centurii de Sud Craiova şi
a celor două tronsoane ale drumu-
lui naţional Craiova-Calafat. Iar ar-
heologii noştri care trebuie să facă
verificarea în teren au mari proble-
me cu actualul autoturism. Mai ales
că trebuie să ajungem în zone difi-

cile, să verificăm amplasamente. În
plus, e posibil ca din acest an Mu-
zeul Olteniei să fie implicat în
asistenţa arheologică şi pentru au-
tostrada Craiova-Piteşti. Având în
vedere că autoturismul pe care îl
deţine acum muzeul are deja zece
ani vechime, am solicitat acest au-
toturism de teren. Cheltuielile pen-
tru el pot fi acoperite din contractele
de asistenţă arheologică pe care le
avem şi le vom avea în anii viitori”,
a precizat Ridiche, cu menţiunea că
există sume din aceste contracte
încă neîncasate din 2013.

«Vă deranjează dacă maşina este
Duster şi dacă mai e luată şi pe Pro-
gramul „Rabla”?», l-a întrebat pre-
şedintele Ion Prioteasa pe consilie-
rul Marcel Marcea. „Nu, nu!”, s-a

grăbit acesta să răspundă, adău-
gând: „Dar au fost ceva probleme
cu achiziţionarea unui autoturism la
DGASPC Dolj şi e mai bine să lă-
murim…”. Aluzie, desigur, la şedinţa
Colegiului Director al Direcţiei Ge-
nerale de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Dolj, din urmă cu o
săptămână, în care preşedintele
acestui for, Gheorghe Barbărasă,
secretarul Consiliului Judeţean Dolj,

s-a opus vehement ca parcul auto
al instituţiei să mai fie completat.
Spaţii muzeale cu cât mai
moderne, cu atât mai costisitoare

Când tocmai credea că a sc ă-
pat de explic aţii, managerul mu-
zeului a fos t luat de în primire de
alt consilier  pedelis t, Cosmin Pe-
truţ Călin. Cheltuielile cu bunu-
rile ş i servic iile,  în sumă de
3.870 mii lei,  i s-au părut c am
mari aces tuia, motiv pentru care
a cerut să i se prezinte detaliat
pe ce se duc banii.  Ar fi ştiut,
dacă ar f i participat la disc uţiile
din comis ii, i-au răspuns c olegii
de şedinţă. Insis tenţele consilie-

rului l-au repus în gardă pe Flo-
rin Ridiche.

„La reparaţii curente sunt prevă-
zute 6 miliarde lei vechi. Din ce
motiv? După cum ştiţi, în ultimii ani
Consiliul Judeţean Dolj a făcut in-
vestiţii în Secţia de Ştiinţele Naturii,
dar a mai rămas un tronson de mai
multe spaţii. E vorba de trei depozi-
te de obiecte de patrimoniu, de arhi-
va muzeului şi de laboratorul de re-
staurare al acestei secţii. Am consi-

derat că e necesar să le reabilităm”,
a explicat managerul. Mai greu i-a
fost consilierului să priceapă de ce
au crescut costurile cu întreţinerea
muzeului. „Avem trei clădiri. Apoi,
în cadrul instituţiei există foarte multă
aparatură modernă, iar consumul de
electricitate a crescut automat. Vara
e foarte mare, pentru că obiectele
de patrimoniu au nevoie de anumiţi
parametri de umiditate şi tempera-
tură”, l-a lămurit Ridiche.
„Este important să organizăm şi
să găzduim evenimente
culturale de calitate”

Şi cheltuielile cu publicitate au
necesitat explicaţii: „Anul trecut am

primit o sumă importantă pentru
activităţile culturale şi am înregis-
trat o creştere a numărului de vizi-
tatori. Noi trebuie să păstrăm acest
trend ascendent. Iar acţiunile noas-
tre trebuie să fie popularizate, de
aceea am prevăzut 1,6 miliarde lei
pentru publicitate”.

Managerul a precizat că, în oc-
tombrie a.c ., Muzeul Olteniei –
membru al Consiliului Internaţio-
nal al Muzeelor (ICOM) – a fost
ales să găzduiască reuniunea mem-
brilor comitetului pentru patrimo-
niul de sticlă. Evenimentul – unul
deosebit de important, reprezen-
tând recunoaşterea ştiinţifică inter-
naţională a instituţiei craiovene –
va avea caracter aniversar, Comi-
tetul Internaţional ICOM GLASS
marcând 55 de ani de activitate.
„Va fi o întrunire a specialiştilor în
restaurarea sticlei din aproximativ
30 de ţări. Manifestarea va fi în-
soţită şi de trei expoziţii pentru
publicul larg”, a subliniat acesta.

Pe agenda evenimentelor din
2014 mai figurează un festival de
film etnografic, tradiţionalul Târg
al Meşterilor Populari, ca şi Salo-
nul Naţional de Minerale, Fosile şi
Geme. De asemenea, sunt progra-
mate ample manifestări dedicate
Anului „Constantin Brâncoveanu”
– în care se comemorează împli-
nirea a 300 de ani de la moartea
marelui domnitor –, între care o
expoziţie cu piese care ţin de arta
brâncovenească, realizată în cola-
borare cu Mitropolia Olteniei. „Este
important nu numai pentru muzeu,
ci şi pentru Craiova şi judeţul Dolj
să organizăm şi să găzduim eveni-
mente culturale de calitate”, a mai
spus managerul Muzeului Olteniei.
În ce măsură au înţeles consilierul
pedelist şi colegii domniei sale…
mai greu de precizat.
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COMENTAR IU
Merkel ºi-a prezentat
proiectele pentru acest
mandat în faþa deputaþilor

Cancelarul german, Angela Mer-
kel, a prezentat, ieri, proiectele gu-
vernului sãu, marcate de o dorinþã
de justiþie socialã, apãrând îndeosebi
o ameliorare costisitoare a sistemu-
lui de pensii, precum ºi introducerea
unui salariu minim, relateazã AFP.
Într-un discurs de o orã, rostit în faþa
deputaþilor stând pe scaun, din cau-
za unei fracturi de bazin cu care s-a
ales în urma unei cãzãturi la schi în
timpul vacanþei sale de Crãciun, Mer-
kel a revenit asupra tuturor proiecte-
lor ce-l aºteaptã pe cel de-al treilea
guvern al sãu, format la jumãtatea
lunii decembrie 2012 din partidul sãu
conservator ºi social-democraþi.
Consiliul de miniºtri aprobase în cur-
sul dimineþii un proiect de reformã
care aduce vârsta de pensionare la
63 de ani pentru cei care au cotizat
timp de 45 de ani. Astfel, cancelarul
revine parþial, sub presiunea social-
democraþilor, asupra unei mari refor-
me a primului sãu guvern cu social-
democraþii (2005-2009), când a decis
trecerea la vârsta de pensionare de
67 de ani. Reforma pensiilor este însã
foarte criticatã în Germania de majo-
ritatea mass-media ºi de mediile eco-
nomice, deoarece ea „instaureazã un
dezechilibru în defavoarea tinerelor
generaþii” ºi constituie „o recidivã
prin pensionarea anticipatã”, este de
pãrere preºedintele federaþiei anga-
jatorilor BDA, Ingo Kramer. Mamele
vor primi o pensie mai mare, acesta
fiind un subiect agreat de cãtre con-
servatori. De fapt, reforma va costa
60 miliarde de euro pânã în 2025, chel-
tuielile fiind justificate din dorinþa de
„omenie”, potrivit cancelarului.
„Omenia unei societãþi se manifestã
în modul sãu de a-i trata pe cei mai
slabi, pe vârstnici ºi pe bolnavi”, a
afirmat Merkel. Totodatã, cancelarul
a reafirmat intenþia guvernului sãu de
a introduce, începând din 2015, un
salariu minim de 8,50 de euro brut pe
orã, pentru cã „nici o persoanã cu
inimã nu poate respinge ideea pri-
vind un salariu minim”, chiar dacã ea
însãºi, cãlcându-ºi pe inimã, a fost
de acord doar la presiunea aliaþilor
social-democraþi.

Premierul turc va desfiinþa
tribunalele speciale,
care au condamnat
sute de ofiþeri

Premierul turc, Recep Tayyip Er-
dogan, a anunþat cã va desfiinþa tri-
bunalele speciale, care au judecat ºi
condamnat sute de ofiþeri pentru com-
plot contra Guvernului islamo-conser-
vator, aflat la putere începând din
2002. „Pregãtim desfiinþarea tribuna-
lelor speciale”, a declarat Erdogan,
adãugând cã atribuþiile acestor tribu-
nale vor fi transferate unor instanþe
penale superioare. „Dacã nu mã înºel,
în prezent existã 133 instanþe judecã-
toreºti superioare ºi aceste 8 tribuna-
le speciale”, a menþionat premierul
turc. În august 2013, în cazul supra-
numit „Ergenekon”, un tribunal din
Silivri, în suburbia Istanbulului, a con-
damnat la închisoare 275 de acuzaþi,
printre care numeroºi ofiþeri, aleºi ºi
jurnaliºti, suspectaþi cã ar fi încercat
sã rãstoarne Guvernul lui Recep Tay-
yip Erdogan. Printre acuzaþi figureazã
ºi un fost ºef al Statului Major al ar-
matei turce, generalul Ilker Basbug,
condamnat la închisoare pe viaþã într-
un proces denunþat de opoziþie ca fi-
ind o „vânãtoare de vrãjitoare”. În
august 2012, acelaºi tribunal din Si-
livri a condamnat peste 300 de mili-
tari, inclusiv generali cu patru stele, la
13 pânã la 20 de ani de închisoare pen-
tru tentativã de complot, în 2003, îm-
potriva regimului Erdogan.

Petronii instituþiilor europene, Jose Ma-
nuel Barroso ºi Herman Van Rompuy, se
aºteptau la o confruntare durã cu Vladimir
Putin, marþi, la Bruxelles, ori duelul s-a de-
rulat cu menajamente. Tonul lui Vladimir
Putin în conferinþa de presã a fost calm,
suav în permanenþã, „acelaºi pe care l-a avut
ºi în timpul reuniunii cu uºile închise”, cum
a confirmat pentru LePoint.fr preºedintele
Consiliului European, Herman Van Rompuy.
Dacã anterior liderul rus avansase argumen-
te politice, acuzând Europa de „ingerinþe”
în problema Ucrainei, de aceastã datã ºi-a
transferat partitura pe eºichierul economic.
„Rusia respectã drepturile suverane ale par-
tenerilor sãi din blocul ex-sovietic. Dacã
ucrainenii au nevoie de intermediari, ei tre-
buie sã spunã. Dar mai mulþi intermediari
înseamnã mai multe probleme” a spus Pu-
tin, înainte de a afirma preocupãrile sale. Ucraina
are deja rãu la plata facturii la gaze. ªi chiar dacã în
faþa presei Vladimir Putin a nuanþat, în timpul reu-
niunii argumentele sale au fost aºezate convingã-
tor, s-a confesat acelaºi Van Rompuy. Care a mai
adãugat cã obiectivul principal al UE este evitarea
escaladãrii violenþelor ºi instaurarea cât mai rapi-
dã a stabilitãþii politice în Ucraina, respectându-se
vocea poporului ºi regulile democratice. În privin-
þa eventualelor alegeri anticipate, existã instituþii
democratice care sã se pronunþe ºi nu ne „interfe-
rãm în aceste decizii”. Replica lui Vladimir Putin nu
s-a lãsat mult aºteptatã. „Eu nu-mi pot imagina
cum ar fi reacþionat europenii dacã ministrul rus
de Externe s-ar fi deplasat în Grecia pe timpul crizei

În speranþa cã 2014 „poate fi un an decisiv”
economic pentru Statele Unite, dupã ani de con-
valescenþã în urma crizei economice, preºedintele
Barack Obama a avertizat, marþi, Congresul, în tim-
pul discursului anual despre „starea naþiunii”, cã
ar putea sã acþioneze singur pentru a reduce ine-
galitãþile sociale existente în þarã, relateazã AFP,
Reuters ºi EFE. Unele dintre mãsurile preconizate
pentru acest an „vor avea nevoie de o acþiune a
Congresului ºi aºtept cu nerãbdare sã lucrez cu
voi toþi”, a declarat Obama, pe un ton voit comba-
tiv, dupã trei ani în care programul sãu economic
ºi social au fost dejucate de republicani, majoritari
în Camera Reprezentanþilor. „Dar Statele Unite nu
rãmân pe loc ºi nici eu. Aºa cã, atunci când voi
putea lua mãsuri fãrã a trece prin procesul legisla-
tiv pentru a îmbunãtãþi oportunitãþile de succes
pentru mai multe familii americane, acest lucru chiar
îl voi face”, a avertizat el. Preºedintele a îndemnat
la o creºtere puternicã a salariului minim, blocat
din 2009 la 7,25 dolari pe orã, în pofida opoziþiei
republicanilor în Congres, anunþând cã „în urmã-
toarele sãptãmâni, voi emite un decret care va dis-
pune ca firmele care beneficiazã de contracte pu-
blice sã le acorde un salariu just de cel puþin 10,10
dolari pe orã angajaþilor lor, pentru cã dacã gãtiþi
pentru trupele noastre, dacã le spãlaþi vesela, nu

China a devenit prima þarã din
lume în privinþa consumului de vin
roºu, detronând Franþa, se aratã
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financiare, pentru a spune guvernului de la Atena
ce trebuie fãcut”. Schimbarea de ton a Kremlinului
poate pãrea spectaculoasã, mai ales cã preºedin-
tele rus a anunþat menþinerea creditului de 15 mili-
arde dolari ºi scãderea preþului la gaze – concesii
fãcute regimului Ianukovici – în orice circumstan-
þe. Pentru cã acestea vizeazã „ajutorul dat poporu-
lui ucrainean ºi nu guvernului sãu, oricare ar fi
acesta”, a spus Vladimir Putin. Imediat, preºedin-
tele Consiliului European a spus cã sunt gata sã
semneze, cât mai curând, „acordul de asociere cu
Ucraina”, respins în noiembrie anul trecut, cu aro-
ganþã, de Viktor Ianukovici. ªi astfel, Europa poa-
te crede cã finalmente va întoarce situaþia în avan-
tajul sãu, dupã douã luni de umilinþã, impusã lui

Ianukovici. La Kiev, liderii opoziþiei s-au
aºezat la masa negocierilor, dupã abando-
narea temporarã a strãzii, în care extremiº-
tii ºi naþionaliºtii s-au confruntat. Liderii
UE par sã fie câºtigãtori ai pariurilor, re-
suscitând o alternativã politicã credibilã
la putere. De marþi searã, Catherine As-
hton, ºeful diplomaþiei UE, s-a deplasat
încã o datã la Kiev. Pentru diverºi analiºti,
cazul ucrainean se rezumã în realitate la o
competiþie geopoliticã între cele douã blo-
curi. Cum preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jose Manuel Barroso, a confirmat cã
nu are obiecþii de principiu la „parteneria-
tul oriental”, cã UE doreºte sã includã
Ucraina, dar „vrea sã cunoascã ºi rezulta-
tele eventuale pentru economia rusã”, dis-
cuþia s-a arãtat calmã, nu lipsitã însã de
meandre. În floretã, ca ºi în ºah, ruºii sunt

bine antrenaþi intelectual pentru a nu face greºeli-
le pe care conteazã adversarul. Situaþia nu trebuie
idealizatã. Dar când preºedintele rus nu clipeºte la
afirmaþiile lui Van Rompuy vizând „respectarea
voinþei poporului ºi grupurilor democratice” ºi
completeazã „Rusia nu va spune Ucrainei ce sã
facã”, contând pe faptul cã ºi omologii occidentali
vor proceda la fel, afirmaþia trebuie analizatã cu
maximã atenþie. Fiindcã iatã ce a mai urmat: „ªi
dacã recomandãm preºedintelui Ianukovici sã nu
uzeze de forþã, trebuie sã þinem cont de «preoþii
din vest ai þãrii», care controleazã turmele lor în
luptele din Kiev, deoarece nu vor o þarã condusã
de negri, evrei ºi ruºi”, o formã de naþionalism in-
acceptabil într-o lume civilizatã.

China devine cel mai mare consumator de vin roºu
într-un studiu de conjuncturã Vinex-
po, dezvãluit pentru piaþa de vinuri
ºi bãuturi spirtoase din Asia-Paci-

fic ºi întreaga lume. Cu 155 milioane
de baxuri de 9 litri vin roºu (cca.
1.865 miliarde sticle), consumul din
2013 indicã o creºtere de 136% faþã
de 2008 în China, incluzând Hong
Kong-ul. Devansând Franþa, 150
milioane baxuri, Italia – 141 milioa-
ne, SUA – 134, Germania – 112. Chi-
na este momentan al cincilea con-
sumator de vin în general, incluzând
ºi aºa-zisele vinuri spumante, în
urma SUA, Franþa, Italia ºi Spania.
Apetitul pentru vin roºu s-a accele-
rat dupã 2005, atestã un studiu bri-
tanic. Între 2007 ºi 2013, consumul
a crescut susþinut. Peste 80% din
vinurile consumate în China sunt
produse chiar în aceastã þarã, care
se afirmã ca al cincilea producãtor
de vin din lume. Cu toate acestea,
vinurile importate câºtigã încã teren,

importurile crescând de ºapte ori
între 2007 ºi 2013, reprezentând
18,8% din consumul total. În perioa-
da urmãtoare (2013-2017), consumul
de vin este aºteptat sã creascã cu
33,8%, în deplinã corelaþie cu con-
sumul mondial de vin. Acest studiu
de conjuncturã comandat de Vinex-
po pentru Salonul internaþional al
vinului ºi al spirtoaselor – ediþia
asiaticã – din 27-29 mai a.c. la Hong
Kong, prezintã un real interes pen-
tru mediul de afaceri din acest do-
meniu. Dar China îºi propune sã de-
vinã în urmãtorii cinci ani un mare
producãtor de vinuri, motiv pentru
care îºi extinde plantaþiile în zone mai
sãrace sau semideºertice, precum
Mingxia, noul „El Dorado” al vinului
chinezesc, sau Xiang. Studenþii chi-
nezi studiazã oenologia în Franþa.

Obama: 2014 „poate fi un an decisiv” economic pentru Statele Unite
trebuie sã fiþi nevoiþi sã trãiþi în sãrãcie”. În urmã
cu un an, Obama a îndemnat, fãrã succes, la creº-
terea salariului minim la 9 dolari. De aceastã majo-
rare a salariului minim va beneficia personalul de
curãþenie, constructori, spãlãtori de vase ºi alþi
muncitori care vor fi angajaþi în viitor de guvernul
federal. Preºedintele a confirmat din nou, marþi, cã
va opune veto-ul sãu, dacã Congresul va vota noi
sancþiuni împotriva Teheranului în timpul nego-
cierilor asupra programului nuclear ira-
nian. „Ca sã fie clar: dacã Congresul
îmi trimite acum o nouã lege privind
adoptarea unor sancþiuni (împotriva
Iranului), fapt ce ar pune în pericol ne-
gocierile (în domeniul nuclear), eu voi
opune veto-ul meu”, a anunþat Oba-
ma, subliniind cã „aceste negocieri vor
fi dificile, ele pot eºua”. Iranul ºi marile
puteri urmeazã sã reia negocierile în ve-
derea ajungerii la un acord global pri-
vind programul nuclear iranian cãtre
jumãtatea lui februarie, la New York,
dupã cum a anunþat Departamentul de
Stat american. Nu a fost uitatã nici o
promisiune veche a lui Obama, cea re-
feritoare la închisoarea din Guantana-
mo, preºedintele anunþând cã „odatã

cu sfârºitul rãzboiului din Afganistan, acest an este
necesar sã fie anul în care Congresul anuleazã restul
restricþiilor cu privire la transferul de deþinuþi ºi
anul în care închidem centrul (militar) de detenþie
de la Guantanamo Bay (...)”. Ajuns la problema
terorismului, preºedintele SUA a recunoscut cã
„ameninþarea a evoluat”, grupãrile teroriste înrâ-
dãcinându-se în alte pãrþi, precum Yemen, Soma-
lia, Irak ºi Mali.
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR. Consiliul de Admi-
nistratie al SC MAT SA Craiova, cu
sediul in b-dul Decebal, nr. 111, in
conformitate cu Legea 31/ 90 modifi-
cata si republicata,  intrunit in sedin-
ta din data de 27.01.2014 CONVOA-
CA: Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor (A.G.O.A.) pentru data de
05.03.2014 orele 10 la sediul societa-
tii cu urmatoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea de catre Adunarea Gene-
rala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.)
a prelungirii liniei de credit in suma
de 7.000.000,00 lei pentru inca 12 luni,
deschisa la CEC Bank Sucursala
Craiova si mentinerea in garantie a
urmatoarelor bunuri: Ipoteca asupra
imobilului situat in Craiova, b-dul
Decebal nr. 111, compus din teren
intravilan in suprafata de 26028 mp
si constructia C12/1, cu o suprafata
construita la sol de 24878 mp, inscris
in C.F. a localitatii Craiova sub nr.
25048, avand nr. cadastral provizo-
riu nou 13931/1/1/2/1, proprietatea SC
MAT SA Craiova. Acest imobil este
ipotecat si cu rang II tot in favoarea
CEC BANK pentru un credit de in-
vestitii in suma de 1.740.000 lei, acor-
dat catre SC MAT SA Craiova. Si asu-
pra teren intravilan, in suprafata in-
diviza de 1037 mp din teren intravi-
lan in suprafata de 1748 mp, ce face
parte din corpul de proprietate 6 (par-
cela 1-1/6 DR) drum acces, cu numar
cadastral 13931/1/1/6 in suprafata
totala de 6366 mp, reprezentand
drum de acces, situat in Craiova, b-
dul Decebal nr. 111, judetul Dolj, pro-
prietatea SC MAT SA Craiova, con-
form actului de dezmembrare nr.522/
2010, BNP Papa Eugenia; si asupra
teren intravilan, in suprafata indivi-
za de 168 mp din teren intravilan in
suprafata de 283 mp, ce face parte
din corpul de proprietate 7 (parcela
1-1/7 DR) drum acces, cu numar ca-
dastral 13931/1/1/7 in suprafata tota-
la de 1032 mp, reprezentand drum de
acces, situat in Craiova, b-dul Dece-
bal nr. 111, judetul Dolj, proprietatea

Anunþul tãu!
SC MAT SA Craiova, conform actu-
lui de dezmembrare nr. 522/2010, BNP
Papa Eugenia; Ipoteca asupra imo-
bilului situat in Craiova, b-dul Dece-
bal nr. 111, compus din teren intravi-
lan in suprafata de 8415 mp si con-
structia C12/3, cu o suprafata con-
struita la sol de 6432 mp, inscris in
C.F. a localitatii Craiova sub nr. 25048,
avand nr. cadastral provizoriu nou
13931/1/1/2/3, proprietatea SC MAT SA
Craiova. Acest imobil este ipotecat
si cu rang II tot in favoarea CEC BANK
pentru un credit de investitii in suma
de 1.740.000 lei, acordat catre SC MAT
SA Craiova. Si asupra teren intravi-
lan, in suprafata indiviza de 336 mp
din teren intravilan in suprafata de
1748 mp, ce face parte din corpul de
proprietate 6 (parcela 1-1/6 DR) drum
acces, cu numar cadastral 13931/1/
1/6 in suprafata totala de 6366 mp,
reprezentand drum de acces, situat
in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, ju-
detul Dolj, proprietatea SC MAT SA
Craiova, conform actului de dez-
membrare nr. 522/2010, BNP Papa
Eugenia; si asupra teren intravilan,
in suprafata indiviza de 54 mp din
teren intravilan in suprafata de 283
mp, ce face parte din corpul de pro-
prietate 7 (parcela 1-1/7 DR) drum
acces, cu numar cadastral 13931/1/
1/7 in suprafata totala de 1032 mp,
reprezentand drum de acces, situat
in Craiova, b-dul Decebal nr. 111, ju-
detul Dolj, proprietatea SC MAT SA
Craiova, conform actului de dez-
membrare nr.522/2010, BNP Papa Eu-
genia; Bilet la ordin in alb, fara pro-
test, emis de societate in favoarea
CEC BANK SA; Garantie reala mobi-
liara asupra conturilor curente des-
chise de SC MAT SA Craiova la CEC
BANK SA Sucursala Craiova. 2. Apro-
barea de catre A.G.O.A privind im-
puternicirea domnului Popescu
Gheorghe director general al socie-
tatii, identificat cu CI deria DX numa-
rul 692532, eliberat de SPCLEP Cra-
iova, la data 3.03.2010, CNP

Anunþul tãu!
1480309163272 pentru semnarea ac-
tului aditional de prelungire a con-
tractului de credit si a tuturor docu-
mentelor necesare prelungirii aces-
tuia. Stabilirea datei de 28.03.2014 ca
data de inregistarare pentru identifi-
carea actionarilor asupra carora se
rasfrang efectele A.G.O.A. Au drept
de vot actionarii inscrisi in Registrul
Actionarilor pana la sfarsitul zilei de
31.01.2014. In cazul in care A.G.O.A.
nu intruneste conditiile necesare
desfasurarii in data de 05.03.2014,
aceasta urmeaza a se desfasura la
aceeasi ora si in acelasi loc la data
de 06.03.2014. Materialele ce urmea-
za a fi supuse dezbaterii si aprobarii
in AG.O.A. pot fi consultate la sediul
societatii incepand cu data de
31.01.2014. La A.G.O.A. actionarii pot
participa si vota personal sau prin
reprezentanti pe baza de procura
speciala de reprezentare formulare
ce se vor depune la sediul societatii
pana pe data de 03.03.2014 orele 16.
Prezentul convocator contine 4870
caracterecu spatii si 4032 caractere
fara spatii. Presedintele Consiliului
de Administratie Ing. Dinu Danel.
S.C. CHR PANORAMIC SRL, titular al
activitãþii COMPLEX „PANORAMIC”
CALAFAT din str. 22 Decembrie, nr. 1
Calafat, anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu. Informaþiile pri-
vind potenþialul impact asupra med-
ciului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic între orele 9-14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, pânã la data de 13.02.2014.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova scoate la lici-
taþie publicã cu strigare în vederea
închirierii spaþiului comercial situat în
Craiova, cartier Lãpuº, Bl. T 7, parter,
judeþul Dolj- magazin general. Licita-
þia va avea loc la sediul R.A.A.D.P.F.L.
Craiova, str. Brestei nr. 129, la data de
18.02.2014, ora 14.00. Relaþii suplimen-
tare la telefon: 0251/411.214. int. 17.
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OFERTE SERVICIU

CHIC Salon Grãdi-
na Botanicã, anga-
jeazã coafezã.  Tele-
fon: 0761/418.493.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.
Execut lucrãri la ce-
rerea clientului. Tele-
fon: 0767/233.157;
0751/059.638.
Repar frigidere ºi
lãzi frigorifice la do-
miciliul clientului,
asigur garanþie.
Telefon: 0785/
103.411.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR,
vând garsonierã,
ultracentral.  Tele-
fon: 0723/065.620.
Proprietar vând gar-
sonierã în Bucu-
reºti, b-dul Timiºoa-
ra, sector 6, parter
stradal cu mobilã
sau schimb cu simi-
lar Craiova. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere, parter, pre-
tabil firmã, Calea
Severinului Tele-
fon: 0767/656.269.
Particular vând
apartament 2 ca-
mere, etj 2/4, zona
Lãpuº, în spatele
Hotelului Helin.
Preþ 46.000 E ne-
gociabil. Telefon:
0720/556.607.

Vând apartament
Brazdã, 2 deco-
mandate. Telefon:
0770/901.283.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere zona 1 Mai
cu îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0758/347.623.

CASE
Imobil de vânzare;
400 mp, 2 ieºiri,
strada Râului, nr.
162, vad comer-
cial, cadastru. Tele-
fon: 0764/735.304.
Vând casã Buco-
vãþ. Telefon: 0767/
341.784.
Vând casã 4 came-
re la 20 km de Cra-
iova, baie, mansar-
dã nefinisatã. Tele-
fon: 0769/969.604.
Vând casã, 800
mp, localitatea Po-
dari. Telefon: 0765/
252.741.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro, 2
camere, 78 mp lo-
cuibili, baie, bucã-
tãrie, teren 200 mp,
puþ forat, centralã
pe lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Craiova.
Telefon: 0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.

Vând vilã Cãlimã-
neºti 12, pretabil ca-
binet medical –
avocaturã. Accept
douã rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent re-
novatã cu apã curen-
tã, livadã, vie, în co-
muna Giurgiþa. Tele-
fon: 0755/953.397.
Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren 400 mp
în Segarcea, intra-
vilan, cu cadastru,
strada Unirii, nr.
29F (în spatele li-
ceului). Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 1700 mp, 13 m
lãþime Centura de
Nord, 15 E / mp. Te-
lefon. 0728/800.447.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.

Cu profundã tristeþe aducem
un ultim omagiu marelui OM
ºi Medic de excepþie Dr.
DORU MIHAI DOBRESCU,
care a condus cu dãruire,
cinste ºi profesionalism
Colegiul Medicilor Dolj în
perioada 1995 – 2007.

Sincere condoleanþe familiei
îndoliate!

Colegiul Medicilor Dolj.

Anunþul tãu!
S.C. OLTENIA FIER FORJAT SRL cu
sediul în comuna Daneþi, sat Bra-
beþi, str. Gheorghe Doja, nr. 106- ju-
deþul Dolj anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul: ÎNFIINÞARE ATELIER
PENTRU MEªTEªUGÃRIT FIERUL,
în comuna Leu, judeþul Dolj, pro-
pus a fi amplasat în comuna Leu,
sat Leu, judeþul Dolj, tarlaua 54, par-
cela 3, lotul nr. 4. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul ARPM Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1, ºi la se-
diul S.C. OLTENIA FIER FORJAT
SRL - comuna Daneþi, sat Brabeþi,
str. Gheorghe Doja, nr. 106- judeþul
Dolj, în zilele de L-V, între orele 9-
14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul ARPM Craio-
va, strada Petru Rareº nr. 1.
SC ADA & ROBY CONSULTING SRL
titular al proiectului “INFIINTARE
STRUCTURA DE AGREMENT IN
COMUNA PODARI”, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei eta-
pei de incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Dolj in ca-
drul procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului, propus a
fi amplasat în COMUNA PODARI,
SAT PODARI, T20, P56, JUDETUL
DOLJ. Proiectul deciziei de incadra-
re si motivele care o fundamentea-
za  pot fi consultate la sediul auto-
ritãþii competente pentru protecþia
mediului APM DOLJ, strada Petru
Rares, nr. 1, Craiova, Judetul Dolj,
în zilele de de L-J, intre orele 8-16.30
si VINERI intre orele 8-14, precum si
la urmatoarea adresa de internet:
http//:apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate inainta comentarii/ob-
servatii la proiectul deciziei de in-
cadrare in termen de 5 zile de la data
publicarii prezentului anunt, pana
la data de 6.02.2014.

Vând 2600 mp teren
pe ºoseaua Craiova
ªimnicu de Sus la
600 mp de Lacul Tan-
chiºtilor (între vile). Te-
lefon: 0351/170.504.
Vând 9 ha pãdure
– Gorj. Telefon:
0745/753.524.
Vând teren 5500
Euro lotul de casã
în spatele spitalului
Balº-Olt. Telefon:
0763/690.698.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în Oc-
nele Mari, zona
ºtrand. Telefon: 0741/
078.812.
Vând 2 ha teren ara-
bil, facilitãþi ºosea
asfaltatã, apã, posi-
bilitate energie +
alte avantaje. Tele-
fon: 0785/336.241.
Vând teren itravilan
zona ANL 412 m.p.
Telefon: 0770/222.518.
VÂND PÃDURE
0,45 ha. Telefon:
0766/304.708.
Vând teren central
330 mp deschide-
re 2 strãzi. Telefon:
0746/495.167.
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Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU CO-
MERCIAL Brazdã,
26500 Euro. Tele-
fon: 0763/690.698.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere de-
comandat, etaj l-3.
Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Schimb garsonierã
Calafat, cu garsoni-
erã Craiova. Tele-
fon: 0251/231.143.

Schimb teren intra-
vilan 4000 mp cu
apartament 2 came-
re + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004, ben-
zinã, revizie 2015, sta-
re excelentã 91000
km, 6000 RON, con-
sum sub 4,5%. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel
2008, 9600 Euro
negociabil. Tele-
fon: 0763/690.698.
VÂND autoturism
Peugeot 306, 1,9
TD, 1996. telefon:
0765/990.828
Vând Renault Lagu-
na 2, an 2003, cu-
loare gri metalic, 6
trepte, turbo-diesel,
motor 1.9, 262.000
Km, consum 5,3%,
preþ 2500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0753/948.440.

Vând WV Golf 3,
1996, 12400 Euro,
negociabil. Tele-
fon. 0762/621.066.

UTILAJE
Vând semãnãtoare
grâu Matei Titi, Buco-
vãþ, sat Palilula, sta-
re foarte bunã. Tele-
fon: 0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video player
- 100 lei. Telefon:
0769/016.889,
0723/984.309.
Vând ladã frigorificã
5 sertare, stare foar-
te bunã, asigur ga-
ranþie 1 an. Telefon:
0740/895.691;
0785/103.411.
Vând bocanci, ghe-
te, pantofi negri, flex
mare, calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo -
nouã, frigider 320
litri, piei bovinã ve-
lurate, piese Dacia
noi. Telefon: 0735/
445.339.

Vând set vase inox
nemþeºti cu cinci
funduri, pentru gã-
tit etajat patru feluri,
fãrã ulei, cu doar
cinci minute încãl-
zire. Cadou nuntã
deosebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goblenuri.
Telefon: 0770/
862.007.
Vând sobã de încãl-
zit cu gaze. Telefon:
0769/682.917.
Vând cãmãºi naþi-
onale, ceasuri de
masã ºi o pendu-
lã. Telefon: 0351/
459.222.
Vând un injector
pentru instalaþie de
încãlzit locuinþe la
un preþ ieftin. Tele-
fon: 0729/092.211.
LG OPTIMUS L 5
II E 460, 500 Ron,
Nokia 113, 80 Ron
garanþie. Telefon:
0731/877.880.

Vând uºã glasvant
sigilatã, televizor
color diagonalã 30
cm - 100 lei, motor
maºinã spãlat Al-
balux, maºinã cu
pedale pentru copii
50 lei. Telefon:
0729/977.036.
Vând antifurt auto,
dulap haine, ara-
gaz voiaj ºi butelie,
aparat foto, bicicle-
tã, aparat mãsurã,
pãturã antistres.
Telefon: 0351/
461.140; 0785/
634.748.
Vând covoare plu-
ºate, mochetã, hai-
ne din piele, maºi-
nã de cusut, galerii
sculptate, 9 ha pã-
dure - Gorj. Tele-
fon: 0745/753.524.
Vând cutie ºah ºi
table bine întreþinu-
te 25 lei, garniþã de
unturã cu capac
smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.

Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând arzãtor gaze
sobã Ø 600, bo-
canci piele 43 noi,
piatrã polizor 250/
20/25 mm, cauciu-
curi 155/13 cu jan-
tã noi, ansamblu ax
volan ºi contact cu
cheie Dacia 1310.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca,
lângã poartã. Tele-
fon: 0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând plitã electricã
douã ochiuri, nouã,
butelie voiaj 5 litri,
2 ochiuri, mascã
Mercedes. Telefon:
0251/598.518.
Vând cãruþ cu 4 roþi
lemn imitaþie car
complet. Telefon:
0251/598.518.

DIRECÞIA SILVICÃ DOLJ  cu sediul in str. Iancu Jia-
nu, nr. 19, Craiova, Dolj, tel.: 0251/421363, fax: 0251/
597059, e-mail: office@craiova.rosilva.ro, anunþã publi-
cul interesat asupra deciziei etapei de încadrare emisã de
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj pentru planul Ame-
najament Silvic al Ocolului Silvic Sadova - UPII Ostro-
veni, UP III Lunca Jiului ºi UP IV SADOVA, jud. Dolj, nu
necesitã evaluare de mediu ºi nici  evaluare adecvatã, ur-
mând a fi supus procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu.

Documentaþia ºi motivele care au stat la baza deciziei
etapei de încadrare, pot fi consultate pe site-ul APM Dolj
http://arpmdj.anpm.ro  sau la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr. 1, Craiova,  în zilele de luni-joi între orele
800 -1630, ºi vineri între orele 800 -1400  ºi la sediul Direcþiei
Silvice Dolj.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj (Fax: 0251419035, e-mail: office@arpmdj.anpm.ro,
în termen de 10 zile calendaristice de la data publicãrii în
mass-media.

DIRECÞIA SILVICÃ DOLJ  cu sediul in str. Iancu Jia-
nu, nr. 19, Craiova, Dolj, tel.: 0251/421363, fax: 0251/
597059, e-mail: office@craiova.rosilva.ro, anunþã publi-
cul interesat asupra deciziei etapei de încadrare emisã de
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj pentru planul Ame-
najament Silvic al Ocolului Silvic Dabuleni - UP I Cãlãraºi,
UP IV Troaca ºi UP VIII Ocolna, jud. Dolj, nu necesitã
evaluare de mediu ºi nici evaluare adecvatã, urmând a fi
supus procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu.

Documentaþia ºi motivele care au stat la baza deciziei
etapei de încadrare, pot fi consultate pe site-ul APM Dolj
http://arpmdj.anpm.ro sau la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº nr. 1, Craiova, în zilele de luni-joi între orele
800 -1630, ºi vineri între orele 800 -1400  ºi la sediul Direcþiei
Silvice Dolj.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj (Fax:0251419035, e-mail office@arpmdj.anpm.ro, în
termen de 10 zile calendaristice de la data publicãrii în
mass-media.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00,9.00,9.00,9.00,9.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 16.00,6.00,6.00,6.00,6.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 14.00.4.00.4.00.4.00.4.00.
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Vând în Iºalniþa te-
levizor color Grun-
dig micã defecþiu-
ne 50 lei, cuptor cu
microunde geam
spart 40 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/ 989.439.
Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã metali-
cã. Telefon: 0731/
989.215.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.
Vând covor persan
220/180, 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445;
0767/989.439.
Vând cadru me-
talic handicap,
masã sufragerie
6 persoane, chiu-
vetã picior (ciu-
percã), butoi pen-
tru varzã. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.

Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând canapea ex-
tensibilã tapiþerie
pluº, preþ 160 lei,
stare bunã nego-
ciabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/
kg, 2 damigene 10-
15 litri, 15 lei/buc.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând presã de balo-
tat, mase plastice uºã
cu toc pentru casã
sau magazii. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat sudu-
rã autogen ºi ma-
triþã. Telefon: 0761/
366.090.

VÂND MAªINÃ
DE CUSUT “SIN-
GER”. TELEFON:
0351/425.977;
0725/533.042.
Vând drujbã elec-
tricã bunã, lanþ re-
zervã noi, burtierã
fãrã picior nouã 25
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã ve-
che de bunã ca-
litate, preþ bun.
Telefon: 0755/
498.834.
Vând þuicã prune
15 lei, de fructe 12
lei. Telefon: 0723/
653.261.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã co-
pil, covor persan.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufragerie,
aragaz ºi frigider.
Telefon: 0757/
322.534.
Vând ieftin centra-
lã termicã pe gaze,
în funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F, Ita-
lia. Telefon: 0722/
680.138.

SCHIMBURI
Schimb 1 ha pã-
dure situatã în
Ocnele Mari pe
garsonierã în
Craiova, Vâlcea.
Telefon: 0741/
078.812.
CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþi-
onal. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Primesc în gazdã
o fatã la aparta-
ment 3 camere cu
centralã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0766/328.569.
Închiriez aparta-
ment 2 camere
ultracentral, ul-
tralux, toate dotã-
rile, internet, AC.
Telefon: 0762/
109.595.

Garsonierã mobi-
latã et. 1/5, Bucu-
reºti –Vitan. Exclus
agenþie, 230 Euro /
lunã seriozitate.
Telefon: 0722/
456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren pen-
tru Staþie GPL,
Centru vânzare
maºini sau parca-
re. Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.
MATRIMONIALE
Cadru medical fãrã
vicii caut sufletul pe-
reche pentru con-
vieþuire, vârsta 55-
65 ani. Telefon:
0733/748.576.
Domn serios 52 ani
cu serviciu caut
doamnã serioasã
pentru prietenie even-
tual cãsãtorie. Telefon:
0785/ 103.411; 0740/
895.691.

PIERDERI
Pierdut Carnet de
student la UMF Cra-
iova, pe numele TU-
RAICHE VIRGIL
ALEXANDRU. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
Familia Turculeanu
îºi exprimã profun-
dul regret la trece-
rea în nefiinþã a doc-
torului DORU MIHAI
DOBRESCU ºi este
alãturi de familia în-
dureratã. Dumne-
zeu sã îl odihneas-
cã în pace!
Încã un prieten,
DORU DOBRESCU,
a plecat, înlãcrimân-
du-mã. Ne ºtim de o
viaþã, am fost colegi
din clasa I primarã la
“Eliade Rãdulescu”
ºi apoi la Colegiul
“Carol“. DORULE,
prietene, rãmâi în su-
fletul meu pentru tot-
deauna. Gabriel Bratu.



joi, 30 ianuarie 2014 cuvântul libertãþii / 15sp   rt
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Liga I a înregistrat un salt de
patru poziþii, de pe 14 pe 10, într-
un clasament al campionatelor
naþionale pe anul 2013, publicat,
ieri, de Federaþia Internaþionalã de
Istorie ºi Statisticã a Fotbalului,
devansând întreceri considerate
mult mai bine cotate, precum cele
din Turcia (13), Portugalia (18)
ºi Olanda (21).

Ierarhia se stabileºte luând în
considerare rezultatele cluburilor
în competiþiile interne (campio-

Liga I, salt pânã pe locul 10 mondialLiga I, salt pânã pe locul 10 mondialLiga I, salt pânã pe locul 10 mondialLiga I, salt pânã pe locul 10 mondialLiga I, salt pânã pe locul 10 mondial
Lider se menþine Primera Division

nat, Cupã) ºi în întrecerile con-
tinentale intercluburi.

Liga I s-a aflat în progres con-
stant în ultimii ani, dupã ce în
2010 s-a clasat pe locul 28 în cla-
sament, în 2011 pe locul 20, iar
în 2012, cum am notat deja, pe
14. Locul 10 de acum reprezintã
ºi cea mai bunã clasare a cam-
pionatului României în ierarhia
IFFHS, care s-a mai înregistrat
ºi în 2006, pentru ca în 2009 sã
se gãseascã pe poziþia a 11-a.

Altfel, cel mai puternic cam-
pionat din lume e considerat în
continuare cel spaniol, Primera
Division. Ibericii îºi pãstreazã
poziþia din ultimii trei ani, în vre-
me ce pe treapta secundã e
acum Premier League, care în
2012 a fost doar pe locul 5.
Germania ocupã ultimul loc al
podiumului, ca ºi cu un an îna-
inte, iar Italia îºi pãstreazã la
rândul ei locul 4.

Columbia are campionatul cu

cea mai spectaculoasã creºtere în
2013, 12 locuri faþã de preceden-
ta ierarhie, în care ocupa poziþia
21. ªi Rusia a urcat foarte mult,
11 poziþii, pânã pe locul 8.

Clasamentul pe 2013 (prime-
le 10 clasate): 1.  Spania –
1155p, 2. Anglia – 1128p, 3.
Germania – 1056p, 4. Italia –
927p, 5. Brazilia – 896p, 6. Ar-
gentina – 868p, 7. Franþa – 796p,
8. Rusia – 739,5p, 9. Columbia
– 724,5p, 10. România – 722,5p.

Naþionala de
futsal a României a
obþinut o victorie
categoricã în
primul meci de la
Campionatul
European de la
Anwerp, dispu-
nând, marþi searã,
de reprezentativa
þãrii organizatoare,
Belgia, cu scorul
de 6-1 (2-0).

Golurile Româ-
niei au fost marca-
te de Rãducu (4),
Matei (15), Lupu
(23), ªotârcã (33), portarul
Iancu (36) ºi Salhi (40 –
autogol).

Graþie acestui succes la scor,

FOTBAL DE SALÃ – CAMPIONATUL EUROPEAN
Debut lansat!

România s-a distrat cu gazda Belgia

“tricolorii” sunt ca ºi calificaþi în
faza eliminatorie, rãmânând
acum sã vadã de pe ce loc vor
accede în sferturi. Din grupã
(A) mai face face parte Ucraina,

o echipã net
superioarã
Belgiei. Meciul
contra ex-
sovieticilor se
va disputa chiar
în aceastã
searã, de la ora
19:30, în direct
la Eurosport.
Ucraina –
Belgia se joacã
în 1 februarie.

Miza ocupã-
rii primei poziþii
este evitarea
Rusiei, una

dintre favoritele competiþiei,
care a zdrobit cu 7-1 Olanda, în
meciul de deschidere al Euro-
peanului. Portugalia este cealaltã
formaþie a acestei grupe (B).

Iatã ºi componenenþa grupe-
lor C ºi D: Italia, Slovenia,
Azerbaidjan (primele douã au
jucat asearã), respectiv Spania,
Croaþia, Cehia (primele douã au
jucat asearã).

Campioana Franþei, Paris Saint-
Germain, a negat faptul cã Lionel
Messi ar putea juca vreodatã pe
“Parc des Princes”, dupã ce L’E-
quipe a scris în ultimele zile cã ar-
gentinianul ar putea ajunge la Paris
pentru 250 de milioane de euro.

Preºedintele lui PSG, Nasser Al-
Khelaifi, a declarat cã achiziþiona-
rea lui Messi nu e o mutare fezabi-

PSG a dezminþit interesul pentru Messi:
„Dacã n-am avea nici o limitã, l-am lua”

lã pentru clubul sãu ºi
cã jucãtorul Barcelonei
n-a fost niciodatã o þin-
tã pentru parizieni.

“Messi e un jucãtor
fantastic. Am citit ieri cã
el ar putea ajunge la
PSG. Dacã aveþi bani
sã-l aduceþi la PSG, fã-
ceþi-l sã semneze con-
tractul ºi sã vinã la Pa-
ris”, a declarat preºe-
dintele lui PSG pentru
cotidianul citat.

Al-Khelaifi a rãspuns
tranºant când a fost în-
trebat dacã e totuºi vreo
ºansã ca Messi sã ajun-
gã la într-o zi la PSG:

“Nu. PSG nu va semna niciodatã
cu Messi. Dacã n-am avea nici o
limitã, am semna cu Messi. Dar el
nu va ajunge aici, pentru cã avem
limite. Sunt fericit cu actuala echi-
pã, cei mai buni jucãtori sunt deja
la PSG”.

În vârstã de 26 de ani, Lionel
Messi mai are contract cu Barce-
lona pânã în vara lui 2018.

FC Liverpool vrea sã dea o ade-
vãratã loviturã în ultimele douã zile
de transferuri, prin aducerea lui Yev-
hen Konoplyanka (24 de ani), de la
Dnepr Dnepropetrovsk. The Guar-
dian a scris, ieri, cã ucraineanul este
dorit în mod special de Brendan
Rodgers, care este dispus sã plã-
teascã în schimbul acestuia suma
de 16 milioane de lire sterline (apro-
ximativ 19,5 milioane de euro).

Chiar dacã a refuzat sã-l nomi-
nalizeze pe Konoplyanka, manage-

PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 23-A

Marþi: Man. United – Cardiff 2-0 (Van Persie 6, A.
Young 59), Norwich – Newcastle 0-0, Southampton –
Arsenal 2-2 (Fonte 21, Lallana 54 / Giroud 48, Cazor-
la 52), Swansea – Fulham 2-0 (Shelvey 61, Chico 75),
Crystal P. – Hull 1-0 (Puncheon 16), Liverpool – Ever-
ton 4-0 (Gerrard 21, Sturridge 33, 35, Suarez 50).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Aston V. – West
Brom, Sunderland – Stoke, Chelsea – West Ham, Tot-
tenham – Man. City.
1. Arsenal 52 11. Aston V.* 24
2. Man. City* 50 12. Norwich 24
3. Chelsea* 49 13. Hull 23
4. Liverpool 46 14. Crytal P. 23
5. Tottenham* 43 15. West Br.* 22
6. Everton 42 16. Stoke* 22
7. Man. Utd 40 17. Fulham 19
8. Newcastle 37 18. West Ham* 18
9. Southampton 32 19. Sunderl.* 18
10. Swansea 24 20. Cardiff 18
* - un joc mai puþin.

CUPA REGELUI SPANIEI –
SFERTURI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ
Marþi: Real Madrid – Espanyol 1-0, în tur 1-0 (Jese
Rodriguez 7).
Asearã, dupã închiderea ediþiei: Bilbao – Atl. Madrid
(în tur 0-1), Barcelona – Levante (în tur 4-1).
Astãzi, 22:00: Santander (III) – Sociedad (în tur 1-3).
Program semifinale (5/12 februarie): Levante/Barcelo-
na – Sociedad/Santander, Real M. – Atl. Madrid/Bilbao.

Liverpool þinteºte transferul
starului ucrainean Konoplyanka

rul lui Liverpool a recunoscut marþi
searã, dupã corecþia aplicatã rivalei
locale Everon (4-0), cã gruparea de
pe “Anfield” este foarte aproape sã
aducã un fotbalist important.

“E prematur sã spunem despre
cine este vorba, dar este un jucãtor
de top. Sperãm ca pânã vineri to-
tul sã fie în regulã, iar semnãtura
celui în cauzã sã fie pe contractul
cu Liverpool”, a spus Rodgers, care
a recunoscut cã a încercat sã-l trans-
fere în aceastã iarnã pe Mohamed

Salah, fost adversar al
Stelei în toamnã, cu FC
Basel, în grupele Cham-
pions League, egiptean
ajuns între timp sub co-
manda lui Mourinho, la
Chelsea.

Konoplyanka nu este
deloc un necunoscut în
Insulã. Internaþional
ucrainean, acesta a mar-
cat golul prin care repre-
zentativa sa a obþinut un
rezultat de egalitate pe
“Wembley”, contra An-
gliei, în 11 septembrie
2012 (1-1), în prelimina-
riile CM 2014.

Mai tare decât campionatele din Turcia, Portugalia sau OlandaMai tare decât campionatele din Turcia, Portugalia sau OlandaMai tare decât campionatele din Turcia, Portugalia sau OlandaMai tare decât campionatele din Turcia, Portugalia sau OlandaMai tare decât campionatele din Turcia, Portugalia sau OlandaMai tare decât campionatele din Turcia, Portugalia sau OlandaMai tare decât campionatele din Turcia, Portugalia sau OlandaMai tare decât campionatele din Turcia, Portugalia sau OlandaMai tare decât campionatele din Turcia, Portugalia sau Olanda

Digi Sport 1
17:00, 19:30 – FOTBAL – Meciuri amicale:

Dinamo – Korona Kielce, Steaua – IFK Goteborg /
22:00 – FOTBAL – Cupa Spaniei: Santander –
Sociedad.

Digi Sport 2
14:00, 22:00 – TENIS WTA – Turneul de la Paris:

ziua a 3-a.
Digi Sport 3

18:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HCM
Constanþa – ªtiinþa Bacãu / 21:00 – BASCHET (M) –
Euroliga, Top 16: Bayern Munchen – ÞSKA Moscova.

Eurosport
11:00, 16:00 – SNOOKER – Mastersul german:

etapa a 2-a /  19:30 – FOTBAL ÎN SALÃ – Camp.
European, la Anwerp: România – Ucraina / 21:00 –
ATLETISM – Concurs în salã, la Dusseldorf / 22:00
– SNOOKER – Mastersul german: etapa a 2-a.

Eurosport 2
9:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Campionate-

le Mondiale de juniori, la Val di Fiemme / 11:15, 12:30
– SCHI FOND – CM de juniori, la Val di Fiemme /
15:30 – COMBINATA NORDICÃ – CM de juniori, la
Val di Fiemme / 19:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE
– CM de juniori, la Val di Fiemme / 21:45 – FOTBAL
ÎN SALÃ – Camp. European, la Anwerp: Olanda –
Portugalia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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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)

La prima întâlnire cu presa după primul cantona-
ment în Antalya, antrenorul CS Universitatea Craiova
şi jucătorii Dacian Varga şi Mihăiţă Pleşan şi-au expus
impresiile. Stângă spune că nu ar mai avea nevoie de
jucători, cu condiţia să nu mai existe alte accidentări
grave: „La cum arată acum echipa, nu aş mai avea
nevoie de jucători pentru obiectivul propus, doar dacă
se accidentează cineva, aşa cum s-a întâmplat cu Go-
rovei. Nou-veniţii se integrează bine. . Este pozitiv fap-
tul că au loc schimbări în cadrul lotului, pentru că ast-
fel de mişcări aduc plus valoare. Partea negativă şi la
care trebuie să lucrăm este că sunt mulţi jucători care
nu au evoluat până acum împreună, relaţiile de joc, dar
şi ca atmosferă, ţi le faci în timp”. Tehnicianul Craio-
vei spune că prima parte a pregătirii a fost dedicată
acumulărilor fizice, urmând ca în cel de-al doilea can-
tonament să se lucreze mai mult la relaţiile de joc, fiind
programate şi patru meciuri amicale. „În primul canto-
nament m-a interesat pregătirea fizică şi pot spune că
am speculat această perioadă în Antalya. Amicalele au
fost puţine, tocmai pentru că aşa ne-am dorit. În pri-
mul am fost mulţumit de joc, fiindcă asta mă interesa,
nu m-a deranjat înfrângerea, ci accidentarea lui Sin.
Despre al doilea meci de pregătire nu am ce să spun,
fiindcă s-a jucat puţin, o jumătate de oră, pe un teren
băltit. Pentru al doilea cantonament ne propunem să
închegăm relaţiile de joc şi să avem toţi jucătorii apţi.
Luăm în calcul şi posibilitatea promovării, iar la vară
vacanţa ar fi foarte scurtă, aşa că în aceste cantona-

După Rodion Cămătaru, a doua
voce pesimistă în privinţa inten-
ţiilor lui Marin Condesc u (foto
stânga) la Craiova este una din fos-
ta tabără a actualului manager ge-
neral al FCU. Într-un interviu
acordat revistei „Maximasport”,
Mihai Prunariu (foto dreapta), re-

Pagină realizată de COSMIN STAICU

 „Condescu n-a venit la Craiova cu bani,
ci să atragă suporterii în campania electorală”

Mihai Prunariu,
reprezentantul CEO în
conducerea Pandurii Târgu
Jiu, îl desfiinţează pe fostul
conducător al clubului

prezentantul CEO în conduc erea
Pandurii Târgu Jiu, spune că ve-
nirea lui Marin Condescu în Bă-
nie este una strategică, el urmă-
rind să atragă suporterii într-o vii-
toare campanie electorală, fără să
aduc ă bani pentru club. Prunariu
spune că la Pandurii Condescu a

luat bani,  nu a adus şi a fost de-
mis pentru anumite nereguli finan-
ciar-contabile. „Condescu a fost
demis de AGA, pentru că, deşi i
s-a cerut în repetate rânduri, nu a
prezentat doc umente justificative
pentru cheltuielile financiar-con-
tabile şi au fost descoperite multe
nereguli la acest nivel.  De la care
sindicaliş ti să aducă bani la Cra-

iova? El nu mai conduce nic i un
sindicat,  a fost demis şi de la con-
ducerea USMO. Oricum, sindica-
tul domnului Condescu nu a dat
niciun ban la Pandurii de cel pu-
ţin cinci ani de zile, majoritatea
veneau de la CEO  Turceni şi
Rovinari. A venit la Craiova pen-
tru că i se pare că FCU Craiova
are mulţi suporteri ş i vrea să-i
atragă într-o viitoare campanie
elec torală alături de Mişcarea Po-
pulară. Condescu e un zgârc it
notoriu, nici la c lubul Pandurii nu
a adus bani,  ci a luat. Să nu vă

aşteptaţi că va da bani la Craiova.
Are o minte diabolică, merge la
bluf, nu va dura mult timp şi se va
certa cu Mititelu. La Pandurii a
păpat foarte mulţi bani. Clubul a
avut an de an buget de 8 milioane
şi a retrogradat de vreo trei ori,
doar în ultimul timp am avut ceva
rezultate, dar asta cu unul dintre
cele mai mari bugete din Divizia
A. Cât despre aşa-zisa pasiune pen-
tru Craiova, el ţine doar cu el, nu
ştiu dacă a văzut 50 de meciuri în
viaţa lui înainte să vină la Pandu-
rii” a declarat Mihai Prunariu.

Stângă: „Acumulăm
acum şi pentru Liga I”
Antrenorul CS Universitatea Craiova spune că perioada de pregătire
este importantă şi pentru ceea ce se va întâmpla de la vară încolo,

când echipa ar putea evolua în primul eşalon

Păreri despre posibila fuziune dintre CSU şi FCU:
 Ovidiu Stângă:
 „Numai timpul poate rezolva problema unificării celor două echipe.

Mi-aş dori o singură echipă, foarte puternică, la Craiova, m-aş da la o
parte imediat dacă aş ştii că se poate întâmpla asta”

 Mihăiţă Pleşan:
 „Eu mi-aş dori să fie o singură echipă mare şi frumoasă, dar lucrurile

sunt complicate, timpul le va rezolva, probabil. Până atunci, ar fi bine să
promoveze ambele echipe din Craiova”

 Ion Geolgău:
„Deocamdată suntem două societăţi diferite, chiar dacă echipele au

aceleaşi culori şi pretind că sunt urmaşa clubului născut în 1948. Noi
avem o asociere cu clubul-mamă, pentru palmares, culori şi siglă. Dom-
nul Andrici a înaintat o propunere către Adrian Mititelu, în luna noiem-
brie, din partea cealaltă nu am primit vreo adresă sau vreun telefon în
acest sens. Îl cunosc pe Marin Condescu de 20 de ani, dar nu cred că de
dânsul depinde vreo eventuală contopire a cluburilor. Le transmit totuşi
celor de la FCU să nu mai dezinformeze lumea. Marcel Iancu a spus că
le-am sechestrat autocarul, să-i fie ruşine! Dacă nu interveneam noi să
asigurăm degajarea zăpezii, autocarul FCU era şi acum la stadion”

mente de iarnă trebuie să acumulăm mult din punct de
vedere fizic. Antrenamentele sunt plăcute, dar jucătorii
constată abia la final duritatea lor, văzând cât de obosiţi
sunt” a spus Ovidiu Stângă.

Varga: „Suntem cel mai buni din serie”
Dacian Varga este convins că noua sa echipă este

cea mai bună din seria a doua. „Noi suntem cei mai
buni din serie, suntem pe primul loc şi numai de noi
depinde dacă vom promova sau nu, trebuie să câşti-
găm toate meciurile. Nu mi-e teamă de nicio echipă,
chiar dacă unele s-au întărit serios, e bine să avem
adversari puternici, ne ajută şi pe noi acest lucru. Ori-
cărui jucător îi este greu în cantonament, am tras de
mine cât am putut, pentru că ne dorim cu toţii, ca la
vară, când se trage linie, să fim pe primul loc” a spus
jucătorul de 30 de ani. Căpitanul echiperi, Mihăiţă Ple-
şan, şi-a împărtăşit impresiile din cantonament: „În
cantonament a fost greu, orice stagiu de pregătire nu
este deloc uşor. Ne pregătim cât mai bine pentru că
ne aşteapăt un retur de foc. Nu-am întărit în această
iarnă şi acum formăm un grup puternic“. Pleşan a
fost impresionat de condiţiile meteo din ţară, la reve-
nirea din Antalya: „Unde jucam eu în Rusia era zăpa-
dă o jumătate de an, din octombrie până în aprilie, dar
erau pregătiţi pentru asemenea condiţii, nu existau
blocaje din cauza zăpezii abundente, iar terenurile de
joc arătau foarte bine”.


